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RESUMO 

 

Este trabalho estuda o potencial uso de rejeitos de concentração de minério de ferro 

como parte do traço de blocos intertravados de concreto (Pavers), em substituição à areia de 

sílica e para a obtenção da cerâmica com adição dos rejeitos na proporção de 0% e 5% em 

substituição à argila. Com isto, além de uma destinação ambientalmente correta para os 

resíduos, espera-se propiciar material de baixo custo para o estímulo de novos negócios na 

comunidade impactada pela atividade mineradora. Para os primeiros experimentos, devido à 

grande variedade de traços e dosagens de blocos de concreto encontrados como referência, 

partiu-se de uma composição básica contendo agregados finos e graúdos, os quais foram 

sistematicamente substituídos por rejeitos de concentração oriundos de testes piloto. As 

amostras foram divididas quanto à granulometria e processo de procedência, consistindo de 

rejeitos de flotação, rejeitos finos de separação magnética e rejeitos grossos de separação 

magnética. Os rejeitos de concentração de minério de ferro mostraram-se como materiais 

viáveis na substituição de agregados finos e grossos de blocos intertravados de concreto 

(Pavers), no que diz respeito à resistência mecânica após cura de 28 dias e para as cerâmicas 

após a sinterização tendo sua resistência à flexão consideravelmente maior do que as 

cerâmicas sem adição de resíduos. Quanto à hermeticidade, os corpos de prova com a adição 

de resíduos passaram a ter maior porosidade o que é um bom indicador para a confecção dos 

blocos de concreto. Verificou-se também, através de testes de lixiviação, que a adição dos 

rejeitos aos blocos de concreto não representaram risco ao meio ambiente quando submetidos 

a intempéries.  

 

Palavras-chave: pavers, cerâmicas, resíduo, minério de ferro, argila. 
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ABSTRACT 

This paper studies the potential use of tailings of  iron ore concentration as part of the 

trace of interlocking concrete blocks, replacing the silica sand and to obtain the ceramic with 

addition of tailings in a proportion of 0% to 5%, substituting clay. With this, plus a 

destination for environmentally friendly waste is expected to provide low cost material to 

stimulate new business in the community impacted by mining activity. For the first 

experiments, due to the wide variety of traits and strengths of concrete blocks found as a 

reference, broke a basic composition containing coarse and fine aggregates, which were 

systematically replaced by concentration tailings from pilot testing. The samples were divided 

as to the merits and grinding process, consisting of flotation tailings, fine tailings of magnetic 

separation and magnetic separation of coarse tailings. The tailings concentration of iron ore 

materials as shown in viable replacement of fine and coarse aggregates interlocking concrete 

block (pavers), with regard to mechanical strength after curing of 28 days and the ceramic 

after sintering has a strength resistance considerably greater than the ceramic without the 

addition of tailings. As for the leak, the specimens with the addition of waste now have 

greater porosity which is a good indicator for the manufacturing of concrete blocks. It was 

found also by leaching tests that the addition of tailings to the concrete blocks poses no risk to 

the environment when subjected to weathering.  

Keywords: pavers, ceramics, tailings, iron ore, clay. 
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1. INTRODUÇÃO 

A crescente demanda de minério de ferro por parte de um mercado siderúrgico aquecido e 

em franco crescimento faz com que as empresas mineradoras mundiais se preparem e 

busquem um aumento de produção, com garantia de qualidade do produto e cuidado com o 

meio ambiente. A atividade de mineração tem como característica a geração de materiais 

estéreis e de resíduos de processamento. Tais materiais, usualmente, são dispostos em pilhas 

de estéreis e bacias de rejeitos, sendo que as primeiras, no fechamento de mina, podem ser 

depositadas novamente no cava, para a recomposição ambiental. Os resíduos de concentração, 

por sua vez, embora inertes, têm composição química e granulometria muito distintas do solo 

original, demandando outras destinações no sentido de redução de seu impacto sobre o meio 

ambiente Figura 1.1. 

 

Figura 1.1: Ciclo de operação de mina a céu aberto. Fonte IBRAM (2011). 

No caso do minério de ferro, do qual trata este trabalho, os resíduos do processo de 

concentração são materiais finos compostos majoritariamente por sílica, seguida de hematita, 

alumina e ainda alguns minerais minoritários. Esta constituição coloca tais resíduos como 

potenciais materiais agregados de argamassa e concreto, na indústria da construção civil e na 

indústria da cerâmica. Este trabalho estuda, especificamente, o potencial uso de rejeitos da 
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concentração de minério de ferro como parte do traço de blocos intertravados de concreto, em 

substituição à areia e na produção de cerâmica. Com isto, além de uma destinação 

ambientalmente correta para os resíduos, espera-se propiciar material de baixo custo para o 

estímulo de novos negócios na comunidade impactada pela atividade mineradora, ainda com a 

vantagem de se gerar produtos de aplicação direta na melhoria da infra-estrutura regional, no 

caso, blocos de concreto para a pavimentação de vias e pátios e tijolos de alvenaria.  

Para os primeiros experimentos, devido à grande variedade de traços e dosagens de 

blocos de concreto encontrados como referência, partiu-se de uma composição básica 

contendo agregados finos e graúdos, os quais foram sistematicamente substituídos por rejeitos 

de concentração oriundos de testes piloto com minérios da BAMIN. As amostras foram 

divididas quanto à granulometria e processo de origem, consistindo de rejeitos de flotação, 

rejeitos de separação magnética fina, e rejeitos de separação magnética grossos.  
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2. OBJETIVOS 

 

Objetivos Gerais: 

Estudar a viabilidade do uso de resíduos da concentração de minério de ferro como 

aditivos na indústria de blocos de cimento e na indústria de cerâmica, com vistas a diminuir 

ou eliminar a disposição desses resíduos no ambiente e estimular novos negócios em 

comunidades impactadas pela atividade mineradora. 

 

Objetivos Específicos: 

• Estudar e quantificar a produção dos resíduos.  

• Estudar as características químicas, físicas, morfológicas e microestruturais dos 

resíduos. 

• Avaliar as etapas de preparação dos resíduos para adequá-los a aditivo na produção de 

novas argamassas para blocos de cimento e na produção de cerâmicas. 

• Avaliar os efeitos da adição dos resíduos nas propriedades (físicas e mecânicas) dos 

blocos e da cerâmica. 
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3. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

3.1. Minérios de Ferro 

O Minério de Ferro é uma rocha a partir da qual pode ser obtido o Ferro, que é a matéria 

prima essencial para a produção de aço. Cerca de 4,2% da litosfera são constituídos de ferro 

sendo que os principais minerais que contêm ferro são: hematita, magnetita, goethita e 

siderita.  Os maiores depósitos de minério de ferro no Brasil são constituídos por formações 

ferríferas denominadas itabiritos compostas de hematita e sílica (QUARESMA, 2001). 

 

3.1.1. Aspectos Geológicos 

Segundo DANA (1971) a ocorrência de ferro nativo é rara, sendo encontrado somente em 

meteoritos, basaltos da ilha de Disko, a oeste da Groenlândia e sedimentos carbonáceos do 

Missouri, EUA. Normalmente ocorre associado ao dióxido de carbono, oxigênio, enxofre ou 

silício formando carbonatos, óxidos, sulfetos e silicatos, respectivamente. 

 

3.1.2. Mineralogia 

O ferro está no grupo dos elementos de transição na Tabela periódica, tem número 

atômico 26, peso atômico 55,85 e sua fusão ocorre a 1528 oC. O minério de ferro forma 

diversos óxidos e carbonatos estáveis na natureza. Dentre todos estes minerais têm-se os que 

são considerados como principais por vários autores Tabela I. 

 

Tabela I: Propriedades dos principais minerais que contem ferro (DANA, 1976) 
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A figura 3.1a mostra alguns modelos estruturais para os óxidos de ferro comuns em 

rochas. Já a figura 3.1b mostra uma micrografia dos óxidos de ferro obtida via 

microscópio eletrônico de varredura com aumento de 7500x. 

 

 

Figura 3.1: a- Estrutura cristalina dos óxidos de ferro. b- Micrografia de óxidos de ferro com            

aumento de 7500x. Fonte - www.csme.com.br/projetos. 

 

 

3.1.3. Reservas e Produção Brasileira 

 

As reservas de minério de ferro alcançam cerca de 370 bilhões de toneladas, que estão 

concentradas em poucos países, sendo que cinco deles detêm 77% do potencial de extração do 

produto. O Brasil tem a quinta maior reserva do mundo, o equivalente a 8,3% das reservas 

totais, o que representa 26 bilhões de toneladas de reservas medidas e indicadas 

(SINFERBASE, 2012), mas apresentam os maiores teores in situ.  No ano de 2007, o total da 

produção mundial foi de 1.900 milhões de toneladas e o Brasil foi o maior produtor (360 

milhões de toneladas) e exportador, sendo que 35% desta produção seguiu para a China. 

A comercialização do minério de ferro depende de suas características físicas, referentes 

ao tamanho das partículas (granulometria), e químicas, que corresponde aos teores de ferro e 
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outras impurezas associadas ao minério. A previsão de produção de minério de Ferro de 

diversas empresas do Brasil até 2015 segundo o Instituto Brasileiro de Mineração (IBRAM, 

2011) é de 771,5 milhões de toneladas Tabela II. 

 

Tabela II: Previsão de Produção de minério de ferro até 2015– Ano-base: 2011 

 

Estas estimativas foram feitas no ano de 2011 sendo que, nem todas as empresas cumpriram 

as metas de produção de minério de ferro nos anos de 2012 e 2013. 

 

3.1.4. Beneficiamento do minério de Ferro e a Geração de Rejeitos 

 

De acordo com a NRM 18 o beneficiamento de minérios é um tratamento que visa 

preparar granulometricamente, concentrar ou purificar minérios por métodos físicos ou 

químicos sem alteração da constituição química dos minerais. 

LUZ (2004) relata que em um processo existe basicamente as seguintes etapas de 

concentração do minério Figura 3.2: 

 

� Cominuição consiste da britagem e moagem;  

Nesta etapa de cominuição, de um modo geral, quebra-se o minério para obter o grau 

de liberação necessário nas próximas etapas do processo. A britagem é a primeira 

etapa que consiste na quebra do material mais grosso, dimensões de metro até alguns 
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centímetros. São utilizados o britador de mandíbulas e o britador giratório que 

promovem a fragmentação mecânica do material. Na moagem, podem ser utilizados 

quatro moinhos, autógeno, semi-autógeno, de bolas e de barras, que são responsáveis 

pela redução do tamanho dos grãos até a ordem de milímetros ou até micrômetros. 

 

� Peneiramento utilizando peneiras e Classificação (uso de ciclones); 

O minério passa por operação de peneiramento com diversas peneiras, sendo que, 

partículas maiores que a abertura da tela ficam retidas e, as menores passam por ela. O 

material passante é submetido a classificação, que separa as partículas por tamanho de 

acordo com seu comportamento na água. Os principais equipamentos utilizados são o 

ciclone e o classificador espiral. 

 

� Concentração Gravítica e Separação Magnética; 

Possibilita o aproveitamento do minério de baixo teor. O principal objetivo é separar o 

minério em duas frações: a concentrada e a descartável (rejeito). Os diferentes 

processos removem a maior parte dos elementos não-valiosos, aumentando assim o 

teor do minério que é enviado às indústrias. Algumas etapas principais da 

concentração são a catação manual, o método gravítico, a separação magnética e a 

flotação. 

 

� Desaguamento obtido através da filtragem e Secagem; 

Esta etapa consiste da separação sólido-líquido e na qual se obtêm, o concentrado. 

 

� Disposição de rejeito em barragens; 

Tendo em vista, a obtenção do concentrado do minério de ferro todo o material 

considerado fora dos padrões (materiais esses conhecidos como rejeitos) de produção 

de uma mineração, indústria, etc., são depositados em barragens. Na maioria das 

mineradoras de ferro em seu processo de concentração os rejeitos podem ser 

classificados como: rejeitos da concentração magnética dos grossos, rejeitos da 

concentração magnética dos finos e deslamagem e por fim, rejeitos da flotação. 

Segundo a FEAM tais materiais, usualmente, são dispostos em pilhas de estéreis e 

bacias de rejeitos, sendo que as primeiras, no fechamento de mina, podem ser 

depositadas novamente na cava, para a recomposição ambiental. Os resíduos de 

concentração, por sua vez, embora inertes, têm composição química e granulometria 
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muito distintas do solo original, demandando outras destinações no sentido de redução 

de seu impacto sobre o meio ambiente (YELLISHETTY, et al., 2008). 

 

Figura 3.2: Fluxograma típico da concentração de Minérios. Fonte: LUZ, 2004. 

 

De acordo com estudos realizados pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada 

(IPEA) o cenário da produção de rejeitos de minério de ferro para o período 2010-2030 é da 
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ordem de 41% se comparado com rejeitos de outras matérias- primas como se observa na 

Tabela III. 

 

Tabela III: Estimativa para produção de rejeitos para o período de 2010-2030. 

 

 

O volume de rejeitos produzidos varia com o tipo e teor de minério extraído e a 

eficiência do processo de beneficiamento utilizado. Assim, o beneficiamento de minério de 

baixo teor, como os itabiritos, contribui com toneladas de resíduos finos, que geralmente são 

depositados em barragens de rejeito como visto na Figura 3.3, que é possível observar o 

impacto ambiental que causa essas barragens. Segundo o DNPM, o Brasil possui cerca de 370 

barragens sob responsabilidade das mineradoras. Conforme o processo industrial e o minério 

processado, os rejeitos gerados adquirem diferentes características físico-químicas e 

mineralógicas. Estima-se que 1/3 da produção mundial de fosfatos, 1/6 da de cobre, 1/5 da de 

tungstênio, 1/2 da produção boliviana de estanho, 1/4 da produção de ferro, junto com 

milhões de toneladas de outros minerais são perdidas nas etapas de processamento (ROSA, 

1997). 
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Figura 3.3: Barragem de contenção de sólidos (Santarém) Samarco Mineração. Fonte: Google 

Maps. 
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3.2. Blocos de Concreto (Pavers) 

Os blocos de concreto surgiram nos Estados Unidos no final do século XIX. Em 1905, o 

governo norte-americano adotou o bloco de concreto para construção de hospitais, armazéns, 

depósitos e quartéis. Esses blocos chegaram ao Brasil na década de 50, quando importou dos 

Estados Unidos uma máquina para produção desses componentes. A primeira fábrica de 

blocos de concreto de alvenaria estrutural foi instalada em São Paulo em 1966, entretanto, 

somente na década de 70 esses blocos consolidaram-se no mercado brasileiro (MEDEIROS, 

1993). 

O concreto é um material de larga aplicação na Construção Civil, e de consumo de 

grandes dimensões atingindo 5,5 bilhões de t/ano, obtido a partir da mistura cimento Portland, 

agregados e água, além de eventualmente contar com aditivos para a melhora de desempenho 

(RIBEIRO et al., 2000). De acordo com a Associação Brasileira de Cimento Portland (ABCP, 

2005), o concreto de cimento Portland é o segundo produto mais consumido no mundo, o seu 

consumo atingem 2.700 kg/habitante/ano. A característica especial desses materiais é que 

quando são misturados com água forma uma pasta que pega e endurece. Este comportamento 

é favorável no sentido de que as estruturas sólidas e rígidas com praticamente qualquer forma 

pode ser moldadas. O cimento desempenha papel semelhante aquele desempenhado pela fase 

de colagem vítrea quando produtos a base de argila e tijolos refratários são cozidos. A grande 

diferença é que a ligação no cimento ocorre em temperaturas ambientes (CALLISTER, 2000). 

VARGAS (2002) explica que para a fabricação de blocos de concreto utiliza-se cimento 

Portland, agregado miúdo (areia natural e/ou artificial) e agregado graúdo (pedrisco). Os 

blocos de concreto podem ser fabricados em diferentes formas (Pavers) e em diferentes cores 

Figura 3.4. 

 

Figura 3.4: Blocos intertravados de diferentes formas e cores. 
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O concreto pode receber incorporações de materiais que tenham função de agregado ou 

ligante como relatado por muitos estudiosos. Os resíduos são adicionados à massa de concreto 

aproveitando da qualidade de encapsulamento ou envelopamento destes materiais 

(MAROUN, 2006). 

