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RESUMO 

 
Neste trabalho são apresentados os resultados de um estudo sobre a incorporação de lama de 

aciaria com baixo teor de ferro metálico à massa argilosa para fabricação de cerâmica 

vermelha e a análise das propriedades tecnológicas deste material com a variação da 

temperatura de queima. Os corpos-de-prova cerâmicos foram confeccionados com 2, 5, 10, 20 

e 30% em peso de lama de aciaria com baixo teor de ferro metálico obtida pela técnica de 

ultrassonagem no Centro de Treinamento e Transferência de Tecnologia – CT3, Fundação 

Gorceix, Ouro Preto e massa argilosa da União das Cerâmicas UNICER, Santa Gertrudes, São 

Paulo. Os materiais obtidos foram queimados nas temperaturas de 1000, 1050 e 10750C e 

determinadas as propriedades físico-mecânicas de absorção de água; porosidade e massa 

específica aparente, retração linear e tensão de ruptura à flexão, em função da temperatura de 

queima e do conteúdo de resíduo. 

Os resultados indicaram que a adição de lama de aciaria em diferentes formulações à massa 

argilosa modifica as propriedades tecnológicas e que os materiais cerâmicos obtidos a partir 

dessas formulações têm potencial para serem empregados na fabricação de produtos de 

cerâmica vermelha. 
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ABSTRACT 

 
This work presents the results of a study on the incorporation of de of furnace waste with low 

teor of metallic iron at clay mass to fabrication of red ceramic and the analysis of the 

technological properties of this material with the variation of the firing temperature. The 

ceramic probe material were confeccionated with 2, 5, 10, 20 and 30% wt % of furnace waste 

with low teor of metallic iron obtained by ultrassonage technical at Centro de Treinamento e 

Transferência de Tecnologia – CT3, Fundação Gorceix, Ouro Preto and clay mass of União 

das Cerâmicas UNICER, Santa Gertrudes, São Paulo. The materials obtained were fired at 

temperatures of 1000, 1050 e 10750C and determined the physical-mechanical properties of 

water absorption; apparent porosity and specific mass, linear retraction and module rupture at 

flexion, as a function of firing temperature and content of waste. The results suggests that the 

addition of furnace waste in different formulations to the clay mass modifies the technological 

properties and that ceramic probe materials obtained presents to be utilized to fabrication of 

red ceramic products. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ix 

ÍNDICE 
 
 

Agradecimentos.........................................................................................................................iv 
Resumo.......................................................................................................................................v 
Abstract......................................................................................................................................vi 
Índice........................................................................................................................................vii 
Lista de Figuras........................................................................................................................viii 
Lista de Tabelas.........................................................................................................................ix 
 

CAPÍTULO I – INTRODUÇÃO 

 
I.1 – Introdução.........................................................................................................................01 
I.2 – Objetivos...........................................................................................................................06 
I.2.1 – Objetivos Específicos....................................................................................................06 
I.3 – Justificativas.....................................................................................................................16 
 
CAPÍTULO II – RESÍDUOS SÓLIDOS DA PRODUÇÃO DO AÇO 
 
II.1 – Generalidades..................................................................................................................08 
II.2 – Principais Processos da Produção de Aço.......................................................................09 
II.2.1 – Aciaria de Conversor LD.............................................................................................10 
II.2.2 – Geração de Resíduos Sólidos.......................................................................................11 
II.3 - Geração de Poeiras de Aciaria LD...................................................................................13 
II.4 - Caracterização Física de Poeiras de Aciaria....................................................................16 
 
CAPÍTULO III - CERÂMICA VERMELHA 
 
III.1 – Histórico.........................................................................................................................18 
III.2 – Generalidades – Indústria Cerâmica..............................................................................18 
III.3 –Matérias-Primas Naturais................................................................................................21 
III.3.1 – Materiais Fundentes....................................................................................................23 
III.4 – Caracterização das Argilas.............................................................................................23 
III.4.1 – Plasticidade.................................................................................................................24 
III.4.2 – Limite de Atherberg....................................................................................................24 
III.4.3 –Resistência da Argila Seca...........................................................................................25 
III.4.4 – Retração por Secagem.................................................................................................26 
III.4.5 – Porosidade...................................................................................................................28 
III.4.6 – Tensão de Ruptura à Flexão........................................................................................29 
III.4.7 –Absorção de Água........................................................................................................29 
III.5 –Resíduos como Matéria-Prima Alternativa.....................................................................29 
III.5.1 – Resíduos Redutores de Plasticidade............................................................................30 
III.5.2 – Resíduos Fundentes.....................................................................................................30 
III.5.3 – Resíduos Combustíveis...............................................................................................31 
III.5.4 – Cinzas Volantes e Resíduos de Incineradores Urbanos..............................................32 
III.5.5 – Resíduos Radioativos..................................................................................................33 
III.6 – Processo de Fabricação de Cerâmica Vermelha............................................................33 
III.7 – Tratamento Térmico e Transformações Microestruturais..............................................36 



 x 

CAPÍTULO IV - MATERIAIS E MÉTODOS 
 
IV.1 – Introdução......................................................................................................................39 
IV.2 – Obtenção da Lama de Aciaria com Baixo Teor de Ferro Metálico...............................40 
IV.3 – Caracterização da Lama de Aciaria com Baixo Teor de Ferro Metálico.......................43 
IV.4 –Caracterização da Massa Argilosa..................................................................................45 
IV.5 – Confecção dos Corpos Cerâmicos.................................................................................46 
IV.5.1 – Preparação dos Corpos Cerâmicos.............................................................................47 
IV.5.2 – Secagem......................................................................................................................48 
IV.5.3 – Queima........................................................................................................................48 
IV.6 – Ensaios Físicos e Mecânicos.........................................................................................49 
IV.7 – Microscopia Óptica e Eletrônica de Varredura.............................................................52 
 