 

3.2.1. Agregados 

 

Os agregados Figura 3.5, são de fundamental importância na composição de um concreto, 

em relação à ligação pasta-agregado, que depende basicamente da forma, da textura 

superficial e da natureza química e física dos agregados. PATTON (1976) afirma que, num 

concreto comum, cerca de 75% do volume da mistura é ocupado pelo agregado e em sua 

maioria são dosados de modo a apresentarem, ao fim de 28 dias, uma determinada resistência 

mínima à compressão, sendo da ordem de 150 a 450 kgf/cm2. 

 

 

Figura 3.5: Componentes do concreto (água, cimento, areia e brita). Fonte: Instituto 

Costarricense del Cemento y del Concreto (ICCYC). 

 

A forma das partículas dos agregados possibilita uma composição mais trabalhável com 

menor teor de água, os grãos mais esféricos são os melhores do que os de forma lamelar ou 

acicular, pois, verifica-se melhor fator de arrumação entre os grãos. Os agregados podem são 

classificados da seguinte forma (ALVES, 1987): 

• Quanto à origem: naturais ou artificiais; 

Os naturais são os que já são encontrados na natureza sob a forma de agregado: areia de mina, 

areia de rio, seixos rolados, pedregulhos etc. Já os artificiais são aqueles que necessitam de 

um trabalho como a trituração em equipamentos mecânicos para poder chegar à condição 

apropriada para seu uso: areia artificial, brita, etc.  
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• Quanto à granulometria: agregados miúdos ou graúdos; 

A NBR 7211/2005 define agregado miúdo como areia de origem natural ou resultante da 

britagem de rochas estáveis, podendo também ser uma mistura de ambas, cujos grãos passam 

pela peneira 4,75mm, e ficam retidos na peneira 0,075mm. Na definição da NBR 7211/2005. 

Agregado para concreto, o agregado graúdo é o pedregulho ou a brita proveniente de rochas 

estáveis, cujos grãos passam pela peneira de malha quadrada com abertura nominal de 

152mm e ficam retidos na peneira 4,75mm, que apresentam as características exigíveis para a 

recepção e produção de agregados graúdos de origem natural. 

• Quanto ao peso unitário: leves, normais ou pesados; 

Os agregados leves têm baixa densidade, como a pedra pomes, argila expandida, escórias, etc. 

Os agregados denominados normais são as britas, areias, seixos, etc. Já os agregados pesados 

possuem alta densidade, por exemplo: as britas de hematita, de barita, limonita, etc.   

 

3.2.2. Água 

 

A qualidade da água deve ser considerada, embora o cuidado maior deva ser em relação à 

quantidade de água empregada. A resistência de um concreto é função do fator água/cimento, 

e será tanto menor quanto maior esse fator. O primeiro a conhecer esta relação de 

dependência foi Abrams (1919) que demonstrou baseando em pesquisas laboratoriais que a 

resistência do concreto dependia das propriedades da pasta de cimento endurecida, na qual, é 

uma função direta do fator água/cimento Figura 3.6, esta lei é válida, pelo menos, para a faixa 

de concretos de qualidade satisfatória à maioria das aplicações.   

 

 

Figura 3.6: gráfico da relação água/cimento de acordo com a Lei de Abrams, adaptado de 

ABCP-Associação Brasileira de Cimento Portland. 
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A relação água/cimento é calculada como: relação a/c= água (em litros)/cimento (em 

quilos). 

Impurezas presentes na água podem prejudicar a pega do cimento ou a resistência do 

concreto. Em geral, a água potável é considerada adequada à produção do concreto, desde que 

isenta de açúcar e nitratos. 
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3.3.  Cerâmicas  

 

Os materiais sólidos dividem-se em três tipos básicos: materiais cerâmicos, metais e 

materiais orgânicos sendo que, os materiais cerâmicos têm sido usados em construções desde 

tempos imemoriais e suas qualidades como: duráveis, resistentes e rígidos garantem seu 

emprego de forma altamente confiável (PATTON, 1978). 

A indústria da cerâmica é uma das mais antigas do mundo, visto que, a facilidade de 

fabricação e abundância de matéria-prima. No período pré-histórico o homem calafetava 

cestas de vime com o barro. Mais tarde, verificou-se que o vime não era necessário e assim, 

passou a fazer potes só com o barro. Posteriormente, constatou que o calor endurecia esse 

barro, e surgiu então, a cerâmica propriamente dita.  

Cerâmica pode ser definida como um material obtido pela moldagem, secagem 

sinterização de argilas ou  de misturas contendo argilas (BAUER, 1980). No Brasil, ao todo 

são estimados 11000 empresas que fabricam cerâmicas, sendo que, na região sudeste 

localizam-se cerca de 3600 (MOTTA, et al.,2001). No setor da construção civil o segmento 

cerâmico tem papel fundamental, pois, este setor vem apresentando um ritmo acelerado de 

crescimento fazendo com que as empresas invistam na melhoria de seu produto por meio da 

introdução de novas tecnologias de processo e maior aproveitamento de seus insumos. Os 

materiais cerâmicos usados correntemente na construção civil são os tijolos e as telhas. 

Conforme a qualidade da argila empregada resultarão diversas qualidades de produtos. 

A classificação dos produtos cerâmicos é feita principalmente por sua composição 

mineralógica que delimita seu uso em diferentes indústrias e produtos.   A norma da ABNT 

7170 define tijolo maciço como feito de argila e possui todas as faces lisas, de dimensões 

variadas, podendo ser extrudado ou prensado e ao ser queimado obtenha um produto com as 

características que estejam dentro dos padrões de exigência da ABNT Figura 3.7. 
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Figura 3.7: Fluxograma do processo produtivo de cerâmica vermelha. Fonte FEAM. 

 

3.4. Argilas 

 

A argila é uma rocha de granulação fina, constituída essencialmente por 

argilominerais, podendo conter minerais que não são considerados argilominerais (calcita, 

dolomita, gibsita, quartzo, aluminita, pirita e outros), matéria orgânica e outras impurezas 

tendo naturalmente forma lamelar ou fibrosa, decorrente da estrutura peculiar do 

argilomineral (SANTOS, 1975). De acordo com a ABNT, as argilas são compostas de 

partículas coloidais de diâmetro inferior a 0,005mm sendo que, quando misturadas com água, 
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adquirem a propriedade de apresentar alta plasticidade, sendo facilmente moldada, e quando 

secas formam torrões dificilmente desgregáveis pela pressão dos dedos. 

Santos (1975) relata que, na decomposição por intemperismo em temperatura 

ambiente os minerais ferromagnesianos se decompõem primeiramente e posteriormente os 

feldspatos e em seguida as micas. 

A argila é uma das substâncias industriais, naturais, da maior importância e muitos e 

variados produtos se fazem com ela como: o tijolo comum, de pavimentação, as telhas, as 

manilhas para esgoto. A argila de alta qualidade, denominada argila de porcelana ou caulim, 

tem muitos empregos como: na fabricação de papel, na indústria da borracha e na manufatura 

de refratários.  

 

3.4.1. Argilominerais 

 

Os argilominerais são silicatos hidratados de alumínio, ferro e magnésio, com alguma 

percentagem de álcalis e de alcalinos terrosos. Eles são a mistura de substancias minerais 

resultante da desagregação do feldspato das rochas ígneas, por ação da agua e gás carbônico. 

A rochas ígneas são de diversos tipos assim como os feldspato, portanto, existe  diversos tipos 

de argilominerais (BAUER 1980). 

Os argilominerais são altamente capazes de trocar íons preservando sua estrutura 

cristalina. É essa capacidade que influi diretamente em propriedades físico-químicas das 

argilas, tais como plasticidade e pH, bem como na formação das camadas  destes materiais. A 

formação dos argilominerais define as principais propriedades das argilas, a granulometria das 

partículas e sua forma dão a estes materiais características físicas e químicas importantes para 

essa classe. Além de possuírem grande área superficial se comparado com o volume do 

material, já que este aumenta quando o diâmetro da partícula diminui. Os principais minerais 

argilosos são: caulinita, montmorilonitas e Ilita-mica muscovita. 

• A caulinita é o argilomineral de composição química Al4(Si4 O10)(OH)8 faz parte da 

maioria das argilas suas camadas são formadas por folhas de tetraedros de SiO4, 

intercaladas com folhas de octaedros de gibsita, Al2(OH)6, ligadas por uma camada de 

oxigênio simples. Na Figura 3.8 é possível observar a estrutura da argila caulinita. 
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Figura 3.8: Estrutura da argila caulinita (Callister, 5 ed;) 

 

• Montmorilonita ou Esmectita é geralmente encontrado nas bentonitas que são rochas 

derivadas de cinzas vulcânicas é constituída de partículas lamelares muito finas 

(GRIM, 1966). A estrutura da montmorilonita Figura 3.9 difere da caulinita por ter 

uma camada simétrica octaédrica de Al-OH entre duas camadas tetraédricas de Si-O. 

 

 

Figura 3.9: Estrutura da Montmorilonita - Fonte: http://www.vulgel.com.br/recursos-

minerais/ 

• Ilita-Mica Muscovita tem estrutura cristalina semelhante a da montmorilonita, com 

apenas uma substituição maior do alumínio por silício o que dá maior carga à estrutura 

cristalina, sendo o cátion neutralizante o potássio (GRIM 1963).  

A Figura 3.10 apresenta fotomicrografias via MEV dos principais minerais argilosos 

presentes na maioria das argilas brasileiras. 
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Figura 3.10: Micrografias via MEV dos principais minerais argilosos presentes em argilas 

brasileiras. Fonte - www.csme.com.br/projetos. 

 

3.4.2. Depósitos de argilas 

Segundo (BAUER, 1980) as argilas podem ocorrer na superfície das rochas, como 

resultado da decomposição superficial das mesmas, assim como também nos veios e trincas 

das rochas ou nas camadas sedimentares onde foram depositadas através de agentes como 

chuvas e ventos. 

As argilas são chamadas residuais Figura 3.11, porque, são formadas no mesmo local 

da rocha que lhe deu origem devido às condições adequadas de intemperismo, topografia e 

natureza de rocha matriz.  

 

Figura 3.11: Fluxograma das argilas residuais e material transportado. Adaptado de (ALVES, 

1987). 
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O principal agente formador destas argilas é a água subterrânea que percola a rocha, 

provocando reações químicas que vão desagregando a rocha. Já as argilas transportadas ou 

secundárias foram transportadas dos locais em que foram formadas por águas, geleiras ou 

pelo ar. O transporte de argilominerais se diferencia do transporte de outros minerais porque é 

conduzido em suspensão, não em solução. Por essas partículas serem muito finas, estes 

minerais podem ficar em suspensão por tempo prolongado, e sua deposição se dá por ação 

mecânica e não química. 

De acordo com o DNPM, no Brasil, as principais reservas de argila, mais de 70% 

Figura 3.12, estão concentradas em quatro estados brasileiros, onde estão localizados os mais 

importantes pólos de cerâmica vermelha. 

 

 

           Figura 3.12: Localização das principais reservas de argila no Brasil. Fonte: AMB 

(DNPM, 2006). 

 

3.4.3. Propriedades das Argilas 

 

Alves (1987) destaca que, a granulometria das argilas é uma propriedade de 

fundamental importância porque influi nos processos de secagem e de sinterização assim 

como também, nas propriedades finais dos corpos cerâmicos: plasticidade, tensão ou módulo 

de ruptura à flexão. E, além, da granulometria a composição mineralógica e a forma das 

partículas são também fatores que contribuem para a qualidade dos corpos cerâmicos. Outras 

propriedades das argilas que são largamente estudadas são: 

A cor das argilas para fabricação da cerâmica vermelha é encontrada em diversas 

cores como: verdes, pretas, vermelhas, e marrons, pois, essas argilas são ricas em fundentes 

que quando queimadas passam a adquirir outras cores (SANTOS, 1975). Para usos cerâmicos 

existe uma resistência por parte do consumidor que usar as que não são vermelhas ou são 
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mais escuras pode ser prejudicial, mas, um fato interessante é que, existem argilas pobres em 

óxido de ferro que são claras quando queimadas, mas apresentam resultados satisfatórios de 

comportamento mecânico e físico. Um fator interessante a ser observado também é que o 

tamanho das partículas influencia diretamente na cor da cerâmica, na sua durabilidade, na sua 

tendência à dissolução no vidrado, na aglomeração de partículas que interfere na dissolução e 

no aspecto final da superfície de cerâmicas vidradas (GOMES, 2005). 

A retração por secagem é um dos problemas mais discutidos na literatura, pois, causa 

defeitos no produto final. É medida pela variação do comprimento ou do volume quando a 

amostra da argila é seca em estufa a 105oC a 110oC. Sendo importante na moldagem das 

peças cerâmicas porque pode fissurar devido ao efeito da retração. Bauer (1980) relata que, a 

secagem prévia, controlada, é de grande importância, se a secagem não for uniforme, 

aparecerão distorções nas peças e se for muito lenta tornará antieconômica, neste sentido 

muitos pesquisadores desenvolveram estudos sobre a secagem de argila e de peças cerâmicas. 

O controle da retração linear é amplamente influenciado no tamanho do produto final, pois os 

requisitos de qualidade das placas cerâmicas para revestimentos são estabelecidos através de 

normas nacionais (NBR 13818/1997) e internacionais (ISO 13006/2012), sendo que um 

destes requisitos é a uniformidade dimensional. O tamanho final de uma placa cerâmica é o 

resultado das variações dimensionais sofridas durante o processo produtivo, desde a 

conformação até a queima. 

 

3.4.4. Tipos e Aplicação das argilas 

 

De acordo com Bauer (1980) pode-se ter quatro tipos de argilas: 

1. Argilas comuns: argilas para materiais cerâmicos estruturais, amarelas ou 

vermelhas; 

2. Argilas plásticas: argilas de cor de cozimento branca- caulins; 

3. Argilas refratárias: caulins, argilas refratárias e argilas altamente aluminosas; 

4. Bentonita e Argilas descorantes (terra fuller); 

Contudo, as argilas são classificadas em gordas e magras, conforme a maior ou menor 

quantidade de colóides. Com isso, as argilas gordas são muito plásticas, e, devido à alumina, 

deformam-se muito mais no cozimento. Já as argilas magras, devido ao excesso de sílica, são 

mais porosas e frágeis. 
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Figura 3.13: Diferentes tipos de argilas. Fonte: DNPM 

 

As argilas desempenham papel importante no setor industrial e comercial sendo, mais 

utilizada quando se trata de suas propriedades tecnológicas e tipo do produto formado após 

sinterização. A maior parte das indústrias utiliza, a argila como matéria-prima para produtos 

acabados como, por exemplo, cerâmica, borracha e papel. Na agricultura, a argila desempenha 

grande “papel”, pois, é o elemento principal na fixação de fertilizantes (SANTOS, 1975).  

As argilas comuns são utilizadas para fins industriais, geralmente quando queimadas 

adquirem cor vermelha, sendo compostas principalmente de ilita, caulinita e montmorilonitas. 

No Brasil, as argilas comuns são utilizadas pelas indústrias para fabricação de tijolos de 

alvenaria, tijolos furados e extrudados, ladrilhos, manilhas, telhas de vários tipos e agregados 

leves. De acordo, com o relatório anual do ano de 2009 do DNPM, a produção de argilas 

comuns comercializada no ano de 2009 foi maior no estado de São Paulo, seguido pelo estado 

de Amazonas, Minas Gerais e Santa Catarina como pode ser visto na Figura 3.14. 

 

 

Figura 3.14: Produção de argilas comuns comercializada no Brasil – DNPM ano base-2009. 
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As argilas plásticas são argilas predominantemente cauliníticas, usadas 

exclusivamente em massa da cerâmica branca como um dos componentes para conferir 

resistência mecânica e plasticidade antes da queima, quando queimadas apresentam coloração 

branca. O caulim tem muitas aplicações industriais porque possui características como: ser 

quimicamente inerte dentro de uma ampla faixa de pH, ter cor branca,  macio e pouco 

abrasivo, etc. Suas principais aplicações atualmente são como agentes de enchimento (filler) 

no preparo do papel, como agente de cobertura (coating) para papel “couché” e na 

composição de pasta cerâmica. Os depósitos de argilas plásticas para cerâmica branca não são 

comuns. Assim, os materiais estritamente classificados como “ball clays” se encontram 

apenas no Reino Unido, Estados Unidos e República Checa. Por outro lado, Alemanha, 

França e Brasil e alguns outros países possuem argilas plásticas de queima branca com 

propriedades semelhantes (MENEZES, 2003), sendo que, o principal uso é na indústria 

cerâmica. 

As argilas refratárias são argilas cauliníticas e/ou haloisitas que são capazes de 

suportar altas temperaturas sem deformação e desintegração, são duras às vezes com textura 

nodular, apresentam gibsita livre e teores de Al2O3 superiores a 46% após calcinação 

(NORTON, 1973). São usadas na fabricação de materiais refratários silíco-aluminosos e 

aluminoso, e também como material isolante e para louça doméstica. O país que possui 

grandes depósitos de argila refratária é os Estados Unidos.  

Já as Bentonitas e argilas descorantes são argilas do grupo das esmectitas, origina-se 

mais frequentemente das alterações das cinzas vulcânicas. Santos (1975) cita que as 

bentonitas tem uma característica macroscópica de inchamento quando em meio aquoso, que 

não pode ser confundido com expansão basal, além disso, apresentam partículas muito finas, 

elevada carga superficial, alta capacidade de troca catiônica e elevada área superficial. São 

muito utilizadas em pelotização de minério de ferro, aglomerantes de areias de moldagem 

usadas em fundição, impermeabilizante de solos. 

 

3.4.5. Sinterização de Argilas  

 

Bauer (1980) explica que a sinterização é a parte mais importante da fabricação dos 

materiais cerâmicos, pois, durante esta queima ocorrem reações químicas e físicas diversas, 

sendo algumas rápidas, outras exigem maior tempo, algumas irão completar, outras devem ser 

evitadas, algumas devem ocorrer no início, outras no fim. Contudo, resulta que o problema é 
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complexo, e influi não somente a temperatura alcançada, mas a velocidade de aquecimento e 

de resfriamento, a atmosfera ambiente, tipo de forno e até mesmo o combustível usado. 

O fator responsável para uma boa sinterização é o de dar uniformidade de calor ao 

forno, para que as peças não fiquem umas mais ou menos queimadas que as outras. A 

existência destes gradientes, com maiores temperaturas no centro e menores nas laterais, 

causa problemas dimensionais nas placas cerâmicas produzidas, com maiores retrações na 

parte de maior temperatura, gerando diferentes lotes de produto na etapa de classificação 

(CARGNIN, et al., 2011). As propriedades que são requeridas em produtos cerâmicos após a 

sinterização é a sua densificação (ou seja, a diminuição da porosidade), resultando em menor 

absorção de água e maior resistência mecânica.   

A sinterização ocorre basicamente em quatro etapas: pré-aquecimento, aquecimento 

ate 700oC, queima e resfriamento. O pré-aquecimento das cerâmicas ocorre na fase de 

retração por secagem item já discutido no item 3.3.3, onde há perda de água. O aquecimento 

até 700oC ocorre a desidratação dos minerais. Na queima há o movimento de massa, a 

porosidade diminui e materiais orgânicos são eliminados. Já o resfriamento ocorre lento até 

aproximadamente 500oC e rápido após esse patamar, por causa das transformações da sílica 

(CASTRO, 2011). 

Como a sinterização é um processo que visa a remoção dos vazios entre as partículas 

colaborando para uma retração da peça, a redução da área superficial funcionará como força 

eletromotriz para o processo. Lee (1994) comenta sobre os principais mecanismos de 

transporte na sinterização: 

• Sinterização no estado sólido que há somente partículas sólidas e poros o material se 

solidifica sem que alguns de seus elementos se fundem; 

• Sinterização com fase líquida, ao contrário, da sólida, um dos seus elementos se funde 

envolvendo os outros elementos mais facilmente; 

• Sinterização vítrea viscosa ou de fluxo viscoso rege a sinterização de compostos 

amorfos como vidros; 

• Sinterização compósita viscosa ou vitrificação conteúdos de líquidos maiores que LPS 

(<20% líquido).  

No estado sólido a sinterização passa por três estágios como cita Lee (1994) Figura 3.15: 

o contato entre as partículas começa a colagem e solidificação do material, forma-se então, o 

pescoço entre as partículas. Com o aumento da temperatura, estágio inicial, o espaço entre 

estas começam a diminuir e os poros são enclausurados entre as mesmas aumentando a área 
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de contato, ou seja, o aumento da retração devido a redução da porosidade. No estágio 

intermediário a área de contato continua aumentando, a peça retrai e começam a se formar os 

contornos de grãos.  E por fim, no estágio final tem-se a eliminação dos poros com todas as 

partículas completamente coladas, e um aumento do tamanho de grão. 

 

 

Figura 3.15: Microestrutura do estado sólido, a)Partículas soltas de pó, (b) Estágio inicial, (c) 

Estágio intermediário, (d) Estágio final.(LEE, 1994). 
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3.5.  Aproveitamento e Reciclagem de Rejeitos 

 

Os resíduos gerados pelas atividades industriais crescem em importância no cenário 

ambiental, uma vez que são produzidos por vários tipos de indústrias como as mineradoras, 

metalúrgicas, químicas, petroquímicas, alimentícia, papelaria, etc (LUCAS, 2008).   

Segundo o Instituto Brasileiro de Mineração (IBRAM, 1992) o descarte de resíduos no ar, 

águas e solos vai gradativamente tornando o meio ambiente minimizado, no sentido de ser 

incapaz de absorver quantidades crescentes de resíduos. Na mineração, além desses descartes, 

há a degradação do meio físico devido à explotação dos minérios.  

A reciclagem de resíduos objetiva a transformação dos mesmos em materiais 

aproveitáveis e este desenvolvimento sustentável pode fornecer o fundamento para a estrutura 

de políticas que assegurem que os minerais e metais sejam produzidos, usados, reutilizados, 

reciclados e descartados de uma forma que respeite as necessidades econômicas, sociais e 

ambientais de toda a comunidade. A Política Mineral Brasileira tem buscado construir um 

processo de disseminação de informações que consolidem a mineração no contexto do 

desenvolvimento sustentável, além do incentivo a práticas capazes de gerar ou induzir 

benefícios compatíveis com a conservação de um meio ambiente saudável (MOREIRA, 

2002). Menezes (2009) relata que, a o aproveitamento de resíduos, além do benefício 

ambiental trazem também vantagens econômicas para as indústrias.   

Existem muitos estudos relatados na literatura, afim de, minimizar ou até mesmo acabar 

com resíduos no meio ambiente visando a sustentabilidade, dentre os trabalhos destacam-se: 

a) Mining and quarrying wastes: A critical review (HAMMOND, 1988); 

b) An overview of mining and mineral processing waste as a resource (RAMPACEK, 

1982); 

c) Explotation of iron ore tailing for the development of ceramic tiles (DAS, et al., 2000); 

d) Reuse of iron ore mineral wastes in civil engineering construtions: A case study 

(YELLISHETTY, et al., 2008); 

e) A comparative study of ultra-fine iron ore tailings from Brazil (WOLFF, et al., 2011); 

f) Alumina para utilização em cerâmicas, obtida a partir do rejeito de beneficiamento de 

caulim (FLORES, et al., 1997); 

g) Reciclagem de resíduos da construção civil para a produção de argamassas 

(MENEZES, et al., 2009); 
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h) Reaproveitamento de resíduo sólido proveniente do setor siderúrgico em cerâmica 

vermelha (OLIVEIRA, et al., 2004); 

i) Análise do impacto ambiental causado pela utilização de resíduo solido do setor 

siderúrgico em cerâmica vermelha (OLIVEIRA, et al., 2004); 

j) Utilização de resíduos de baixa granulometria como matéria-prima na produção de 

cerâmica vermelha: Considerações quanto aos mecanismos de sinterização (PUREZA, et al., 

2007); 

k) Utilização de resíduos industriais para a produção de artefatos cimentícios e argilosos 

empregados na construção civil (LUCAS, 2008); 

l) Fabricação de pavimentos cerâmicos e cerâmica celular a partir da reutilização de 

resíduos sólidos – adequação laboratorial e industrial (DAGOSTIM, 2008); 

m)      Análise experimental de blocos intertravados de concreto com adição de resíduos do 

processo de recauchutagem de pneus (FIORITI, et al., 2010). 

 

Estudos como estes demonstram a possibilidade de aplicação de técnicas e processos 

para o melhor aproveitamento dos recursos minerais. 

 

3.5.1. Utilização de resíduos na Indústria da Construção Civil e na Indústria 

Cerâmica  

 

Neste novo modelo construtivo que busca soluções que minimizem as degradações ao 

meio ambiente, temos o setor da construção civil, um ramo da atividade tecnológica que, pelo 

volume de recursos naturais consumidos, pode ser largamente indicado para absorver resíduos 

sólidos (LUCAS, 2008). 

A indústria de blocos intertravados vem crescendo em grandes proporções em todo o 

mundo. O que era material utilizado apenas em áreas para se proporcionar melhores efeitos 

arquitetônicos ou paisagísticos, começou a dar lugar a um material versátil que possibilita a 

harmonização com qualquer tipo de ambiente, inclusive o rodoviário e o industrial. No 

mesmo ritmo vem acompanhando a indústria de cerâmica que com o crescimento 

populacional como visto na seção 3.3., está cada vez aumentando a produção. Aproveitando 

da capacidade de encapsulamento ou envelopamento, o concreto, é uma ótima alternativa para 

que, os rejeitos da concentração do minério de ferro possam ser substituídos em parte na 

produção de blocos intertravados de concreto.   
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Já para a produção de cerâmicas, os rejeitos da concentração de minério de ferro 

possuem granulometria baixa facilitando a substituição deste na massa cerâmica, pois, as 

argilas empregadas como matéria-prima na indústria cerâmica tradicional são constituídas de 

óxidos como SiO2, Al2O3, FeO e apresentam baixa granulometria. Como citado na seção 

3.3.1., a granulometria das matérias-primas interfere em diversas propriedades como, por 

exemplo, plasticidade da massa, taxas de sinterização, porosidade final e densidade. Muitas 

vezes a baixa granulometria é obtida por meio de operações de moagem, operação esta, que 

eleva os custos de produção. Assim, a utilização de matérias-primas com menores tamanhos 

de partículas minimizaria custos em moagem (PUREZA, 2007). Então, a utilização de 

resíduos de baixa granulometria e com características cristalográficas, químicas e físicas 

semelhantes às argilas apresenta-se como uma ótima alternativa na fabricação de produtos 

cerâmicos, e estes rejeitos que apresentam estas características são, por exemplo, os rejeitos 

da concentração de minério de ferro. 

Yellishetty (2008) estudou a reutilização do resíduo de minério de ferro em obras de 

engenharia civil tendo como resíduo o agregado natural obtido a partir de pedreira, 

(principalmente o granito) na gama de 12,5-20 mm, agregados de mina (principalmente o 

laterítico) e os resíduos que foram recolhidos de forma aleatória, a partir de diferentes 

depósitos de resíduos frescos. Estes resíduos de minas foram peneiradas e partículas entre 

12,5 e 20 mm de tamanho foram utilizadas como agregado graúdo na preparação de mistura 

de concreto. Os resíduos foram caracterizados e finalmente confeccionados os corpos de 

prova. A resistência à compressão foi determinada para os corpos de prova após 7, 14 e 28 

dias de cura. A autora destaca que através da análise do tamanho das partículas verificou-se 

que, os grãos de 12,5-20 mm foram adequados para utilização em blocos de concreto e cerca 

de 50-60%, em volume, do total de resíduos é consumido e que as partículas mais finas 

inferiores a 4,75 milímetros podem ser usadas para a fabricação de tijolos, isto é, cerca de 10-

15% em volume. Finalmente, a autora conclui que, os resultados encontrados estão em 

conformidade com as especificações exigidas, portanto, estes resíduos de mineração devem 

ser vistos como recursos, e podem ser úteis como agregados em materiais de construção e na 

fabricação de tijolos. 

Outro trabalho envolvendo blocos de concreto como matriz para aproveitamento de 

rejeitos é o de Silva (2005) que, estudou o comportamento do concreto de cimento Portland 

produzido com adição do resíduo do porcelanato, os teores de resíduos foram de 0; 10; 20% 

em peso na massa. As resistências à compressão dos corpos de prova foram feitas na cura de 

3, 7 e 28 dias e apresentaram significativo aumento na resistência. Porém, o resíduo de 
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polimento do porcelanato, considerando-se um teor de 10%, pode ser usado na confecção de 

concretos com um aproveitamento mais satisfatório de suas propriedades mecânicas e dos 

aspectos de durabilidade, desenvolvendo, portanto, um material com melhor desempenho. 

Castro (2011) e Rodrigues (2012) estudaram o aproveitamento dos rejeitos de 

manganês como substituto de matéria-prima na produção de cerâmicas. Os autores 

encontraram resultados satisfatórios uma vez que, os testes realizados mostraram que todos os 

teores propostos de incorporação de rejeito, em associação à massa argilosa para fabricação 

de cerâmica vermelha, melhoraram as propriedades tecnológicas das amostras. Castro (2011) 

fez um estudo mais amplo contendo uma faixa de teores de 0; 2,5; 5 e 10% em peso de adição 

de resíduo à argila em diferentes temperaturas de sinterização 850oC, 950oC e 1050oC, que 

demonstrou todas as principais mudanças de fases e cristalização dos componentes argilosos e 

também o aumento da resistência à flexão. 

Chaves (2009) estudou a incorporação de resíduos proveniente da extração de minério 

de ferro em dois tipos diferentes de argilas. O autor adicionou o resíduo 5; 10; 15; 20; 25 e 

30% em peso às argilas Os corpos de prova foram sinterizados nas temperaturas de 850oC, 

950oC e 1050oC. O autor encontrou pontos positivos para os corpos cerâmicos no que se 

referia à adição de até 10% de resíduo acrescentado à massa cerâmica e para as temperaturas 

de queima de 850oC e 950oC, pois, apresentaram pequenas variações na retração linear de 

queima, absorção de água, porosidade aparente e massa específica aparente se comparadas às 

cerâmicas brasileiras comuns. 

Das (2000) afirma em seu estudo de exploração do rejeito do minério de ferro para a 

produção de telhas que, os rejeitos até 40% em massa podem ser utilizados na substituição em 

parte da argila para a confecção de telhas e que o alto teor de sílica favorece essas 

formulações. O autor coletou parte dos rejeitos em cinco lugares distintos de uma barragem e 

caracterizou essas amostras quanto aos minerais presentes. Foi feito o mix dessas cinco 

amostras e o teor de SiO2 foi de 51,12% e Fe2O3 de 44,36%. Com base nos resultados da 

caracterização do rejeito foi confeccionado os corpos de prova. Das (2000) garante que todos 

os parâmetros dos processos foram mantidos de acordo com a produção comercial sendo que, 

a resistência à flexão obteve resultados dentro do padrão Europeu. No entanto, no que se 

refere à propriedade de absorção de água não foi satisfatória necessitando de aperfeiçoamento. 
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3.5.2.  Resíduos da Concentração de Minério de Ferro  

 

Os resíduos da concentração de minério de ferro são subprodutos das etapas da 

flotação e da separação magnética, afim de, obter o concentrado de ferro com teor acima de 

67% (Samarco, 2012) e (Vale, 2013) ou dentro das exigências das mineradoras.  

A flotação é um dos principais processos para a obtenção do concentrado, utilizada 

largamente em mineração de ferro numa faixa granulométrica  menor que 150µm  (CHAVES 

et. al., 2013). O método consiste em misturar o minério finamente dividido, suspenso em água 

com um agente espumante, havendo uma adsorção diferencial na superfície das bolhas entre 

as partículas do mineral útil (ferro) e as partículas da ganga (no caso da mineração de ferro a 

sílica que flutua na superfície e é removida). A Figura 3.16 mostra uma coluna de flotação 

equipamento de mais utilizado nas empresas de mineração no Brasil. 