CAPÍTULO V - CARACTERÍSTICAS E PROPRIEDADES DOS CORPOS 
CERÂMICOS 
 
V.1 – Caracterização Química e Microestrutural......................................................................54 
V.2 – Microscopia Eletrônica de Varredura dos Corpos Cerâmicos........................................60 
V.3 – Caracterização Física dos Corpos Cerâmicos.................................................................64 
V.4 – Propriedades Cerâmicas..................................................................................................65 
V.4.1 – Absorção de Água........................................................................................................65 
V.4.2 – Porosidade Aparente....................................................................................................67 
V.4.3 – Massa Específica Aparente..........................................................................................69 
V.4.4 – Retração Linear............................................................................................................70 
V.4.5 – Tensão de Ruptura à Flexão.........................................................................................71 
 
CAPÍTULO VI – DISCUSSÃO.............................................................................................74 
 
CAPÍTULO VII –CONCLUSÃO..........................................................................................78 
 
CAPÍTULO VIII –REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS.................................................80 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 xi 

LISTA DE FIGURAS 
 

 
Figura 2.1: Esquema simplificado dos principais processos, integrado e semi-integrado, de 
produção de aço (COSTA, 2002)..............................................................................................10 
Figura 2.2: Microesferas solidificadas dentro do ambiente gasoso do Conversor LD (SOUZA, 
2006).........................................................................................................................................14 
Figura 2.3: Geração das partículas constituintes da lama de aciaria (SOUZA, 
2006).........................................................................................................................................14 
Figura 2.4: Partículas de características diferentes formadas dentro do ambiente do conversor 
LD, arrastadas pelo fluxo de gás gerado (SOUZA, 2006)........................................................15 
Figura 2.5: Sistema OG de coleta de gases (SOUZA, 2006)....................................................16 
Figura 3.1: Fases da Retração (LEHMKUHL,2004)................................................................27 
Figura 3.2: Fluxograma do processo produtivo de cerâmica vermelha (ABCERAM, 
2003).........................................................................................................................................34 
Figura 3.3: Esquema representativo da sinterização: (a) com a presença de fase líquida viscosa 
e (b) no estado sólido (BARSOUM, 1997)...............................................................................37 
Figura 4.1: Fluxograma com as etapas de caracterização dos materiais de estudo e preparação 
dos corpos cerâmicos................................................................................................................40 
Figura 4.2: Fluxograma de tratamento da lama de aciaria (SOUZA et al., 2002)...................41 
Figura 4.3: Análise das partículas que compõem a lama de aciaria (SOUZA et al., 2002).....42 
Figura 4.4: Difratograma de raios-X da lama de aciaria, com baixo teor de ferro metálico 
(REZENDE, 2004)....................................................................................................................44 
Figura 4.5: Espectroscopia Mössbauer da lama de aciaria com baixo teor de ferro metálico 
(REZENDE, 2004)....................................................................................................................44 
Figura 4.6: Diferentes misturas de lama de aciaria com baixo teor de ferro metálico e massa 
argilosa......................................................................................................................................47 
Figura 4.7: Molde e corpo cerâmico.........................................................................................47 
Figura 4.8: Corpos cerâmicos no forno Brasimet.....................................................................49 
Figura 4.9: Esquema para o cálculo da tensão de ruptura à flexão...........................................50 
Figura 4.10: Dispositivo de três pontos para determinação da tensão de ruptura à flexão.......51 
Figura 5.1: Fotomicrografia do corpo cerâmico com 10% de resíduo a 10500C......................53 
Figura 5.2: Fotomicrografia do corpo cerâmico com 20% de resíduo a 10500C......................53 
Figura 5.3: Fotomicrografia do corpo cerâmico com 30% de resíduo a 10500C......................54 
Figura 5.4: Fotomicrografia do corpo cerâmico com argila sem resíduo queimado a 10000C.55 
Figura 5.5: Fotomicrografia do corpo cerâmico com argila sem resíduo queimado a 10500C.56 
Figura 5.6: Fotomicrografia do corpo cerâmico com argila sem resíduo queimado a 10750C.56 
Figura 5.7: Fotomicrografia dos corpos cerâmicos com argila sem resíduo a 1000, 1050 e 
10750C.......................................................................................................................................57 
Figura 5.8: Fotomicrografia dos corpos cerâmicos com 5% de resíduo a 1000, 1050 e 
10750C.......................................................................................................................................57 
Figura 5.9: Fotomicrografia dos corpos cerâmicos com 5m% de resíduo a 1000, 1050 e 
10750C.......................................................................................................................................58 
Figura 5.10: Fotomicrografia dos corpos cerâmicos com 0, 5 e 5m% de resíduo a 
10000C.......................................................................................................................................58 
Figura 5.11: Fotomicrografia dos corpos cerâmicos com 0, 5 e 5m% de resíduo a 
10500C.......................................................................................................................................58 
Figura 5.12: Fotomicrografia dos corpos cerâmicos com 0, 5 e 5m% de resíduo a 
10750C.......................................................................................................................................59 



 xii 

Figura 5.13: Resíduo após tratamento térmico a 1050oC por 3h..............................................60 
Figura 5.14: Imagem de elétrons secundários do resíduo tratado termicamente a 1050oC por 
3h...............................................................................................................................................60 
Figura 5.15: Resíduo tratado termicamente a 1050oC por 3h, com EDS das regiões P1 (A) e 
P2 (B)........................................................................................................................................61 
Figura 5.16: Imagem de elétrons secundários (A) e elétrons retroespalhados (B) com 0% de 
resíduo.......................................................................................................................................61 
Figura 5.17: Imagem de elétrons secundários do corpo cerâmico com 5% de resíduo a 
1050oC.......................................................................................................................................62 
Figura 5.18: Imagem de elétrons secundários do corpo cerâmico com 5% a 1075oC..............62 
Figura 5.19: Imagem de elétrons secundários do corpo cerâmico com 5m% de resíduo a 
1050oC.......................................................................................................................................63 
Figura 5.20: Imagem de elétrons secundários do corpo cerâmico com 5m% de resíduo a 
1075oC.......................................................................................................................................63 
Figura 5.21 Absorção de água X temperatura de queima dos corpos cerâmicos nas proporções 
de 0, 2, 5 e 5m% de resíduo.......................................................................................................66 
Figura 5.22: Absorção de água em função do percentual de resíduo.......................................67 
Figura 5.23: Porosidade aparente (PA) dos corpos cerâmicos queimados nas temperaturas de 
1000, 1050 e 10750C.................................................................................................................68 
Figura 5.24: Análise da porosidade aparente (PA) em função do percentual de 
resíduo......................................................................................................................................68 
Figura 5.25: Massa específica aparente (MEA) X temperatura dos corpos cerâmicos com 
proporções de 0, 2, 5 e 5m%.....................................................................................................69 
Figura 5.26: Massa específica aparente (MEA) em função do percentual de 
resíduo......................................................................................................................................70 
Figura 5.27: Retração linear (RL) dos corpos cerâmicos queimados nas temperaturas de 1000, 
1050 e 10750C...........................................................................................................................70 
Figura 5.28: Análise da retração linear em função do percentual de resíduo...........................71 
Figura 5.29: Tensão de ruptura à flexão (TRF) dos corpos cerâmicos queimados nas 
temperaturas 1000, 1050 e 1075oC...........................................................................................72 
Figura 5.30: Tensão de ruptura à flexão (TRF) em função percentual de resíduo...................72 
Figura 5.31 A: Propriedades tecnológicas dos corpos cerâmicos com percentuais de 0, 2, 5 e 
5m% de lama de aciaria com baixo teor de ferro metálico versus temperatura de queima a 
1000oC.......................................................................................................................................74 
Figura 5.31 B: Propriedades tecnológicas dos corpos cerâmicos com percentuais de 0, 2, 5 e 
5m% de lama de aciaria com baixo teor de ferro metálico versus temperatura de queima a 
1050oC.......................................................................................................................................75 
Figura 5.31 C: Propriedades tecnológicas dos corpos cerâmicos com percentuais de 0, 2, 5 e 
5m% de lama de aciaria com baixo teor de ferro metálico versus temperatura de queima a 
1075oC.......................................................................................................................................75 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 xiii 

LISTA DE TABELAS 
 

 

Tabela II.1: Limites máximos de emissão de poluentes atmosféricos gerados em Indústrias 
Siderúrgicas Integradas e Semi-Integradas (CONAMA, 2006)...............................................12 
Tabela II.2: Análise média das lamas com base em seus componentes principais (SOUZA, 
2006).........................................................................................................................................17 
Tabela III.1: Composição média da massa cerâmica preparada para a produção de tijolos e 
telhas (CEMIG,1993)................................................................................................................26 
Tabela IV.1: Análise química da lama de aciaria com baixo teor de ferro metálico 
(REZENDE, 2004)....................................................................................................................43 
Tabela IV.2: Teores (% em peso) das fases da lama de aciaria portadoras de ferro 
(REZENDE,2004).....................................................................................................................44 
Tabela IV.3: Métodos e procedimentos para caracterização química da massa argilosa 
(PAIXÃO, 2005).......................................................................................................................45 
Tabela IV.4: Análise química da massa argilosa (PAIXÃO, 2005).........................................45 
Tabela V.1: Análise química da massa argilosa (PAIXÃO, 2005)...........................................54 
Tabela V.2: Análise química da lama de aciaria com baixo teor de ferro metálico 
(REZENDE,2004)....................................................................................................................55 
Tabela V.3: Colorações dos corpos cerâmicos em diferentes temperaturas de queima...........64 
Tabela V.4: Valores médios da absorção de água (AA) em função das formulações estudadas 
e temperaturas de queima..........................................................................................................66 
Tabela V.5: Porosidade aparente (PA) dos corpos cerâmicos queimados nas temperaturas de 
queima.......................................................................................................................................67 
Tabela V.6: Massa específica aparente (MEA) em função das formulações estudadas e 
temperaturas de queima............................................................................................................69 
Tabela V.7: Retração linear (RL) em função das formulações estudadas e temperaturas de 
queima.......................................................................................................................................70 
Tabela V.8: Tensão de ruptura à flexão (TRF) em função das formulações estudadas e 
temperaturas de queima............................................................................................................72 