 

 

Figura 3.16: Coluna de flotação 

 

Em muitas minerações utiliza-se também, a concentração magnética como etapa para 

remover ferro, logo após a flotação em colunas. Minerais com baixas susceptibilidade 

magnética podem ser retirados pelo intenso campo gerado. Naturalmente, é necessário moer o 

mineral até uma granulometria suficientemente fina para liberar os grãos magnéticos. A 

Figura 3.17 mostra um concentrador magnético tipo Jones, na qual, é possível obter o 

concentrado e o rejeito. 
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Figura 3.17: Desenho esquemático do concentrador magnético tipo Jones (GAUSTEC, 2008). 

 

Os resíduos gerados por essas etapas são descartados em barragens seguras como já 

citado no item 3.1.4., porém, o volume de rejeitos produzidos torna-se um problema 

ambiental e econômico uma vez que à medida que aumenta estes rejeitos essas barragens 

aumentam de tamanho ou a quantidade passará a ser maior.  Objeto de estudo deste trabalho, 

esses resíduos que são gerados nas etapas de flotação, separação magnética dos grossos e 

separação magnética dos finos e deslamagem não apresentam uma concentração adequada 

para serem comercializados.  

Em seu estudo WOLFF (2011) caracterizou estes resíduos visando fornecer 

informações sobre as características físicas e químicas das partículas para uma escolha da 

tecnologia e desenvolvimento de novos produtos. A autora apresentou em seu trabalho 

resultado de análises químicas dos rejeitos da flotação de diferentes localidades sendo que, a 

amostra de Brucutu, Conceição, Cauê, Fábrica Nova e Carajás são provenientes do underflow 

do espessador de rejeitos e as amostras das Minas Córrego do Feijão (RH e RIL) e da Alegria 

(RH e RI) são rejeitos de hematita e itabiritos (underflow do espessador e overflow da 

deslamagem) Tabela IV. 
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Tabela IV: Amostras de análises químicas de rejeitos da concentração do minério de ferro. 

(WOLFF, 2011). 

 

 

Contudo, o resultado da análise química e muitos outros resultados encontrados pela 

autora indica grande possibilidade de aproveitar esses rejeitos na substituição em parte das 

matérias primas para a produção de pavers e cerâmicas neste trabalho. 
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3.6. Analisador Mineral Integrado da TESCAN (TIMA) 

 

Os primeiros sistemas automatizados para caracterização mineralógica foram 

desenvolvidos em 1970 por: Jones - Imperial College (Reino Unido), Petruk em CANMET 

(Canadá) e pela Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation (CSIRO) na 

Austrália. Porém, mais tarde, em 1996 foi desenvolvido o MLA (Mineral Liberation 

Analysis) pelo Julius Kruttschnitt Mineral Research Centre (JKMRC) na Austrália. Esta 

técnica abrange muitas áreas e é usada em várias indústrias de minerais, órgãos 

governamentais, pesquisadores e universitários (JKMRC, 2008). 

O sistema denominado TIMA-MIRA, é composto de um programa de controle de 

varredura e análise de dados minerais (TIMA – Tescan Integrated Mineral Analizer) e um 

microscópio eletrônico de varredura, com canhão de elétrons de emissão de campo, associado 

a dois detectores de dispersão de energia de raios X característicos (MIRA – nome comercial), 

Figura 3.18.  

 

 

Figura 3.18: Fundamentos da técnica TIMA. Fonte - Shimadzu do Brasil. 

 

Tal sistema tem por objetivo fazer automaticamente a análise mineralógica de 

amostras, por comparação dos espectros de raios X característicos de cada partícula, com os 

espectros característicos de um banco de dados. Especificamente, o equipamento conta com 

uma interface que permite acrescentar minerais e outros materiais a seu banco de dados 

básico, o que é fundamental para a acurácia dos resultados.  Portanto, através do TIMA-

MIRA pode-se obter resultados quanto à proporção dos minerais na amostra, à distribuição 

dos elementos minerais em todo o campo analisado, ao tamanho de grãos dos minerais, à 

composição da partícula (liberação) e ao grau de associação dos minerais (TESCAN). 
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4. PROCEDIMENTOS EXPERIMENTAIS 

 

Neste capítulo são descritos os procedimentos experimentais utilizados durante o 

desenvolvimento deste trabalho: os materiais, a preparação e métodos de caracterização das 

amostras.  

O material para estudo foram enviados pela empresa Bamin Mineração à Fundação 

Gorceix onde foi devidamente beneficiado em uma planta piloto sendo possível, obter os 

rejeitos da flotação, separação magnética dos grossos e separação magnética dos finos e 

deslamagem. Os rejeitos depois de secos na estufa foram homogeneizados, quarteados e 

retirado alíquotas para análises. 

Assim, na primeira etapa deste trabalho, foi realizado a caracterização dos rejeitos, logo em 

seguida a confecção e caracterização dos corpos de prova dos blocos de concreto com, adição 

dos rejeitos nas proporções de 0% a 50% em substituição a parte da areia. E na segunda etapa, 

a caracterização da argila, a confecção dos corpos cerâmicos com adição dos rejeitos na 

proporção de 0% e 5% em substituição a argila. 

Os trabalhos foram realizados nos laboratórios da Escola de Minas da Universidade 

Federal de Ouro Preto (UFOP), da Fundação Gorceix, do Centro Federal de Educação 

Tecnológica de Minas Gerais (CEFET-MG) e na Geosol. 

 

1a Etapa 

 

4.1.  Caracterização dos Rejeitos 

A análise do comportamento individual de cada resíduo fornece informações que são úteis 

na avaliação de sua influência nas diversas formulações (PUREZA, 2007).  Os rejeitos foram 

separados para uma caracterização inicial, para determinar as melhores formas de 

aproveitamento e reutilização do material recebido. Foram realizadas, inicialmente, análises 

granulométricas, mineralógicas, químicas e determinação da densidade. 

4.1.1. Granulometria 

A granulometria de partículas minerais é um parâmetro importante para o tratamento de 

minérios e uma função importante na fabricação de pavers e no processamento de cerâmica 

vermelha, devido à sua relação direta com a composição mineralógica (VIEIRA, 2007). 
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A caracterização granulométrica dos materiais foi feita por peneiramento utilizando uma 

série de peneiras de 840µm até 44µm Figura 4.1. 

 

Figura 4.1: Série de peneiras utilizadas para análise granulométrica. Fonte Site Bertel. 

 

Abaixo de 44µm foi utilizado o equipamento cicloclassificador que utiliza a 

centrifugação na análise granulométrica Figura 4.2a. O cicloclassificador é um equipamento 

de análise de tamanho de partículas onde há a ação da corrente ascendente de um fluido, 

normalmente a água. O equipamento possui todas as funcionalidades como no esquema da 

Figura 4.2b, além de possuir vários ciclones de separação. Estes ensaios foram realizados no 

laboratório da Fundação Gorceix. 

                               (a)                                                                 (b)             

 

Figura 4.2: a) Cicloclassificador (cyclosiser) composto por hidrociclones em série, existente 

no CT³, Fundação Gorceix; b) Esquema ilustrativo do cicloclassificador, marca CIMAQ, 

modelo CL-501 (BRAGA, 2009). 
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4.1.2. Química 

 

A análise química foi realizada através do Espectrofotômetro de Emissão Atômica com 

Fonte de Plasma (ICP-OES) da marca Spectro, modelo Ciros CCD para determinação SiO2, 

Al 2O3, MnO2 e P, no Laboratório de Geoquímica da UFOP e na Fundação Gorceix por 

gravimetria via úmida para determinação do Fe total e FeO. 

 

4.1.3. Mineralogia 

 

A analise mineralógica permite a identificação dos componentes mineralógicos sendo que, 

as informações são precisas mesmo quando tem-se misturas com outras espécies minerais. 

Para os rejeitos (flotação, separação magnética dos grossos e separação magnética dos 

finos e deslamagem) a composição mineralógica das amostras foi obtida qualitativamente 

através da difração de raios X, pelo método do pó, realizada no Laboratório de Difração de 

Raios-X da Escola de Minas da UFOP e também, pela minerografia quantitativa que é uma 

metodologia de contagem utilizando para isso o microscópio óptico. A análise foi realizada no 

Laboratório de Mineralogia da Fundação Gorceix. 

4.1.4. Densidade 

As densidades dos materiais foram realizadas na Fundação Gorceix e determinadas 

através do picnômetro a hélio. 
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4.2. Confecção dos corpos de prova de concreto (Pavers) 

As amostras de rejeitos foram peneiradas para a desagregação do material e secadas à 

temperatura ambiente durante 6 horas, sendo revolvidas a cada hora, Figura 4.3. A areia 

comercial usada como referência passou pelo mesmo processo, para a perda da umidade 

natural.  

Para a confecção dos corpos de prova, primeiramente foi determinado um traço padrão 

para servir de marco comparativo, contendo somente materiais usuais, quais sejam, cimento 

de cura rápida (CPIV), brita e areia comerciais.  

 

 

Figura 4.3: Fotografia mostrando secagem de areia comercial e de rejeitos de concentração de 

minério de ferro, sendo (a) rejeitos finos da concentração magnética, (b) rejeitos da flotação, 

(c) areia comercial e (d) rejeitos grossos da concentração magnética. 

A proporção entre os componentes foi: 1:3:2 (cimento : agregado fino : agregado 

graúdo). Os constituintes agregados finos usados foram areia comercial e o rejeito fino da 

concentração magnética; os agregados graúdos usados foram pedrisco com diâmetro de 4,8 a 

9,5mm e os rejeitos grossos da concentração magnética, uma vez que são mais grossos que os 

rejeitos da flotação. A proporção foi determinada pelo método volumétrico obtendo no total 5 

composições diferentes denominadas como: A (pedrisco e areia em 100%), B (areia 100%, 

rejeito grosso 100%), C (rejeito fino 100%, rejeito grosso 100%) e E (areia 50%, rejeito fino 

50%, pedrisco 50%, rejeito grosso 50%) 
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Figura 4.4: Diagrama representando as participações dos rejeitos finos e grossos de 

concentração magnética, pedrisco e areia nos traços das argamassas para blocos de concreto. 

A proporção do traço permaneceu sempre a mesma, variando a porcentagem de sua 

composição conforme diagrama da Figura 4.4. A quantidade de cimento e água utilizada 

permaneceu constante. Após a separação nas suas proporções necessárias, os materiais foram 

misturados em recipiente inerte, de polipropileno, sendo adicionados na ordem: agregados 

graúdos, agregados finos, cimento e água. A quantidade prevista de água era de 0,1 na 

proporção do traço, porém foi necessário maior quantidade para uma plasticidade mais 

adequada ao método de compactação utilizado.  

De acordo com a NBR 05738/1994, o molde cilíndrico foi confeccionado em material 

não reagente com o concreto (PVC), com diâmetro de 50mm, maior que o dobro do agregado 

de maior diâmetro, e altura de 100mm, o dobro do diâmetro. Os moldes foram untados com 

pasta mineral. A compactação do material foi feita com haste de extremidade semi-esférica, 

em 3 camadas e 20 golpes por camada. Foram confeccionados 30 corpos de prova e estes, 

armazenados em local com umidade, temperatura e luz controlados durante 24 horas, 

desmoldados e armazenados imersos num tanque com água. O primeiro lote foi retirado com 

7 dias para o primeiro ensaio de resistência à compressão, o segundo com 28 dias.  
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4.3. Caracterização dos corpos de prova (Pavers) 

 

4.3.1. Resistência à compressão 

A resistência é o principal parâmetro de caracterização, pois, é a capacidade que o 

material possui de resistir a tensão sem se romper, portanto necessita-se de uma elevada 

resistência se tratando de blocos para pavimentação. 

Os ensaios de resistência à compressão foram realizados no laboratório de ensaios 

destrutivos do departamento de engenharia de materiais do CEFET-MG após a cura de 7 e 28 

dias assim como recomendado pela norma NBR 7680/2007. Os corpos selecionados para o 

teste foram rompidos aleatoriamente, em triplicata, aumentando o grau de confiança do 

experimento, para a determinação da resistência foi utilizado uma prensa hidráulica. De 

acordo com a NBR 5739/2007, a equação 4.1 utilizada para a determinação da resistência à 

compressão é: 

 

 

onde: 

fc é a resistência à compressão em megapascal 

F é a força máxima, em Newtons 

D é o diâmetro do corpo de prova em milímetros 

 

ALVES (1987) cita que, os fatores que contribuem para a resistência do concreto são: 

qualidade do aglomerante, natureza e composição dos agregados, relação cimento/agregados, 

eficiência da mistura, cura, idade, dimensões e forma do corpo de prova e alguns casos de 

adição de finos especiais. 

 

4.3.2. Absorção de água 

 

A absorção de água está diretamente relacionada à porosidade. A NBR 12118/2010 

denomina que a absorção é a relação entre a massa de água contida em um bloco saturado e 

massa do bloco seco em estufa até a constância de massa, expressa em porcentagem, 

calculado pela equação 4.2: 
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sendo,  

a é a absorção total, em porcentagem 

m1 é massa do corpo de prova seco em estufa, em gramas 

m2 é a massa do corpo de prova saturado, em gramas. 

 

Para este ensaio foi realizado a secagem dos corpos de prova que foram levados à estufa 

na temperatura de 110oC por 24 horas e assim, determinado o seu peso após este período. E a 

cada 2 horas colocado à estufa novamente e medido o peso até não haver mais diferenças 

entre os valores encontrados. Para a saturação os corpos de prova após resfriados 

naturalmente à temperatura ambiente foram imersos em água de temperatura de 

aproximadamente 23oC por 24 horas. Após as 24 horas, foram retirados da água, secos 

superficialmente e pesados. E a cada 2 horas foram imersos novamente na água e medidos 

seus respectivos pesos até não haver mais diferenças entre os valores encontrados. 

 

4.3.3. Porosidade 

 

Na confecção dos blocos de concreto não se pode esperar uma compacidade absoluta. A 

porosidade do concreto consiste da porosidade da pasta e porosidade na região do contato 

entre a pasta e o agregado (ALVES, 1987). 

  A porosidade de um bloco de concreto pode variar de acordo com vários fatores: 

aditivos, água, quantidade de cimento empregado e cura. Os ensaios de determinação da 

porosidade foram realizados em todos os corpos de prova após a cura de 28 dias a fim de 

caracterizar quanto à hermeticidade. A equação 4.3 nos fornece o valor da porosidade dos 

blocos de concreto. 

 

 

sendo, 

P é a porosidade em porcentagem 

ρr é a densidade real do corpo de prova 

ρa é a densidade aparente do corpo de prova. 
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4.3.4. Lixiviação 

 

A lixiviação é o processo para determinação da capacidade de transferências de 

substâncias orgânicas e inorgânicas presentes no resíduo sólido por meio de dissolução no 

meio extrator. Os procedimentos aplicados no processo de lixiviação do material 

confeccionado seguiram a norma ABTN NBR 10005/2004. Após o ensaio de resistência aos 

28 dias, as amostras resultantes foram moídas a uma granulometria inferior a 9,5mm, 

uniformizadas e quarteadas para a lixiviação.  

 

4.3.5. Análises Microscópicas 

 

As análises microscópicas para os corpos de prova (pavers) estudados foram feitas 

utilizando o microscópio óptico com aumento de 5x, na qual, obteve fotomicrografias de 

todas as composições para observações da comparação dos minerais constituintes dos Pavers. 

 

Para uma melhor observação da microestrutura e abundância mineral foi necessário a 

utilização de um sistema automático, instalado no Centro Mínero-Metalúrgico da REDEMAT 

Figura 4.5, especificamente o sistema denominado TIMA-MIRA. Foram realizadas as 

fotomicrografias dos minerais presentes e gerados gráficos da quantidade em massa dos 

elementos para todas as composições dos Pavers. 

 

 

Figura 4.5: Equipamento TIMA-MIRA instalado no CMM da REDEMAT, onde foi 

realizado as análises mineralógicas e as fotomicrografias. 
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4.3.6. Modulação de Cor dos Corpos de prova (Pavers) 

 

CASTRO (2011) realizou as medidas colorimétricas utilizando um espectrofotômetro da 

marca StellarNet modelo EPP2000-HR com capacidade para medir comprimentos de ondas 

na faixa entre 190 e 1100nm, o mesmo foi utilizado neste trabalho. O equipamento 

compreende toda a faixa do espectro visível e o ultravioleta sendo que, a leitura foi feita pelo 

software que acompanha o espectrofotômetro, SpectraWiz. O software lê automáticamente as 

curvas de refletância e absorbância. 

As amostras dos blocos de concreto (Pavers) foram posicionadas na abertura do porta 

amostras, então realizou-se a leitura, primeiramente da absorbância, e após a leitura, mudou-

se o modo de leitura para transmitância, para realizar a leitura de cores no sistema de 

coordenadas CIELab.    
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2a ETAPA 

 

4.4. Caracterização da argila  

 

A argila para este estudo foi obtida através da indústria Braúnas que a utilizam na 

fabricação de tijolos. O material foi recebido devidamente homogeneizado, foi quarteado para 

a retirada de alíquotas para caracterização física e química antes da confecção dos corpos de 

prova.  

 

4.4.1. Umidade  

 

A umidade da argila recebida da empresa Braúnas foi pesada assim como recebida e seca 

em estufa à temperatura de 110ºC e através da equação 4.4 foi possível obter a umidade: 

 

 

 

onde U é a Umidade em porcentagem, Mu é a massa úmida da argila e Ms é a massa seca da 

argila. 

 

4.4.2. Granulometria 

 

Foi realizado a atrição da argila e logo em seguida sua análise granulométrica a úmido 

utilizando peneiras até 44µm e abaixo disso via cicloclassificador. 

 

4.4.3. Química 

 

A argila foi seca na estufa por 15 horas à 153oC  devido a própria umidade da argila para 

assim, ser feito a análise química via  (ICP-EOS). 
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4.4.4. Mineralogia 

 

Com a argila seca a análise mineralógica foi realizado através da difração de raios-x assim 

como realizado para as amostras de rejeitos. 

 

4.4.5. Densidade 

A densidade foi determinada utilizando o picnômetro a hélio no laboratório da Fundação 

Gorceix. 

 

4.5. Confecção dos corpos de prova Cerâmicos 

 

As alíquotas de rejeitos da concentração de minério de ferro devidamente secas, foram 

adicionadas à argila na proporção de 0% e 5% do peso da massa. A mistura foi feita em 

misturador industrial durante 15 minutos em cada composição, com a umidade natural da 

argila. 

Para cada composição foram prensados em prensa mecânica  manual Figura 4.6, com 

pressão de 20 MPa, 10 corpos de prova de cada composição com medida 60x20x6mm sendo 

que, a argila sem adição de resíduos foi material também de corpos de prova.  

 

 

Figura 4.6: Máquina universal de ensaios utilizada para prensagem dos corpos cerâmicos. 
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Os 40 corpos de prova foram deixados para secarem à temperatura ambiente por 4 

dias. Posteriormente, foram pesados em balança analítica digital com precisão de 0,001g. E 

assim, foram levados à estufa na temperatura 110oC por 16 horas e em seguida, foram 

novamente pesados e medidos. Depois de secos em estufa foram selecionados cinco corpos de 

prova de cada composição e da argila pura para queima em forno elétrico tipo mufla, com 

taxa de aquecimento de 3oC/minuto chegando à temperatura de 950oC que é a a temperatura 

padrão para queima de cerâmica nas indústrias brasileiras. Logo após a queima, os corpos de 

prova foram pesados e medidos. 

 

4.6. Caracterização dos Corpos Cerâmicos  

 

Assim, como os pavers, os corpos cerâmicos também foram caracterizados. Os testes 

foram realizados em triplicata para aumentar o grau de confiabilidade. 

 

4.6.1. Retração linear 

 

Antes da secagem das peças cerâmicas, estas foram devidamente pesadas e medidas. E 

logo após, a secagem e queima os corpos cerâmicos foram medidos e pesados afim de, obter a 

retração linear. Foi calculado através da equação 4.5, o índice de retração linear para secagem 

à temperatura de 110oC. 

 

 

 

onde, RLS é a retração linear de secagem, Ci é o comprimento inicial (em mm) e Cs é o 

comprimento após a secagem (em mm). 

E de acordo, com a equação 4.6, a retração após queima a 950oC é dada  por: 

 

 

 

onde, RLQ é a retração linear após a queima, Cs é o comprimento após a secagem (em mm) e 

Cq é o comprimento após a queima (em mm). 
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As dimensões dos corpos de prova foram coletadas com paquímetro digital da marca Eccofer 

(PD151) com precisão 0,2mm. 

 

4.6.2. Absorção de água 

 

De acordo com a norma NBR 15270/2005, os corpos de prova foram colocados em um 

recipiente com água em ebulição, e mantida nessa condição por 2 horas.  Em seguida, foram 

secos superficialmente e pesados em balança digital. Assim a absorção de água foi 

determinada utilizando a equação 4.7: 

 

 

sendo:  

AA a absorção de água em porcentagem 

Pu o peso do corpo de prova saturado de água (g) 

Pq o peso do corpo de prova queimado(g) 

 

4.6.3. Massa específica aparente 

 

Ainda de acordo com a norma NBR 15270/2005, a massa específica aparente dos corpos 

cerâmicos foi determinada considerando a massa seca inicial, o peso do corpo imerso e o peso 

úmido.  

Todas as medidas foram realizadas utilizando a balança de precisão. O cálculo foi obtido a 

partir da equação 4.8: 

 

 

sendo: 

MEA a massa específica aparente do corpo de prova (g/cm3) 

Mq a massa inicial do corpo de prova queimado (g) 

Um a massa do corpo de prova úmido (g) 

M i a massa do corpo de prova imerso (g). 
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4.6.4. Porosidade aparente 

 

A porosidade aparente foi determinada a partir da equação 4.9 após a queima dos corpos 

cerâmicos: 

 

onde, PA é a porosidade aparente expressa em porcentagem, Mq a massa inicial do corpo de 

prova queimado (g), Um a massa do corpo de prova úmido (g) e Mi a massa do corpo de 

prova imerso (g). 

 

4.6.5. Perda ao fogo 

 

Os corpos de prova ao serem submetidos a altas temperaturas passam por um processo na 

qual, alguns de seus elementos podem ser volatizados. Para determinar esta perda, os corpos 

de prova foram pesados em balança digital de precisão antes da secagem, após a secagem e 

após a queima, através da equação 4.10 é possível calcular a perda ao fogo: 

 

 

onde, PF é a perda ao fogo, expressa em porcentagem, Mq a massa inicial do corpo de prova 

queimado (g), Ms a massa do corpo de prova após secagem a 110oC. 

 

4.6.6. Resistência à flexão 

 

A tensão de ruptura à flexão foi obtida de acordo com a norma ASTM C1161-90, por 

meio de uma máquina universal de ensaio mecânico, Figura 4.7, utilizando o ensaio de flexão 

em três pontos.  
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Figura 4.7: Prensa manual para obter a tensão de ruptura. 

 

Através da equação 4.11 é possível calcular esta tensão de ruptura: 

 

 

sendo: 

TRF é a tensão de ruptura à flexão dada em (kgf/cm2) 

P é a carga obtida no momento da ruptura do corpo de prova (g) 

L é a distancia entre os apoios dos corpos de prova (cm) 

b é a largura do corpo de prova no local da ruptura (cm) 

h é a altura do corpo de prova no local da ruptura (cm) 

 

4.6.7. Análises Microscópicas 

 

As análises microscópicas (óptica e TIMA-MIRA) para os corpos cerâmicos estudados 

foram feitas da mesma forma que foram realizadas para os pavers. 

 

4.6.8. Modulação de Cor dos Corpos de Prova Cerâmicos  

 

A análise da cor foi feita a olho nu e nas fotografias tiradas das peças cerâmicas depois de 

secadas à temperatura de 110oC e após a queima a 950oC. 
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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Neste capítulo são apresentados os resultados dos testes realizados, para a primeira etapa 

do trabalho, de caracterização dos rejeitos e efeito das adições dos rejeitos no comportamento 

dos Pavers e para a segunda etapa, de caracterização da argila e efeito das adições dos rejeitos 

no comportamento das cerâmicas. Além disso, são feitas discussões relevantes a respeito dos 

dados obtidos. 

 

1ª ETAPA 

 

5.1. Distribuição Granulométrica e a Superfície específica Blaine dos 

rejeitos 

Pela curva de distribuição granulométrica feita por peneiramento a seco observa-se, na 

Figura 5.1, que a maior parte dos rejeitos da flotação fica retida entre as aberturas de 105µm e 

53µm. 

 

Figura 5.1: Distribuição granulométrica de rejeitos de flotação de minérios de ferro. 

 

A maior fração granulométrica dos rejeitos grossos da separação magnética, Figura 

5.2, encontra-se entre 149µm e 53µm, semelhante ao rejeito da flotação quanto ao tamanho de 

partículas. Os rejeitos finos da separação magnética, Figura 5.3, têm distribuição 
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granulométrica concentrada abaixo do limite operacional do cyclosizer, representando frações 

de partículas com diâmetro menor que 5µm, com pequena porcentagem acima desse diâmetro. 

Foram determinadas também as superfícies específicas dos materiais pelo método 

Blaine. Os valores encontrados condizem com as granulometrias encontradas, e 

correspondem, a 744 cm²/g nos rejeitos de flotação, a 3063 cm²/g nos rejeitos finos de 

separação magnética e 405 cm²/g nos rejeitos grossos de separação magnética. 

 

 

Figura 5.2: Distribuição granulométrica de rejeitos grossos de separação magnética de 

minérios de ferro. 

 

Figura 5.3: Distribuição granulométrica de rejeitos finos de separação magnética de minérios 

de ferro. 
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PUREZA (2007) cita em seu trabalho que o resíduo industrial que apresenta baixa 

granulometria possui um características bem vistas pela indústria cerâmica. Isto é devido às 

diversas propriedades como plasticidade da massa, taxas de sinterização, porosidade final e 

densidade. 

 

5.2. Caracterização química dos rejeitos 

A análise química dos resíduos foi realizada via ICP e por via úmida para determinação 

do Fe total e FeO. Os resultados podem ser observados na Tabela V. A Sílica (SiO2) está 

presente como constituinte majoritário em todas as amostras, porém,  no rejeito da flotação e 

no rejeito grosso da separação magnética, ela é ainda mais preponderante. No rejeito fino de 

separação magnética, a sílica representa 48% do total da amostra, enquanto a hematita (Fe2O3) 

representa 42% do total, ainda com uma presença significativa de alumina, usual nas frações 

ultrafinas. Outros óxidos são encontrados em pequenas quantidades nas amostras.  

 

Tabela V: Composição Química de rejeitos de concentração de minério de ferro. 
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5.3. Caracterização Mineralógica dos rejeitos 

 

A Figura 5.4 mostra os difratogramas de raios X para os resíduos da separação magnética 

dos grossos (RSG), da separação magnética dos finos e deslamagem (RSF) e da flotação (RF). 

Nota-se a presença de picos característicos dos minerais quartzo e caulinita e o óxido de ferro 

hematita. Nota-se também, que o pico do mineral quartzo é o mais evidente. O resíduo com 

maior quantidade de hematita é o da separação magnética dos finos e deslamagem (RSF). 

Observa-se que os resultados de difração de raios X estão de acordo com os resultados 

encontrados na análise química.  

 
Figura 5.4: Difratogramas de raios X dos rejeitos (RSG, RSF e RF) onde, H é a 

hematita, K é a caulinita e Q é o quartzo. 

 

De acordo com os dados das Tabelas da minerografia quantitativa (Apêndice C), foi 

possível obter os gráficos da quantidade dos minerais presentes em cada resíduo e o grau de 

liberação do quartzo. Pela análise mineralógica quantitativa, observa-se que o rejeito da 

flotação apresenta baixa quantidade de hematita, sendo predominante o quartzo com alto grau 

de liberação na faixa maior que 0,105mm, Figura 5.5. 
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A                                                                       B 

Figura 5.5: Análise mineralógica (A) e grau de liberação do quartzo (B) do rejeito da flotação. 

 

Nos rejeitos da separação magnética dos grossos observa-se também baixa quantidade 

de hematita e quantidade predominante de quartzo, com 100% de liberação na faixa menor 

que 0,044mm, Figura 5.6. 

 

 

A                                                                       B 

Figura 5.6: Análise mineralógica (A) e grau de liberação do quartzo (B) do rejeito da 

separação magnética – Grossos. 

 

Já para os rejeitos da separação magnética dos finos e deslamagem a análise mostrou  

maior quantidade de hematita e quartzo, possuindo 100% de liberação na faixa menor que 

0,044mm, Figura 5.7.  
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A                                                                       B 

Figura 5.7: Análise mineralógica (A) e grau de liberação do quartzo (B) do rejeitos separação 

magnética – Finos e deslamagem. 

 

Os resultados da minerografia quantitativa estão também de acordo com os dados 

encontrados na difração de raios X. 

 

5.4. Densidade dos rejeitos 

 
 Os valores encontrados utilizando o picnômetro condizem com as composições 

encontradas, pela análise química e mineralogia, sendo a maior correspondente aos rejeitos 

finos de separação magnética, com densidade de 3,325 g/cm³, em função de seu maior teor de 

ferro, os rejeitos de flotação com 2,875 g/cm³ e os rejeito grossos de separação magnética 

com densidade de 2,757 g/cm³. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



55 
 

5.5. Resistência à Compressão dos corpos de prova (Pavers) 

 

A resistência mecânica à compressão dos Pavers conforme composição apresentada na 

Figura 4.4 e os valores para a cura de 7 e 28 dias estão apresentados na Tabela VI e VII, onde 

foram coletados em Newtons e de acordo com a equação 4.1 calculados em Megapascal. 

 

Tabela VI: Valores da resistência à compressão após 7 dias de cura para os pavers. 

Amostra 
 Resistência à compressão - 7 dias de 
cura (kg/m2)  

 Resistência à compressão - 7 
dias de cura (MPa)  

A 40743 21 

B 26738 14 

C 24198 12 

D 14005 7 

E 28336 14 

 

 

Tabela VII: Valores da resistência à compressão após 28 dias de cura para os pavers. 

Amostra 
Resistência à compressão - 28 dias 

de cura (kg/m2) 
Resistência à compressão - 28 

dias de cura (MPa) 

A 59417 30 

B 281810 144 

C 100161 51 

D 84882 43 

E 67906 35 

 

A partir desses dados, com o auxílio do software MiniTab 15, foram gerados os 

gráficos da Figura 5.8, para a resistência mecânica dos blocos de concreto em função das 

proporções dos agregados, para 7 dias de cura,  e os da  Figura 5.9, para a resistência 

mecânica dos blocos com 28 dias de cura, onde a composição A contém 100% de areia 

comercial e pedriscos, B contém 100% de areia comercial e rejeitos grossos, C contém 100% 

de rejeitos finos e pedriscos, D contém 100% de rejeitos finos e rejeitos grossos e E é uma 

composição intermediária. 
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Figura 5.8: Resistência mecânica, após 7 dias de cura, dos blocos de concreto em função das 

proporções dos agregados. 

 

Figura 5.9: Resistência mecânica, após 28 dias de cura, dos blocos de concreto em função das 

proporções dos agregados. 
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A resistência mecânica à compressão dos blocos com rejeitos, com a cura inicial de 7 

dias, não é suficientemente alta e, como mostrado pelo gráfico da Figura 5.8, a composição 

com a maior resistência inicial foi a padrão, sem adição de resíduos. Das composições com 

adição de resíduos, a B (areia 100%; rejeito grosso 100%) obteve o melhor desempenho. O 

pior desempenho encontrado foi pela composição D (rejeito fino 100%, rejeito Grosso 100%).  

Portanto, após a cura inicial de 7 dias, a presença de rejeitos finos e de rejeitos grossos 

de concentração de minério de ferro provocou a redução da resistência mecânica dos corpos 

de prova de concreto, com relação a misturas padrão. Provavelmente isto se deu em função da 

granulometria mais fina dos rejeitos, comparada à dos agregados tradicionais. A 

granulometria mais fina dos rejeitos, na cura inicial de 7 dias, pode ter representado maior 

dificuldade de contato da água com com os componentes do cimento, retardando suas reações 

com o silicato tricálcico (alita – C3S) e com o ferroaluminato tetracálcico (C4AF). Tais 

reações formam os cristais de silicato de cálcio hidratados e os de hidróxido de cálcio, que 

promovem o aumento da resistência mecânica. A granulometria mais fina, inicialmente, pode 

ainda ter dificultado o crescimento dos silicatos de cálcio hidratados, que formam os cristais 

aciculares responsáveis pela coesão do concreto. 