 1 

CAPITULO I 
 

I. INTRODUÇÃO 

 

Esta dissertação de mestrado intitulada: “Reaproveitamento da lama de aciaria com baixo teor 

de ferro metálico na fabricação de cerâmica vermelha”, está de acordo com as exigências do 

curso de mestrado em Engenharia de Materiais da Rede Temática em Engenharia de Materiais 

(REDEMAT) da Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP). Durante sua elaboração, a 

autora contou com a orientação do prof. Dr. Jorge Alberto Soares Tenório, do Departamento 

de Engenharia Metalúrgica e de Materiais da Escola Politécnica da Universidade Federal de 

São Paulo (POLI / USP). 

 

O desenvolvimento desta dissertação se deu em duas etapas. A primeira trata da revisão 

bibliográfica sobre os resíduos gerados na produção de aço na indústria siderúrgica, tanto 

através dos processos de aciaria elétrica, quanto de conversor LD. Foram ainda, pesquisados 

os estudos relacionados com a fabricação de cerâmica vermelha, incluindo panorama de 

mercado, matérias-primas, classificação entre outros. 

 

Na segunda etapa, fez-se o estudo experimental, através de ensaios em laboratório. Os ensaios 

visaram analisar o comportamento nas propriedades físicas de corpos-de-prova de cerâmica 

vermelha confeccionados com diferentes concentrações de lama de aciaria com baixo teor de 

ferro metálico, após serem tratados em diferentes temperaturas de queima. Isto permitirá a 

definição de um percentual adequado de lama de aciaria com baixo teor de ferro metálico 

viável que possa ser incorporado à massa argilosa para fabricação de cerâmica vermelha. 

 

Ao longo da década, e em conseqüência da privatização, a siderurgia brasileira evoluiu 

positivamente ao agregar tecnologia, qualidade e produtividade, contando atualmente com 

custos de produção entre os menores do mundo. Atualmente vislumbra-se o início de nova 

etapa de desenvolvimento, com investimentos em expansão de capacidade visando o 

atendimento do mercado interno, que tem grande potencial de expansão, e à manutenção da 

posição exportadora já conquistada. Também deverão ser privilegiados investimentos em 
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enobrecimento de produtos, adequando a siderurgia brasileira aos padrões internacionais 

vigentes. Será a etapa de busca, pelas empresas, da eficácia estratégica nos seus mais diversos 

campos de atuação (BNDES, 2001). 

 

Assim, a siderurgia brasileira constitui-se um dos mais importantes setores industriais, 

principalmente no centro sul do país, gerando riquezas e milhares de empregos. No entanto, 

esta atividade industrial gera uma grande diversidade de resíduos (ARAÚJO, 1997). Tais 

resíduos, em geral, são compostos de óxidos de ferro e partículas finas de metais pesados, tais 

como zinco, ferro, cromo, cádmio, chumbo, entre outros, emitidos à atmosfera durante a 

fabricação do aço. O manuseio de pós finos gera muita névoa, emissões gasosas e perda de 

material, conhecidos como pó ou poeira de aciaria nas diversas etapas do processamento de 

fabricação de aço (ORTIZ, 1997, SOBRINHO, 2000). 

 

Os índices da quantidade de poeira gerada durante a fabricação do aço, base seca, são de 

aproximadamente 10 a 20kg por tonelada de aço produzido em aciarias elétricas ou a oxigênio 

(GOKSEL, 1971 e BALAJEE et al.,1995). 

 

Analogamente, o crescimento da atividade industrial com a conseqüente geração de maior 

quantidade de resíduos e poluentes, tem forçado o desenvolvimento de novas tecnologias para 

os processos produtivos, simultaneamente à necessidade de novas técnicas administrativas 

voltadas ao gerenciamento destas atividades com preocupação ambiental (TOFFLER, 2001). 

Uma das alternativas que muitas empresas têm buscado é a utilização de forma racional ou a 

incorporação destes na fabricação de produtos existentes, já que podem resolver um problema 

de ordem técnico/econômica e ambiental. 

 

A reciclagem e utilização parcial ou total de rejeitos constituem vantagens que coloca o 

fabricante em uma posição fortemente competitiva no mercado, devido não só à questão 

econômica, como também à oportunidade de veiculação deste princípio como marketing com 

relação ao aspecto ecológico (ABIPTI, 2001). Neste contexto, vários estudos têm sido 

desenvolvidos, para o reaproveitamento de resíduos do setor siderúrgico em atividades 

industriais ou para a incorporação destes na fabricação de cerâmica vermelha. 