A resistência à compressão dos blocos com rejeitos em sua composição, com a cura de 

28 dias, foi extremamente satisfatória, e, como mostrado pelo gráfico da Figura 5.9, a 

composição com a maior resistência inicial foi a com adição de 100% de rejeitos grossos, em 

substituição ao pedrisco. As demais composições com adição de resíduos, por sua vez, 

apresentaram aproximadamente o mesmo desempenho da mistura com os agregados 

tradicionais.  

Portanto, após a cura de 28 dias, a adição de rejeitos finos e de rejeitos grossos de 

concentração de minério de ferro demonstrou-se tecnicamente viável, com respeito à 

resistência mecânica dos corpos de prova de concreto, podendo ainda ser promovido o seu 

aumento, com a simples substituição do pedrisco pelo rejeito grosso. Desta feita, na cura de 

28 dias, a granulometria mais fina dos rejeitos, principalmente dos rejeitos grossos com 

respeito aos pedriscos, tem o efeito contrário do que apresenta na cura inicial. Isto porque, 

após 28 dias, toda a reação de hidratação do cimento já aconteceu e o cimento já cumpriu sua 

função, de maneira tal que o concreto final é um material compósito com dispersão mais fina 

de 2ª fase, o rejeito grosso, quando comparado ao pedrisco. A Tabela VIII mostra os 

requisitos para a resistência à compressão para blocos de concreto de acordo com a NBR 

6136/2007. É visto que a resistência à compressão de todos as amostras (A, B, C, D e E) estão 

dentro do padrão exigido, atingindo valores maiores do que 6,0MPa.  
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Tabela VIII: Requisitos para resistência à compressão e absorção de água  de acordo com a 

NBR 6136/2007 (blocos vazados de concreto simples). 

 

 

5.6. Desmoldagem e Qualidade Superficial dos Pavers 

Observou-se que a adição de rejeito fino à formulação inicial dos blocos dificultou a 

desmoldagem dos corpos de prova, deixando grande quantidade de resíduos nas paredes do 

molde, como mostrado na Figura 5.10a. 

 

(a)                                                      (b)         

 

Figura 5.10: a) Paredes internas dos moldes de PVC para blocos de concreto, mostrando 

material aderido após desmoldagem de misturas contendo rejeitos finos da concentração de 

minério de ferro. b) Fotografia mostrando os blocos de concreto produzidos nas formulações 

de A a E, destacando o acabamento superficial após desmoldagem. 

A dificuldade de desmoldagem pode resultar em acabamento superficial de menor 

qualidade, como mostrado na Figura 5.10b. Essa característica só não foi encontrada na 

formulação B, no qual o pedrisco é substituído em 100% pelos rejeitos grossos de 

concentração magnética de minério de ferro. A dificuldade de desmoldagem com adição de 

rejeitos finos pode ser explicada justamente pela grande área superficial total do concreto com 

agregados de granulometria muito fina. A área superficial alta resulta em maior contato 

mecânico com o molde e consequentemente maior adesão. 
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5.7. Ensaio de Porosidade dos corpos de prova (Pavers) 

 

Os ensaios de determinação da porosidade foram realizados em todos os corpos de prova 

após a cura de 28 dias a fim de caracterizar quanto à hermeticidade. A tabela do Apêndice C 

mostra os valores da porosidade em porcentagem, sendo possível obter a Figura 5.11. 

Observa-se, na Figura 5.11, que as composições B, C, D e E com adição de resíduos possuem 

maior porosidade em relação à composição A, em que não há adição de resíduos. Assim, as 

composições B, C, D e E, são menos herméticas facilitando a drenagem de água. 

 

 

Figura 5.11: Porosidades dos corpos de prova (A,B,C,D,E). 
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5.8. Absorção de água dos Corpos de Prova (Pavers) 

 

Os valores médios para a absorção de água em porcentagem são mostrados no Apêndice 

C, sendo possível obter a Figura 5.12 dos resultados da absorção de água para os pavers.  

 

 

Figura 5.12: Absorção de água dos Pavers (A,B,C,D e E). 

 

A Tabela VIII mostra os requisitos para a resistência à compressão e absorção de água 

de acordo com a NBR 6136. Observa-se que os pavers de composição A e B (Amostra A e 

Amostra B), obtiveram 3,03% e 9,84% de absorção de água e estão dentro dos padrões 

exigidos pela norma NBR 6136/2007 Tabela VIII sendo que, o limite é menor ou igual a 10%. 

Já para as demais composições (C, D e E) os valores de absorção de água foram maiores, isso 

se deve ao fato de que esses blocos são os que possuem como agregado os rejeitos finos da 

concentração de minério de ferro, que consequentemente aumentam a absorção de água. 
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5.9. Ensaio de Lixiviação dos corpos de prova (Pavers) 

 

Observam-se, nas Tabelas do Apêndice D, os valores do pH para as polpas formadas 

inicialmente e os valores de pH das polpas após adição de 3,5mL de HCl em um aquecimento 

à 500C de acordo com ABNT NBR 10005/2004. 

Os valores de pH das polpas formadas, através das amostras de materiais cimentícios  

constituídos de resíduos de mineração, apresentaram valores de pH iguais ou superiores a 8, 

como observa-se na Tabela do Apêndice D. A justificativa para a maior alcalinidade das 

polpas é dada pela existência de hidróxido de cálcio, Ca(OH)2, presente nas amostras, após a 

reação entre o cimento e água. Como o Ca(OH)2 é uma espécie alcalina, são justificados os 

valores elevados de pH presentes nas polpas lixiviadas. 

Na análise química em triplicata dos extratos lixiviados, realizada pela SGS Geosol, foram 

quantificados quarenta elementos pelo método analítico ICP (Inductively Coupled Plasma) de 

leitura direta. A análise mostrou grande presença de Ferro e sílica, já esperados devido à 

origem das lamas. Alumínio e magnésio também foram encontrados, em quantidades 

superiores a de ferro. Segundo a Norma NBR 10004/2004, Resíduos sólidos – Classificação, 

os constituintes perigosos a serem observados na produção de ferro e aço são cromo, chumbo, 

cádmio, que tem limite máximo no lixiviado fixado por esta norma em 5,0mg/L, 1,0mg/L e 

0,5mg/L, respectivamente. Na análise recebida, estes três elementos ficaram abaixo do limite 

de detecção do ICP, que é 0,05, 0,05 e 0,03mg/L, respectivamente. Outros metais pesados 

analisados que poderiam também significar alguma periculosidade ao meio ambiente, como 

contaminação da água, solos e lençóis freáticos também não foram detectados. 
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5.10. Microscopia Óptica dos Pavers 

 

A realização de observações no microscópio óptico das cerâmicas com aumento de 5x 

permitiu observar os minerais constituintes para cada composição dos pavers após a cura de 

28 dias. A Figura 5.13 mostra as fotomicrografias que foram realizadas utilizando luz 

transmitida com polarizadores e luz refletida. 

As Figuras 5.13a e 5.13b apresentam a composição A que foi formulada sem a adição de 

resíduos. Observa-se que grande parte dos minerais presentes são calcita, quartzo e ortoclásio. 

Isso é devido aos minerais presentes na areia (o quartzo), no pedrisco (ortoclásio) e no 

cimento (calcita). O mineral de quartzo na Figura 5.33 (a, c, e, g, i) apresenta-se com brilho, 

já o ortoclásio é possível perceber pelo seu hábito prismático alongado. 

As Figuras 5.13c e 5.13d mostram os minerais presentes na composição B, com adição de 

resíduos grossos da separação magnética, em substituição ao pedrisco. A maior parte dos 

minerais são ortoclásio, evidente pelo seu hábito prismático alongado, e quartzo. Estes 

minerais estão presentes na areia e no resíduo grosso da concentração magnética, que 

apresenta grande quantidade de sílica.  

Já as Figuras 5.13e e 5.13f mostram a composição C com adição de resíduos da 

concentração magnética dos finos e deslamagem em substituição à areia, a fotomicrografia 

apresenta minerais de hematita, calcita e quartzo. Isso pode ser explicado pelo fato de que os 

resíduos da concentração magnética dos finos têm maior quantidade de ferro em sua 

composição, como já visto pelos resultados da análise química. 

As Figuras 5.13g e 5.13h mostram a composição D, com adição de resíduos da 

concentração magnética dos grossos e finos em substituição à areia e ao pedrisco. É possível 

observar que a maioria dos minerais presentes são o quartzo, hematita e ortoclásio.  

Nas Figuras 5.13i e 5.13j é mostrada a composição E, uma mistura de 50% de areia, 50% 

de pedrisco, 50% de resíduos da concentração magnética dos finos, 50% de resíduos da 

concentração magnética dos grossos. Portanto é notável a presença do mineral quartzo e 

hematita. Os minerais que se apresentam opacos na Figura 5.13 (c, e, g, i), ou seja, na cor 

preta, são os óxidos de ferro, hematita ou magnetita. 
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Figura 5.13: Pavers após cura de 28 dias, (a,c, e, g, i) em luz transmitida com polarizadores; 

(b, d, f, h, j) em luz refletida. 5x. 
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5.11. Análise dos Pavers no TIMA – MIRA  

 

Após a realização da microscopia óptica dos pavers para identificar os minerais presentes,  

foram realizadas análises no TIMA-MIRA, que permite nos fornecer informações tanto da 

mineralogia quanto dos elementos, em massa. Neste trabalho foram coletadas somente 

fotomicrografias dos minerais presentes e gráficos dos elementos, com percentuais em massa 

das amostras. 

A Figura 5.14a mostra claramente os minerais que estão presentes no pavers da 

composição A, sendo a maior parte constituída de quartzo, calcita e ortoclásio. Este resultado 

está coerente com o visto na microscopia óptica. Os pontos que estão em preto são minerais 

ou compostos não identificados pelo sistema TIMA-MIRA, devido ao fato de o banco de 

dados original do equipamento ter sido criado apenas com amostras minerais oriundas de 

outros países, de maneira que não são identificados de imediato todos os minerais presentes 

em nosso território com seus característicos elementos majoritários e minoritários. A parte 

branca são vazios, ou seja, poros. Já a Figura 5.14.b é um gráfico que mostra a quantidade dos 

elementos em massa presentes na composição A, tendo, portanto, maior quantidade de 

oxigênio, cálcio e silício. Observa-se que, em função de o banco de dados do sistema não 

contemplar todas as fases presentes no material, parte da composição não pode ser acessada, 

de maneira que os resultados têm valor ilustrativo. 
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Figura 5.14a: Fases da composição A. 
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Figura 5.14b: Gráfico dos principais elementos em massa da composição A. 

 
 

A Figura 5.15a mostra os minerais presentes no pavers da composição B. Os minerais 

presentes em maiores quantidades são quartzo, ortoclásio, hematita e anortita, como previsto 

também na microscópia óptica. Assim como já citado, os pontos pretos são minerais não 

identificados pelo sistema e a parte branca são vazios. No gráfico da Figura 5.15b temos a 

quantidade dos elementos em massa, sendo que oxigênio, silício, cálcio, ferro e alumínio 

estão presentes em maiores quantidades. 

 

      
Figura 5.15a: Fases da composição B. 
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Figura 5.15b: Gráfico dos principais elementos em massa da composição B. 
 
 

Já na Figura 5.16a tem-se os minerais presentes na composição C que são o quartzo, 

hematita, calcita, albita e anortita. Grande parte da matriz não foi classificada, devido aos 

minerais ou compostos não identificados pelo sistema TIMA-MIRA. No gráfico da Figura 

5.16b temos a quantidade dos elementos em massa, sendo que oxigênio, cálcio, carbono,  

ferro, silício e alumínio estão presentes em maiores quantidades. 
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Figura 5.16a: Fases da composição C. 
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Figura 5.16b: Gráfico dos principais elementos em massa da composição C. 

 
 

Na Figura 5.17a tem-se maior quantidade de minerais como o quartzo, ortoclásio, 

hematita, calcita e anortita que caracterizam a composição D (100% RSG e 100% RSF), 

estando, portanto, de acordo com a microscópia óptica.  O gráfico da Figura 5.17b destaca os 

principais elementos em massa, oxigênio, silício, ferro, cálcio, alumínio e carbono. 
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Figura 5.17a: Fases da composição D. 

 
 

 
Figura 5.17b: Gráfico dos principais elementos em massa da composição D. 

 
A Figura 5.18a mostra os minerais presentes na composição E (50% de areia, 50% de 

pedrisco, 50% de RSF, 50% de RSG), observa-se que, grande parte da matriz não foi 
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classificada pelo sistema TIMA-MIRA, portanto, a maioria dos minerais que foram 

classificados são o quartzo, hematita, anortita e diopsídio. No gráfico da Figura 5.18b 

observa-se que os elementos em massa na composição E são oxigênio, silício, ferro, cálcio e 

alumínio.  

    
Figura 5.18a: Fases da composição E. 

 

 
Figura 5.18b: Gráfico dos principais elementos em massa da composição E. 

 
 
 



72 
 

5.12. Modulação de cor dos corpos de Prova (Pavers) 

Os dados exibidos pelo StellarNet, através do software SpectraWiz, foram convertidos no 

Photoshop para gerar a imagem comparativa da Figura 5.19, onde observam-se as diferenças 

obtidas principalmente pela adição de rejeito com conteúdo ferroso nas formulações. As cores 

variam principalmente em direção ao vermelho (eixo a), e não possuem grande saturação. 

Somente a composição B apresenta cor com maior adição de amarelo (eixo b). 

 

 

Figura 5.19: Modulação de cor dos corpos de prova (A,B,C,D,E). 
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2ª ETAPA 

5.13. Umidade 

Pela Tabela VIII e a equação 4.4, foi possível obter a umidade da argila de 35,3%.  Esse 

valor é de grande importância, pois, de acordo com BATISTA (2009), o comportamento 

mecânico da argila é geralmente descrito pela viscoelasticidade e plasticidade que por sua vez 

dependem do teor de umidade. Portanto, a quantidade de água de amassamento da massa é 

um requisito significativo e deve ser considerada na fabricação das cerâmicas, com a 

observação de que maiores níveis de do teor de umidade implicam em maiores índices de 

retração volumétrica.  

 

Tabela IV: Valor para o teor da umidade da argila. 

Massa (g) 

Púmido 118,2 

Pseco 76,5 

Umidade (%) 35,3 

 

5.14. Distribuição granulométrica da argila 

 

Como já citado no capítulo 5, o ensaio da granulometria da argila foi realizado a úmido e 

utilizou-se uma sequência de peneiras até 44µm. O gráfico relativo à granulometria da argila 

utilizada para a confecção dos corpos cerâmicos pode ser visualizado na Figura 5.20. 

Observa-se que até 44µm a porcentagem retida é aproximadamente 1,5% e que a maior fração 

de grãos está em uma faixa hiperfina, abaixo de 6µm.  
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Figura 5.20: Distribuição granulométrica da argila. 

 

SANTOS (1975) explica que a granulometria da argila é um importante parâmetro no 

processamento da cerâmica vermelha, devido à sua relação direta com a composição 

mineralógica, pois a fração inferior a 2µm é geralmente constituída de aluminosilicatos. Estes 

minerais são os responsáveis pela plasticidade do sistema água-argila. 
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5.15. Caracterização química da argila 

A Tabela X apresenta os valores da análise química via ICP-OES, como já citado no 

capítulo 4. Observa-se um alto percentual de sílica (SiO2), de 43,9%, seguido de alumina 

(Al 2O3), com 32,2%, que é típico de argilas cauliníticas. Já o teor de Fe é relativamente baixo, 

que é uma característica das argilas da região fornecedora. O porcentual de perda ao fogo 

(PF), que representa a massa de umidade e material volátil presente na amostra, foi de 

15,05%. 

 

Tabela X: Composição química da argila. 

SiO2 Al 2O3 CaO TiO2 MgO K 2O Na2O Fe P Mn Cr2O3 PF 

% % % % % % % % % % % % 

443,9 32,2 0,09 1,11 0,68 1,73 <0,1 3,65 0,124 <0,008 0,01 15,05 

 

5.16. Densidade da Argila 

A densidade da argila encontrada foi de 2,545g/cm3, valor que condiz com a composição 

química da argila, sendo que a sílica e a alumina possuem baixa densidade. 
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5.17.  Caracterização mineralógica da argila 

O difratograma da argila pode ser observado na Figura 5.21. Verificam-se as fases 

identificadas para a argila utilizada comercialmente pela empresa Braúnas para a fabricação 

de blocos de vedação cerâmico utilizada neste estudo. É observado que a argila possui a 

seguinte composição mineralógica: caulinita (Al2Si2O5(OH)4), goethita (FeO(OH)), quartzo 

(SiO2), muscovita (KAl2(Si3Al)O10(OH,F)2) e dolomita (CaMg(CO3)2). 

 

 

Figura 5.21: Difratograma de raios X da argila onde, G é a goethita, K é a caulinita, D 

é a dolomita, M é a muscovita e Q é o quartzo. 
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5.18. Retração linear dos corpos de prova cerâmicos  

A retração linear dos corpos cerâmicos foi medida depois da secagem à temperatura de 

110oC e após a queima a 950oC. A tabela no Apêndice G mostra estes valores. Para a retração 

linear após a secagem, nota-se que ocorreram pequenas variações nos valores destas 

propriedades com adição do resíduo, isso provavelmente está relacionado à natureza não 

plástica do resíduo, Figura 5.22.  

OLIVEIRA (2004) encontrou valores de retração linear de secagem na faixa de 6,33 a 

7,96%. Neste trabalho os valores de retração de retração linear de secagem dos corpos de 

prova obtidos estão compreendidos dentro da faixa de 5,6 a 6,2%. Estes valores estão dentro 

dos limites apropriados para a fabricação de cerâmica vermelha.  

 

 

Figura 5.22: Retração linear das cerâmicas após secagem a 110oC. 

 

Já pela Figura 5.23 percebe-se que após a queima houve maiores variações para a 

retração linear. Se comparado com o corpo cerâmico padrão (100% de argila) a retração linear 

após queima para os corpos cerâmicos com adição de resíduos teve uma maior retração, 
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obtendo cerca de 2,7% para o corpo cerâmico com adição de resíduo da flotação (RF). O 

valor máximo da retração linear após a queima indicado ideal pela literatura é de 8% portanto, 

os resultados encontrados estão dentro dos padrões exigidos.  

OLIVEIRA (2004) e CHAVES (2009) também encontraram valores similares da 

retração linear de queima a 950oC para os corpos cerâmicos, dentro da faixa de 0,5 a 3%. 

 

 

Figura 5.23: Retração linear das cerâmicas após queima à 950oC:  
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5.19. Absorção de água dos corpos de prova cerâmicos 

Os valores de absorção de água dos corpos de prova, contendo diferentes adições de 

resíduos da concentração de minério de ferro e queimados a temperatura de 950oC, são 

mostrados na tabela do Apêndice G. Nota-se, pela Figura 5.24, que a adição de resíduos  às 

cerâmicas promoveu uma maior densificação, levando a menores valores de absorção de 

água,  estando na faixa de 25,5%, se comparado com a cerâmica sem adição de resíduo, que 

apresenta absorção de 31%. Verifica-se também, que os resultados da absorção de água 

condizem com os resultados encontrados na retração linear de queima para as cerâmicas, ou 

seja, provocando maiores valores de retração linear para as cerâmicas com adição de resíduos 

e menores para as cerâmicas sem adição. 

As diferenças entre os valores da absorção podem ser devidas às diferenças de 

sinterabilidade (por fase vítrea) das massas cerâmicas, embora a argila tenha sido a mesma 

para todas as formulações, os resíduos apresentam sinterabilidades distintas (PUREZA, 

2007).  

 

Figura 5.24: Absorção de água das cerâmicas sinterizadas à 950oC. 

 

A absorção de água é um fator que determina a durabilidade das cerâmicas. O Anuário 

Brasileiro de Cerâmicas (2000) especifica o limite estabelecido para a cerâmica vermelha, 

tratando de tijolos maciços e blocos cerâmicos, em que a absorção não deve ser inferior a 8% 

e nem superior a 25%. A argila comercialmente utilizada neste trabalho para produção de 
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cerâmicas passa pelo processo de queima à uma temperatura maior que 950oC.   Em princípio, 

para a adequação à norma das cerâmicas obtidas neste trabalho, basta aumentar a temperatura 

de queima, ou seu tempo. 

 

5.20. Massa específica e Porosidade Aparente dos corpos de prova 

cerâmicos  

A Tabela do Apêndice G apresenta os valores médios para a massa específica e 

porosidade aparente das cerâmicas. A Figura 5.25 mostra o gráfico da massa específica 

aparente para os corpos de prova sinterizados a 950oC. Os resultados evidenciam que com a 

adição de resíduos às cerâmicas obteve-se uma menor massa específica aparente, de 

aproximadamente 1,49g/cm3, apresentando tendência de um comportamento linear em 

comparação da cerâmica sem a adição de resíduo, cujo valor encontrado foi de 1,57 g/cm3. 

 

 

Figura 5.25: Massa específica aparente das cerâmicas sinterizadas a 950oC. 
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Já a Figura 5.26 mostra o gráfico da porosidade aparente em porcentagem, no qual é 

possível observar que as cerâmicas com adição de resíduos apresentam maiores valores de 

porosidade aparente, na faixa de 42,5%, se comparados com a cerâmica sem adição, cujo 

valor é 25,6%. Isto concorda com o fato de que a porosidade aparente é inversamente 

proporcional à massa específica aparente.  

 

Figura 5.26: Porosidade aparente das cerâmicas sinterizadas à 950oC. 

Os resultados elevados encontrados na porosidade das cerâmicas com adição de 

resíduo podem ser explicados pelos resultados apresentados na análise granulométrica e por 

serem resíduos não plásticos. Embora a porosidade aparente seja menor na cerâmica de argila 

pura, ela apresenta maior absorção de água e menor retração que as cerâmicas com resíduos. 

Isto deve estar relacionado ao fato de que a cerâmica de argila pura contém grãos mais finos, 

de maneira que a água absorvida fica aderida por adsorção física.  
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5.21. Perda ao Fogo dos corpos de prova cerâmicos  

 

A Tabela do Apêndice G apresenta os valores da perda ao fogo dos corpos de prova 

cerâmicos. Observa-se na Figura 5.27, que não houve grandes variações da perda ao fogo, 

sendo que a maior perda ao fogo em porcentagem é vista nas cerâmicas sem adição de 

resíduo, 13,8%, seguida pelas cerâmicas com adição de 5% de rejeito da concentração 

magnética dos finos e deslamagem, 13,2%. A elevada perda ao fogo dos corpos cerâmicos 

sem adição de resíduos está associada, sobretudo, à presença da caulinita.  

 

 

Figura 5.27: Perda ao fogo das cerâmicas. 
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5.22. Resistência à Flexão dos corpos de prova cerâmicos  

 

Os resultados da resistência à flexão dos corpos de prova, como uma função de percentual 

de resíduos, sinterizados à temperatura de 950oC, são mostrados na Tabela do Apêndice G. 

Observa-se, na Figura 5.28, que a tensão de ruptura é maior para as cerâmicas com adição de 

resíduos, na faixa de 6,53MPa a 6,73MPa. Já para a cerâmica sem adição de resíduos o valor 

da resistência é 5,08MPa. 

 

Figura 5.28: Resistência à flexão das cerâmicas sinterizadas à 950oC. 

 

No Anuário Brasileiro de Cerâmicas (2000) especifica os limites estabelecidos para a 

cerâmica vermelha, tratando de tijolos maciços, em que a resistência mecânica deve ser 

superior a 2,0MPa sob flexão. Para blocos cerâmicos deve ser igual ou superior a 6,0MPa. Em 

todas as composições a tensão de ruptura foi maior, o que demonstra estar dentro das normas 

especificadas. QUEIROZ (2010) encontrou valores similares da tensão de ruptura utilizando 

areia como parte na composição das cerâmicas.  
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5.23. Microscopia Óptica dos Corpos Cerâmicos  

A realização de observações no microscópio óptico das cerâmicas com aumento de 5x 

permitiu observar os minerais constituintes para cada composição das cerâmicas, após 

sinterizadas à 950oC. As fotomicrografias da Figura 5.29 (a, c, e, g) foram realizadas 

utilizando luz transmitida com polarizadores e as fotomicrografias da Figura 5.29 (b, d, f, h), 

com luz refletida, assim como para os pavers. 

As Figuras 5.29a e 5.29b apresentam a fotomicrografia da cerâmica com 5% de rejeitos da 

flotação em sua composição. Os minerais possíveis de serem identificados são o quartzo e a 

hematita, imersos em uma matriz argilosa, sendo, portanto, impossível de identificar os 

componentes dessa matriz argilosa através da microscopia óptica. O mineral de quartzo na 

Figura 5.29 (a, c, e, g) apresenta-se com brilho, já a hematita é o mineral opaco de cor preta.  

Já nas Figuras 5.29c e 5.29d temos a fotomicrografia da cerâmica com 5% de rejeitos da 

separação magnética dos finos e deslamagem. Os minerais presentes são também o quartzo e 

a hematita, imersos em uma matriz argilosa, sendo que, a hematita está em maior quantidade 

nessa cerâmica, se comparada com as outras amostras. 

Nas Figuras 5.29e e 5.29f temos a cerâmica com 5% de rejeitos da separação magnética 

dos grossos, apresentando minerais também de quartzo e hematita, imersos em uma matriz 

argilosa. E nas Figuras 5.29g e 5.29h, que apresentam a cerâmica com 0% de rejeitos, nota-se 

poucos grãos de hematita e quartzo, imersos em uma quantidade maior de matriz argilosa. 
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Figura 5.29: Cerâmicas sinterizadas a 950oC, (a,c, e, g) luz transmitida com polarizadores; (b, 

d, f, h) luz refletida. 5x. 
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5.24. Análise das Cerâmicas no TIMA-MIRA 
 

Após a realização da microscopia óptica das ceramicas para identificar os minerais 

presentes,  foram realizadas análises no TIMA-MIRA, assim como realizado para os pavers. 

A Figura 5.30a mostra o mapeamento das fases para as cerâmicas com adição de 5% de 

rejeitos da flotação. A maior parte dos minerais identificados pelo sistema TIMA-MIRA 

corresponde a quartzo e hematita, assim como visualizado na microscopia óptica. Alguns 

grãos de ortoclásio são identificados pelo sistema, que são difíceis de serem vistos ao 

microscópio óptico. Na matriz argilosa, nota-se que, para todas as composições, tem-se a 

presença de ferrocarfolita, um aluminossilicato hidratado de ferro e magnésio, que deve ter 

sido formado durante a sinterização das cerâmicas. 

  O gráfico da Figura 5.30b mostra a quantidade dos elementos identificados, em massa, 

no campo analisado pelo sistema TIMA-MIRA, na cerâmica com adição de 5% de rejeitos da 

flotação, com predominância de oxigênio, silício, ferro e alumínio. Assim como para os 

pavers, observa-se que, em função de o banco de dados do sistema não contemplar todas as 

fases presentes no material, parte da composição não pode ser acessada, de maneira que os 

resultados têm valor ilustrativo. 
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Figura 5.30a: Fases da Cerâmica com 5% de rejeitos da flotação. 

 

 
Figura 5.30b: Gráfico dos principais elementos em massa da cerâmica com 5% de rejeitos da 

flotação. 
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A Figura 5.31a mostra o mapeamento das fases da cerâmica com adição 5% de rejeitos da 

separação magnética dos finos e deslamagem. Nota-se que, os minerais identificados pelo 

sistema TIMA-MIRA foram: a hematita, o quartzo e o ortoclásio que, decorre do fato de os 

resíduos da separação magnética dos finos e deslamagem possuírem maior quantidade de 

ferro como mostrado na análise química do resíduo.  

O gráfico da Figura 5.31b mostra que a maioria dos elementos em massa presentes no 

campo analisado nessa cerâmica são: o oxigênio, silício, ferro e alumínio.  

 

 
Figura 5.31a: Fases da Cerâmica com 5% de rejeitos da separação magnética dos finos e 

deslamagem. 
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Figura 5.31b: Gráfico dos principais elementos em massa da cerâmica com 5% de rejeitos da 

separação magnética dos finos e deslamagem. 

 

Para a cerâmica com adição de 5% de rejeitos da separação magnética dos grossos, 

Figura 5.32a, nota-se também a presença do mineral quartzo e hematita identificados pelo 

sistema TIMA-MIRA. Os principais elementos em massa presentes no campo analisado nessa 

cerâmica são oxigênio, silício, alumínio e ferro, Figura 5.32b. 

 

 
Figura 5.32a: Fases da cerâmica com 5% de rejeitos da separação magnética dos grossos. 
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Figura 5.32b: Gráfico dos principais elementos em massa da cerâmica com 5% de rejeitos da 

separação magnética dos grossos. 

 

Já a Figura 5.33a mostra o mapeamento das fases da cerâmica com 0% de rejeitos. O 

sistema TIMA-MIRA identificou poucos minerais de quartzo e hematita, apresentando, 

portanto, a ferrocarfolita como matriz argilosa. O gráfico da Figura 5.33b mostra que a 

maioria dos elementos em massa presentes no campo analisado nessa cerâmica são: o 

oxigênio, silício, alumínio e ferro.  

 

 
Figura 5.33a: Fases da cerâmica com 0% de rejeitos. 
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Figura 5.33b: Gráfico dos principais elementos em massa da cerâmica com 0% de rejeitos. 
 
 
 

5.25. Modulação de cor dos corpos de prova cerâmicos  

 

A cor obtida após a queima é um importante critério para classificação de uma massa 

argilosa para a fabricação de produtos de cerâmica vermelha, sendo consequência direta de 

sua composição.  Como já mencionado no capitulo 4, foram escolhidos 20 corpos de prova, 5 

de cada composição, para passar pelo processo de secagem e queima. Na Figura 5.34, os 

corpos de prova com rejeitos da flotação em até 5% na composição são: C1, C3, C4, C7 e C9, 

com os rejeitos da separação magnética dos finos e deslamagem em até 5% são: C12, C15, 

C16, C18 e C19, com os rejeitos da separação magnética dos grossos em até 5% são: C23, 

C26, C27, C28 e C29 e finalmente sem adição de rejeitos (100% argila) são: C31, C33, C34, 

C37, C40. Observa-se que os corpos de prova cerâmicos com adição de resíduos após a 

secagem a 110oC apresentaram cor cinza escuro, devido à presença da maior quantidade de 

ferro  na composição, visto que os corpos de prova sem adição de resíduos apresentaram cor 

cinza claro. 
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Figura 5.34 : Fotografia das cerâmicas após a secagem para todas as composições. 

 

Após a queima as cerâmicas com adição de resíduos apresentaram cor avermelhada 

(C1 a C29) que não variaram muito de uma composição para outra. Já as cerâmicas sem 

adição de resíduos (C33 a C40) apresentaram cor vermelho-alaranjada, ou seja, mais claras 

que as demais, como pode ser observado na Figura 5.35. Isso pode ser devido ao fato de que 

as cerâmicas com adição de resíduos possuem maior quantidade de ferro em sua composição, 

se comparadas com as cerâmicas sem adição de resíduos. 

 

Figura 5.35: Fotografia das cerâmicas após queima à 950oC para todas as composições. 
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6. CONCLUSÕES  

Os rejeitos de concentração de minério de ferro mostraram-se como materiais tecnicamente 

viáveis na substituição de agregados finos e grossos de blocos intertravados de concreto 

(Pavers), no que diz respeito à resistência mecânica após cura de 28 dias. Especificamente, a 

simples substituição de pedriscos pelos rejeitos grossos de concentração de minério de ferro 

tem potencial para aumentar a resistência mecânica dos blocos de concreto. A adição de 

rejeitos finos de concentração de minério de ferro pode dificultar a desmoldagem, questão que 

deve ser ainda estudada, no sentido de também viabilizar este resíduo como agregado de 

bloco de concreto. Quanto à hermeticidade, os corpos de prova com a adição de resíduos 

passaram a ter maior porosidade consequentemente menor hermeticidade o que é um bom 

indicador para a confecção dos blocos de concreto. A absorção de água dos blocos de 

concreto mostrou-se satisfatória apenas para as composições sem adição de resíduos e com 

adição de resíduos grossos de concentração magnética, composição B. A adição dos rejeitos 

aos blocos de concreto não representa risco ao meio ambiente, quando submetidos às 

intempéries, como foi comprovado através do ensaio de lixiviação. Já a variação de cor dos 

blocos pode ser um diferencial para venda, pois podem ser utilizados em diferentes áreas, 

aumentado as possibilidades de combinação visual. 