 

Uma parte destes estudos analisa a mistura do resíduo industrial com massas argilosas em 

porcentagens diversas, destinadas à fabricação de cerâmica vermelha, incorporando o material 



 3 

ao produto, o que de certa forma dá uma destinação adequada ao resíduo, podendo citar como 

exemplos, resíduos de mineração, da indústria de papel e celulose, metalúrgica, energética 

(MARTINS et al., 2005). 

 

Vários estudos já foram realizados visando a utilização de resíduos industriais oriundos de 

diversos processos de fabricação em massas de cerâmica vermelha, entre eles podem-se citar: 

 

MONTEDO et al., 2003 pesquisaram a utilização do pó de aciaria em massa cerâmica 

empregada no processo produtivo de cerâmica vermelha. Os corpos-de-prova foram obtidos 

por extrusão nas formulações de 0, 2, 3, 5 e 10% em peso, sendo sinterizados a 970oC. Os 

resultados mostraram ser possível uma adição de até 3% do resíduo, sem alterações das 

características e propriedades do produto final. 

 

HOLANDA et al., 2003 estudaram o comportamento de sinterização de massas argilosas com 

borra de petróleo. As amostras foram preparadas por prensagem uniaxial contendo 0, 5, 10, 15 

e 20% em peso do resíduo. A sinterização ocorreu em nove temperaturas diferentes entre 750 

e 1150oC. Foram observados dois comportamentos distintos para a sinterização: entre 750 e 

950oC tem-se uma sinterização sólida com pouca influencia nas propriedades dos corpos; a 

partir de 950oC a sinterização é governada por um mecanismo de fluxo viscoso. Entretanto, 

ocorreu uma diminuição da retração linear e da resistência mecânica dos corpos cerâmicos em 

função da composição do resíduo, que é rica em materiais não plásticos (quartzo e barita). 

 

OLIVEIRA et al., 2004 realizaram ensaios com resíduo sólido proveniente do setor 

siderúrgico para fabricação de cerâmica vermelha. Os corpos-de-prova com teores entre 0 e 

3% de resíduo foram conformados por extrusão a vácuo. Subseqüentemente queimados nas 

temperaturas de 850, 900, 950, 1000 e 1050oC. As propriedades físico-mecânicas foram 

determinadas em função da temperatura de queima e do conteúdo de resíduo siderúrgico. De 

modo geral, as propriedades físico-mecânicas foram influenciadas, tanto pelo resíduo 

siderúrgico quanto pela temperatura de queima. No entanto, verificou-se que o efeito da 

temperatura é mais acentuado, principalmente acima de 950oC devido ao maior grau de 

sinterização dos corpos cerâmicos. Considerando as mesmas propriedades em função do 

conteúdo de resíduo adicionado concluíram que este apresentou uma variação complexa, 

dificultando inferir uma tendência clara de comportamento. Entretanto, os seus resultados 
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demonstraram o reaproveitamento do resíduo sólido siderúrgico como constituinte de massas 

cerâmicas para fabricação de produtos de cerâmica vermelha. 

 

OLIVEIRA e HOLANDA, 2004 analisaram a lixiviação/solubilização para materiais 

perigosos e os gases gerados durante o processo de queima causado pela incorporação de 

resíduo sólido do setor siderúrgico em massa cerâmica. Os resultados dos ensaios de 

lixiviação e solubilidade indicaram a presença de metais pesados nos corpos cerâmicos, com 

proporções graduais até 3% em peso do resíduo, queimados a 950oC. Os altos valores 

determinados para a lixiviação/solubilidade do Fe estão relacionados ao fato deste elemento 

estar presente na constituição da massa argilosa. Já os espectros obtidos mostraram que, em 

geral há emissões de vapor de água (H2O) e monóxido de carbono (CO); sendo considerados 

baixos os valores das concentrações obtidas. Resultados da avaliação ambiental indicaram que 

é perfeitamente possível a reciclagem de resíduo sólido de siderurgia para a fabricação de 

cerâmica vermelha, não oferecendo nenhum risco direto ao meio ambiente. 

 

MARTINS et al., 2005 desenvolveram um método para avaliar a possibilidade de inserir 

resíduos industriais sólidos, em massas cerâmicas processadas por extrusão. Foram utilizados 

três diferentes resíduos: lama neutralizada de estação de tratamento de água (ETA) de 

indústria de papel, lama não neutralizada, de ETA, de indústria de papel e resíduo de uma 

indústria de beneficiamento de minérios. Estes resíduos foram incorporados em diferentes 

porcentagens e queimados até 850oC. De acordo com os resultados, a metodologia permitiu 

determinar teores de resíduos que podem ser incorporados em massas cerâmicas à extrusão, 

sem que ocorram alterações significativas de propriedades mecânicas. 

 

PAIXÃO, 2005 avaliou a incorporação de diferentes teores de lodo de ETA 0, 2, 5 e 10% em 

massa argilosa com o objetivo de estabelecer misturas que possibilitem a reutilização de lodo 

na matriz de blocos cerâmicos para a indústria da construção civil. As condições 

experimentais do estudo permitiram concluir que o lodo adicionado na matriz de argila 

contribuiu para a redução das propriedades plásticas e as propriedades físico-mecânicas 

apresentaram valores dentro dos limites especificados para produtos de cerâmica vermelha. 

 

MOREIRA et al., 2005 estudaram a adição de resíduo de rocha ornamental do tipo gnaisse 

como matéria-prima na produção de cerâmica vermelha, onde a incorporação deste resíduo 
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contendo até 20% em peso na massa cerâmica, apresentou propriedades promissoras para 

serem utilizados na fabricação de tijolos maciços, blocos cerâmicos e telhas. 

 

SILVA, 2006 investigou a evolução de Zn na produção de materiais cerâmicos ao utilizar-se 

pó de aciaria contendo 0, 1, 5, 10, 20 e 30% em peso como matéria-prima no processamento 

de massas cerâmicas à base de argilas vermelhas. Os resultados mostraram que Zn foi 

coletado nas águas de lavagens dos gases, não ficando totalmente imobilizado na estrutura 

cerâmica. No aprofundamento do estudo do comportamento do Zn foi investigada a evolução 

deste metal em amostras pó de aciaria e formulações cerâmicas durante a queima entre 700oC 

e 1100oC em um reator experimental em laboratório. Os resultados obtidos mostraram que 

podem ocorrer emissões atmosféricas de Zn durante a queima das amostras, e que estas 

poderiam ser coletadas em frascos lavadores de gases e filtros para retenção de particulados, e 

que os valores encontrados para as emissões são relativamente mais baixos quando 

comparados à Resolução n. 264, do CONAMA. 

 

Os resíduos siderúrgicos são atrativos para o aproveitamento cerâmico por serem constituídos 

basicamente de SiO2; Al2O3; K2O; Na2O e CaO. Estes compostos normalmente são 

encontrados nas matérias-primas usadas na fabricação de produtos cerâmicos (MOREIRA et 

al, 2005). Ressalta-se, desta forma que a incorporação do pó de aciaria à massa cerâmica é 

uma prática que contribui para a diminuição do uso de matérias-primas naturais, e 

conseqüentemente resultando em ganho ambiental e econômico. 

 

Neste contexto, o objetivo principal deste trabalho é o de avaliar como diferentes 

porcentagens de resíduo sólido proveniente do setor siderúrgico adicionados a massas 

argilosas pode contribuir para fabricação de cerâmica vermelha. 

 

Ressalta-se ainda, que a incorporação, em laboratório ou em escala industrial, segue alguns 

passos usuais, ou seja, são geradas composições com alguns teores de resíduos, e analisadas 

as propriedades de interesse no produto resultante. Via de regra, os teores adicionados são 

meramente tentativas, até se conseguir detectar o melhor teor a ser incorporado, pela análise 

das propriedades do produto. 
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I.2 – OBJETIVOS  

 
O trabalho tem como objetivo geral apresentar uma visão da possibilidade de utilização de um 

dos resíduos siderúrgicos gerados na aciaria de conversor LD, lama de aciaria com baixo teor 

de ferro metálico, como aditivo na matéria-prima para cerâmica vermelha. 

 

I.2.1 – OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
Confeccionar corpos-de-prova com a incorporação parcial de lama de aciaria com baixo teor 

de ferro metálico nas proporções de 2, 5, 5 moído, 10, 20 e 30 em massas argilosas União das 

Cerâmicas –Unicer, de Santa Gertrudes – São Paulo. O resíduo siderúrgico proveniente da 

aciaria de conversor LD, da indústria Belgo Mineira, Minas Gerais, é posteriormente 

processado na Centro de Treinamento e Transferência de Tecnologia - CT3, Fundação 

Gorceix. 

 

Avaliar as propriedades desses corpos-de-prova, determinando quais apresentaram 

propriedades mais características e conseqüentemente qual a porcentagem mais adequada 

deste resíduo, que pode ser incorporado à massa argilosa Unicer. 

 

I.3 – JUSTIFICATIVAS  

 

A reciclagem de resíduo tem ocupado papel relevante dentre as pesquisas desenvolvidas nos 

últimos anos e isto se deve à possibilidade de se obter soluções para os problemas tanto de 

caráter econômico, tecnológico e de consumo energético, como de ordem ambiental. 

 

Nesse sentido, uma das importantes contribuições ambientais é a eficiência da reciclagem de 

forma a preservar e prolongar a vida útil dos recursos naturais, que são substituídos por 

resíduos, mesmo onde os recursos naturais são abundantes, evitando, tanto atividades 

extrativas, como a mineração, quanto danos à paisagem causados pela presença de um aterro 

industrial. 

 

A reciclagem através da reutilização ou recuperação de resíduos ou de seus constituintes que 

apresentem algum valor econômico, é uma das formas mais atraentes de solucionar os 

problemas de gerenciamento de resíduos, tanto do ponto de vista empresarial como dos 
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órgãos estaduais de proteção ambiental, por enquadrarem dentro dos valores toleráveis os 

níveis dos seus poluentes emitidos ou gerados. 

 

Nesse sentido, os objetivos desta dissertação vai de encontro aos estudos de pesquisa de 

reutilização ou recuperação de resíduos da lama de aciaria como uma das possibilidades de 

minimizar problemas de gerenciamento e especialmente de caráter econômico como o 

aproveitamento deste resíduo via fabricação de cerâmica. 
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CAPÍTULO II 

 

RESÍDUOS SÓLIDOS DA PRODUÇÃO DE AÇO 
 

II.1 - GENERALIDADES 

 

Neste capítulo, apresentamos informações gerais sobre a indústria siderúrgica, tanto em seus 

aspectos tecnológicos como ambientais, incluindo particularmente, os resíduos sólidos 

gerados pela aciaria. 