Quanto às cerâmicas, a adição de rejeitos também demonstrou ser tecnicamente viáveis. Os 

resultados relativos às propriedades tecnológicas apresentaram variações razoáveis na retração 

linear de secagem e queima, absorção de água, porosidade aparente, massa específica 

aparente, resistência à flexão e perda ao fogo para as cerâmicas com adição de resíduos, 

gerando sempre resultados compatíveis com os encontrados na literatura e dentro das normas 

brasileiras. A granulometria dos resíduos estudados teve contribuição nas propriedades finais 

das peças cerâmicas, porém sem contribuir para a plasticidade da argila durante a 

conformação. A adição de resíduos à massa cerâmica propiciou um maior aumento na 

resistência à flexão se comparado com a cerâmica sem adição de resíduo, o que pode ser 

muito atraente para as indústrias cerâmicas. Outro aspecto importante é que a adição de 

resíduos à massa cerâmica reduz sua absorção de água e aumenta a porosidade, assim obtem-

se menor peso das peças cerâmicas. A cor de queima dos corpos de prova cerâmicos também 

é apropriada para uso na indústria.  

Todas essas observações já justificam o aproveitamento e reciclagem dos rejeitos da 

concentração de minério de ferro como parte às massas de concreto e cerâmica vermelha com 

potenciais ganhos tecnológicos e econômicos. 
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7. RELEVÂNCIA DOS RESULTADOS 

 

Os resultados indicaram que os rejeitos estudados são viáveis tecnicamente para serem 

substituídos em parte na obtenção de um material sendo, portanto, de grande potencial para 

reaproveitamento.  

Os parâmetros utilizados no decorrer dos testes seguiram rigorosamente todas as normas 

brasileiras e os equipamentos utilizados garantem confiabilidade e reprodutibilidade dos 

resultados.  

Com isso, além do aproveitamento dos rejeitos, muitas minerações de ferro poderão deixar 

de enviar para as barragens toneladas de rejeitos. Ainda, o aproveitamento desses rejeitos tem 

grandes pontos positivos como preservação da fauna e flora da região, menor impacto visual, 

além de geração de empregos para a comunidade local, fatores esses que levam ao 

crescimento do nosso país.  
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8. SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

 

• Estudar os efeitos da incorporação de resíduos até o percentual de 10% nas 

cerâmicas e estudar uma maior faixa de queima das peças cerâmicas. 

 

• Estudar o efeito térmico e elétrico das cerâmicas produzidas. 

 
• Aplicar os resultados obtidos em escala semi-industrial para melhor adequação 

de misturas e ajuste de plasticidade, tanto para os blocos intertravados 

(pavers), quanto para as cerâmicas.  

 
• Criar banco de dados no sistema TIMA-MIRA para identificar os minerais ou 

compostos não classificados/identificados nas análises realizadas nas 

cerâmicas e pavers.  
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Apêndice A – Tabelas de distribuição granulométrica para os resíduos e a 

argila 

 

Amostra Data 17/05/2012   Amostra Data 17/05/2012  

BAMIN - Resíduos    BAMIN - Resíduos   

Descr. 
Fluxo Rejeito da Flotação  

Descr. 
Fluxo 

Rejeito Separação 
Magnética Finos e 

deslamagem. 
ABERTURA  PESO RETIDO  ABERTURA  PESO RETIDO 

µµµµm (g) %  µµµµm (g) % 

Alimentação 312,31    Alimentação 346,87   

1680   0,00%  1680   0,00% 

1190   0,00%  1190   0,00% 

840   0,00%  840   0,00% 

594   0,00%  594   0,00% 

420   0,00%  420 0,70 0,20% 

297   0,00%  297 0,60 0,17% 

210 0,18 0,06%  210 0,22 0,06% 

149 0,91 0,29%  149 0,40 0,12% 

105 43,03 13,78%  105 2,75 0,79% 

74 120,25 38,50%  74 9,23 2,66% 

53 66,40 21,26%  53 13,58 3,92% 

44 8,56 2,74%  44 3,40 0,98% 

42 16,86 5,40%  37 13,18 3,80% 

26 18,10 5,80%  23 10,23 2,95% 

19 10,16 3,25%  17 9,80 2,83% 

9 13,25 4,24%  8 43,96 12,67% 

6 2,22 0,71%  5 38,32 11,05% 

-6 12,38 3,97%  -5 200,50 57,80% 

Soma 312,31 100,00%  Soma 346,87 100,00% 
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Amostra Data 17/05/2012  Amostra Data 17/05/2013  
BAMIN - 
Resíduos      

BRAÚNAS - Argila   

Descr. 
Fluxo 

Rejeito Separação 
Magnética Grossos 

   

Descr. 
Fluxo     

ABERTURA  PESO RETIDO  ABERTURA  PESO RETIDO 

µµµµm (g) %  µµµµm    (g) % 

Alimentação 309,50    Alimentação 221,53    

1680   0,00%  1680  0,02 0,01% 

1190   0,00%  1190  0,02 0,01% 

840 0,13 0,04%  840  0,13 0,06% 

594 0,68 0,22%  594  0,14 0,06% 

420 2,51 0,81%  420  0,17 0,08% 

297 13,29 4,29%  297  0,22 0,10% 

210 52,64 17,01%  210  0,28 0,12% 

149 113,65 36,72%  149  0,41 0,19% 

105 68,21 22,04%  105  0,37 0,17% 

74 38,31 12,38%  74  0,66 0,30% 

53 9,06 2,93%  53  0,73 0,33% 

44 0,94 0,30%  44  0,21 0,09% 

43 3,54 1,14%  43  1,01 0,45% 

27 0,49 0,16%  27  0,99 0,45% 

20 0,31 0,10%  20  1,04 0,47% 

9 0,49 0,16%  9  2,54 1,15% 

6 0,12 0,04%  6  2,58 1,16% 

-6 5,12 1,66%  -6  210,01 94,80% 

Soma 309,50 100,00%  Soma  221,53 100,00% 
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Apêndice B: Tabelas da minerografia quantitativa por faixa 

granulométrica e grau de liberação do quartzo para os resíduos.  

 

 Rejeito da flotação        

       Volume por faixa granulométrica   

Minerais >0,105mm >0,075mm >0,044mm <0,044mm 

Hematita lamelar monocristalina 2,59 0,00 1,73 0,18 

Hematita granular monocritalina 8,78 2,97 7,61 1,97 

Hematita lamelar policristalina 0,00 0,37 0,00 0,00 

Hemata granular policristalina 0,00 0,00 0,00 0,00 

Hematita lobular 0,00 0,00 0,00 0,00 

Martita 0,00 0,00 0,00 0,00 

Magnetita 0,00 0,00 0,00 0,00 

Goethita 0,29 0,00 0,00 0,00 

Agregado 0,00 0,00 0,00 0,00 

Quartzo 86,47 95,73 88,67 97,31 

Gibbsita 0,00 0,00 0,00 0,00 

Outros 1,87 0,93 1,99 0,54 

 

Rejeito da separação magnética dos grossos       

  Volume por faixa granulométrica   

Minerais >0,105mm >0,075mm >0,044mm <0,044mm 

Hematita lamelar monocristalina 0,36 0,27 1,51 0,47 

Hematita granular monocritalina 2,19 3,73 8,32 30,77 

Hematita lamelar policristalina 0,00 0,00 0,00 0,00 

Hemata granular policristalina 0,18 0,13 0,00 0,00 

Hematita lobular 0,55 0,00 0,00 0,00 

Martita 0,00 0,00 0,00 0,00 

Magnetita 0,00 0,00 0,00 0,00 

Goethita 0,36 0,27 0,57 2,35 

Agregado 0,00 0,00 0,00 0,16 

Quartzo 95,80 95,21 84,50 59,97 

Gibbsita 0,00 0,00 0,00 0,00 

Outros 0,55 0,40 5,10 6,28 
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Rejeito da separação magnética dos finos e deslamagem     

  Volume por faixa granulométrica   

Minerais >0,105mm >0,075mm >0,044mm <0,044mm 

Hematita lamelar monocristalina 4,13 2,18 0,88 0,48 

Hematita granular monocritalina 21, 65 15,24 20,14 12,98 

Hematita lamelar policristalina 0,20 0,00 0,00 0,00 

Hemata granular policristalina 1,18 0,31 0,35 0,00 

Hematita lobular 5,12 1,71 0,53 0,00 

Martita 0,39 0,47 0,00 0,00 

Magnetita 0,59 5,60 0,00 0,00 

Goethita 1,57 2,80 1,41 10,42 

Agregado 0,00 0,00 0,00 0,00 

Quartzo 64,17 70,76 69,61 69,71 

Gibbsita 0,00 0,00 0,00 0,00 

Outros 0,59 0,93 7,07 6,41 
 

 

GRAU DE LIBERAÇÃO  
DO QUARTZO POR FAIXA  

(Rej. da flotação) % 

>0,105mm 89 

<0,105mm e >0,075mm 70 

<0,075mm e >0,044mm 78 

<0,044mm 59 
 

GRAU DE LIBERAÇÃO  
DO QUARTZO POR FAIXA (Rej. da 

sep. magn. dos grossos) % 

>0,105mm 64 

<0,105mm e >0,075mm 72 

<0,075mm e >0,044mm 74 

<0,044mm 97 
 

GRAU DE LIBERAÇÃO  
DO QUARTZO POR FAIXA  

(Rej. da sep. Mag. Dos finos e 
deslamagem ) % 

>0,105mm 63 

<0,105mm e >0,075mm 68 

<0,075mm e >0,044mm 81 

<0,044mm 99 
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Apêndice C – Tabela de valores médios da Resistência à compressão após 7 

e 28 dias de cura, da Absorção de Água, Porosidade Aparente e Massa 

Específica Aparente após 28 dias de cura dos Pavers. 

 

Amostra            Resistência à compressão 7 dias de cura (kg/m2)  

A 30557 50929 Perdido 

B 25464 28011 Perdido 

C 22409 25974 Perdido 

D 10185 17825 Perdido 

E 33104 22918 28986 

 

Amostra            Resistência à compressão 28 dias de cura (kg/m2)  

A 61115 56022 61115 

B 290298 285205 269926 

C 96766 76394 127323 

D 50929 91673 112045 

E 66208 71301 66208 

 

 

Amostra 
Peso seco 

(g) 
Peso imerso 

(g) 
Volume 

(cm3) 
Dens. real 
(g/cm3) 

Dens. Aparente 
(g/cm3) 

Porosidade 
(%) 

A 72,53 42,54 29,99 2,566 2,42 5,76 

B 59,76 32,91 26,85 2,530 2,23 12,02 

C 34,96 20,11 14,85 2,655 2,35 11,33 

D 121,68 67,3 54,38 2,622 2,24 14,68 

E 25,18 14,41 10,77 2,649 2,34 11,75 

 

Amostra 
Peso seco 

(g) 

Peso 
saturado 

em água (g) Absorção de água (%) 

A  32,166  33,142  3,03 

B  32,116  35,276 9,84 

C  14,444  18,043 24,92 

D  60,376  75,643 25,29 

E  4,542  5,443 19,84 
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Apêndice D – Tabelas dos valores do pH do ensaio de lixiviação para 

pavers. 

Amostras pH da polpa (4,9% m/m) sem adição de ácido 

A 12 

B 12 

C 10 

D 9 

E 9 
 
 

Amostras pH da polpa (4,9 % m/m), com adição de 3,5 mL 
de HCl 1 N e aquecimento à 50º C. 

A 10 

B 10 

C 8 

D 7 

E 7 

 

Identificação da 

amostra/triplicata 

Porcentagem de sólidos em 200 mL 

da solução extratora 

pH da polpa após 16 

horas de lixiviação 

A1 5,02% 11,0 

A2 4,99% 11,0 

A3 4,99% 11,0 

B1 5,00% 10,0 

B2 5,02% 10,0 

B3 4,99% 10,0 

C1 5,01% 10,0 

C2 5,05% 9,5 

C3 5,02% 9,0 

D1 5,02% 8,0 

D2 5,00% 8,0 

D3 5,01% 8,0 

E1 5,00% 8,0 

E2 5,03% 8,0 

E3 5,02% 8,0 

Branco 0,00% 2,9 
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Apêndice E – Tabela de valores da Retração linear após a Secagem 110ºC e 

Sinterização a 950oC para os corpos cerâmicos em triplicata. 

 

       Corpos de Prova Retração de secagem (%) Retração de queima (%) 

C 1 5% RF 6,1151 2,7726 

C 4 5% RF 5,5456 3,1365 

C 9 5% RF 6,8841 2,6022 

C 12 5% RSF 6,4982 2,7829 

C 15 5% RSF 6,3063 2,7778 

C 16 5% RSF 5,9246 2,5783 

C 26 5% RSG 5,9246 2,9575 

C 27 5% RSG 5,9246 2,5783 

C 29 5% RSG 6,4982 2,4030 

C 31 100% ARGILA 5,5456 2,0073 

C 33 100% ARGILA 5,7348 2,9520 

C 34 100% ARGILA 5,1693 2,9358 
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Apêndice F – Tabelas da Absorção de Água, Porosidade Aparente, Massa 

Específica Aparente e Resistência à flexão dos corpos cerâmicos 

sinterizados a 950oC em triplicata. 

 

Corpos de Prova 
Absorção de Água 

(%) 
Massa específica 

Aparente (%) 
Porosidade Aparente 

(%) 

C 1 5% RF 26,4043 1,4434 44,4444 

C 4 5% RF 25,0087 1,4790 41,7367 

C 9 5% RF 26,0264 1,5351 41,8372 

C 12 5% RSF 26,5550 1,4734 43,4899 

C 15 5% RSF 24,8976 1,4855 43,5453 

C 16 5% RSF 22,2949 1,5266 40,5861 

C 26 5% RSG 25,7576 1,4996 41,5740 

C 27 5% RSG 25,9754 1,4770 41,1091 

C 29 5% RSG 24,2195 1,5081 43,2859 

C 31 100% ARGILA 32,5049 1,5983 26,0794 

C 33 100% ARGILA 30,7238 1,5370 25,1187 

C 34 100% ARGILA 29,9761 0,9731 29,1682 

 

Corpos de Prova Módulo de Ruptura (Kgf/cm2) 

C 1 5% RF 42,4719 

C 4 5% RF 91,0909 

C 9 5% RF 72,1874 

C 12 5% RSF 63,0511 

C 15 5% RSF 51,4463 

C 16 5% RSF 85,2434 

C 26 5% RSG 61,4326 

C 27 5% RSG 74,4635 

C 29 5% RSG 76,4277 

C 31 100% ARGILA 46,0148 

C 33 100% ARGILA 47,9284 

C 34 100% ARGILA 60,8029 
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Apêndice G – Tabela dos valores médios da caracterização dos corpos 

cerâmicos.  

Temperatura 

de Queima 

950ºC. 

Porosidade 

Aparente 

(%) 

Absorção 

de Água 

(%) 

 

Retração 

secagem 

(%) 

Retração a 

Queima (%) 

Resistência 

à Flexão 

(MPa) 

Massa 

Específica 

Aparente 

(g/cm3) 

Perda ao 

Fogo 

(%) 

5 % RF  42,67 25,81 6,18 2,72 6,73 1,49 13,08 

5% RSF  42,54 24,58 6,24 2,65 6,53 1,50 13,24 

5% RSG  41,99 25,32 6,12 2,52 6,94 1,49 12,82 

100% 

ARGILA 
 25,60 31,07 

5,64 
1,97 5,06 1,57 13,81 

 