 

A indústria siderúrgica Brasileira pode ser considerada como uma das principais responsáveis 

pela produção de aço bruto na América Latina. 

 

O comportamento do mercado siderúrgico nacional em 1990-2001 caracterizou-se pela 

estagnação da produção, com crescimento das importações e manutenção do patamar de 

exportações, e pelo consistente crescimento do consumo interno. Entretanto, os investimentos 

em modernização tecnológica propiciaram significativa evolução da produtividade nessa 

indústria, de 155 t/H/a (tonelada/homem/ano) em 1990 para 493 t/H/a em 2000, triplicando 

seu índice de produtividade no período. 

 

Considerando o horizonte 2002-06, os investimentos totais previstos na siderurgia brasileira 

somam US$ 3 bilhões, com projetos de produção de semi-acabados para exportação e de 

aumento de capacidade nos segmentos de maior valor agregado, visando principalmente ao 

mercado interno. No fim de 2006, segundo previsão do IBS (INSTITUTO BRASILEIRO DE 

SIDERURGIA), o segmento de aços planos deverá representar 48,7% do total de 

investimentos; o de aços longos, 40,1%; e o aços especiais, 11,2%, incluindo-se aí os semi-

acabados correspondentes (www.bndes.gov.br). 

 

Segundo o IBS, 2006 a produção de aço bruto pelo processo oxigênio LD/EOF é de 

aproximadamente 1.981,5103t e aciaria elétrica 595,3103t. As estimativas mostram que a 

produção de aço bruto em janeiro, 31.630,5x103t, foi mantida em relação a janeiro de 2005 

com ligeira queda de 0,5%. O mercado interno, apesar das expectativas otimistas do setor 
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quanto ao seu crescimento ao longo de 2006, não apresentou resultados expressivos em 

janeiro. 

 

II.2 – PRINCIPAIS PROCESSOS DA PRODUÇÃO DE AÇO 

 

As usinas siderúrgicas vêm se desenvolvendo, nas últimas décadas, com duas rotas 

tecnológicas básicas, correspondentes às usinas integradas e às aciarias elétricas. A produção 

de aço através das usinas que operam fornos elétricos, e que têm como matéria-prima básica a 

sucata, vem se expandindo em detrimento da produção proveniente das usinas integradas a 

coque, que operam altos fornos e conversores a oxigênio, utilizando ferro-gusa como 

principal matéria-prima (CONAMA, 2006). 

 

Além destas rotas tradicionais, existe o processo de fusão redutora para produção de metal 

líquido a ser levado para aciarias, que difere do processo via Alto-forno por dispensar as 

instalações de coqueria, pelotização ou sinterização utilizando diretamente o carvão mineral e 

o minério. Isto possibilita vantagens pela utilização de minério e carvão de baixa qualidade e 

pela energia gerada pelos gases. O processo apresenta ainda flexibilidade para plantas 

modulares e menores danos ao meio ambiente. 

 

Na produção e refino de aço são utilizados diferentes processos que influenciam a composição 

química e outras propriedades físico-químicas dos resíduos gerados nos processos (COSTA, 

2002). 

 

As usinas de aço em função do processo produtivo se classificam em:  

 

 Integradas que operam as três fases básicas: redução, refino e laminação; 

 Semi-integradas que operam duas fases: refino e laminação; 

 Não integradas que operam apenas uma fase do processo: redução ou laminação 

 

As semi-integradas partem de ferro gusa, ferro esponja ou sucata metálica adquiridas de 

terceiros para transformá-los em aço em aciarias elétricas e sua posterior laminação. Nas 

usinas não integradas, no primeiro caso, estão os produtores de ferro gusa, chamados guseiros, 

que têm como característica comum o emprego de carvão vegetal em alto forno para redução 

do minério. No segundo caso, laminação, estão os relaminadores, geralmente de placas e 
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tarugos, adquiridos de usinas integradas ou semi-integradas e os que relaminam material 

sucatado (IBS, 2003). 

 

 
Figura 2.1: Esquema simplificado dos principais processos, integrado e semi-integrado, de produção de aço 

(COSTA, 2002). 
 

II.2.1 – ACIARIA DE CONVERSOR LD 

 

Na aciaria existem duas rotas tecnológicas predominantes no mundo: o conversor a oxigênio 

tipo LD (com variações) e o forno elétrico a arco. No Brasil a aciaria a oxigênio é chamada de 

Conversor LD (Linz-Donawitz), enquanto em inglês é denominada Basic Oxigen Furnace 

(BOF). O conversor a oxigênio é utilizado em usinas integradas a carvão mineral ou vegetal e 

o forno elétrico a arco é mais usado em usinas semi-integradas, cujo processo começa na 

aciaria e utiliza sucata como carga metálica. Na aciaria a carga é oxidada, o que significa uma 

redução da concentração de carbono a níveis inferiores a 2%, o gás oxigênio é soprado sobre 
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o ferro gusa, oxidando o carbono até os níveis adequados e retirando impurezas indesejáveis 

como enxofre, silício e fósforo principalmente até valores especificados para os diferentes 

tipos de aço produzidos (COSTA, 2002). 

 

Na aciaria elétrica, a unidade de fusão e refino é feita através da utilização de forno elétrico 

onde o calor necessário à fusão da carga metálica (principalmente sucata de aço) é produzido 

pela ação de um arco elétrico formado entre eletrodos. A carga metálica é posteriormente 

refinada por meio de reações entre suas impurezas e as adições – fundentes, desoxidantes e 

ferro-ligas – empregadas para a obtenção dos aços comuns e especiais (CONAMA, 2006). 

 

II.2.2 – GERAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

 

Em todos os processos da indústria siderúrgica, independentemente do tipo, são gerados 

resíduos, materiais particulados e vários tipos de escórias de alto forno, de aciaria, de cobre, 

de ferro/tungstênio, ferro/titânio, de ferro/molibdênio e cromo metálico, que são retidos no 

sistema de despoeiramento (MACHADO, 2005). 

 

As emissões primárias ocorrem durante o sopro (injeção) de oxigênio e na extração do Gás de 

Aciaria (GAC), enquanto as emissões secundárias são derivadas do pré-tratamento do gusa, 

carregamento, vazamento, retirada de escória e metalurgia secundária. Dois sistemas são 

adotados no conversor: 

 

 Combustão suprimida (interrompida) com recuperação de Gás de Aciaria (GAC); e 

 Combustão completa (aberta) com recuperação de calor. 

 

As emissões de particulados contêm principalmente óxidos de ferro, e em menor quantidade 

metais pesados e fluoretos. As escórias de aciaria são menos utilizadas do que as escórias de 

Alto-forno. Os pós e lama de aciaria são gerados durante a limpeza do gás de aciaria (LDG). 

Estes podem apresentar características de resíduos perigosos devido a elementos como 

chumbo e cromo (COSTA, 2002). 

 

A industria siderúrgica gera um grande volume de rejeitos. A palavra rejeito, no entanto, é 

transmutada para subproduto quando se refere à maior parte dos resíduos sólidos gerados. O 

exemplo mais evidente são as escórias de alto-forno, utilizadas para uma série de aplicações 
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em outras atividades econômicas: como aditivo na produção de cimento, na pavimentação de 

estradas, na regulação de solos para agricultura e na produção de materiais diversos de 

construção, cujo índice de aproveitamento é superior a 95% (COSTA, 2002). 
 

As indústrias siderúrgicas na tentativa de minimizarem a emissão dos resíduos particulados 

têm implantado sistema de filtros manga. No sistema de despoeiramento primário da aciaria 

LD é feita a exaustão e tratamento dos gases gerados durante o sopro no conversor LD. Já no 

sistema secundário, o despoeiramento consiste na captação e tratamento para remoção do 

material particulado gerado nas operações de basculamento e pesagem do gusa; retirada de 

escória; carregamento de sucata e gusa no convertedor e vazamento do aço (CONAMA, 

2006). 
 

São inúmeras as fontes de incerteza acerca dos dados de consumo e emissões nos sistemas de 

produção de ferro e aço. As emissões reportadas não podem ser explicadas somente com base 

nos equipamentos de controle de poluição ou medidas operacionais de maior eficiência. 

Outros fatores, como métodos diversos de mensuração, idade e tamanho das plantas, insumos 

materiais e condições locais, podem ter uma grande influência nos fatores de emissão obtidos 

(CONAMA, 2006). 
 

Na 17ª CT Controle e Qualidade* aprovada em 02 e 03 de fevereiro de 2006, foram 

estabelecidos os seguintes limites máximos de emissão de poluentes atmosféricos gerados em 

Indústrias Siderúrgicas Integradas e Semi-Integradas: 
 

Tabela II.1: Limites máximos de emissão de poluentes atmosféricos gerados em Indústrias Siderúrgicas 
Integradas e Semi-Integradas (CONAMA, 2006) 
 

Unidade de 

produção 

Fontes de emissão pontual MP(1) SO2
(1) NOx

(1) % 

O2(1) 

 

Aciaria LD 

Sistema primário de despoeiramento 80 N.A. N.A. N.A. 

Sistema secundário de despoeiramento 40 N.A. N.A. N.A. 

 

Aciaria 

Elétrica 

Sistemas primário e secundário 

de despoeiramento 

≤50 t/c: 50 

>50 t/c: 

40 

N.A. N.A. N.A. 

Legenda: (1): os resultados devem ser expressos na unidade mg/Nm3, em base seca e no teor de O2 explicitado. 
(2): t/c: tonelada de aço/corrida . N.A.: Não aplicável 
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As medições das emissões das fontes da Aciaria LD e da Aciaria Elétrica devem ser feitas 

considerando o ciclo completo de produção do aço, de acordo com metodologia normatizada 

ou equivalente aceita pelo órgão ambiental licenciador. 

 

II.3 – GERAÇÃO DE POEIRAS DE ACIARIA LD 

 

A composição química da poeira gerada é variável em função do tipo de aço a ser produzido 

(aciaria LD ou elétrica), do ciclo operacional, da natureza e quantidade de sucata, e das 

adições que constituem a parte das cargas dos fornos que produzem aços (NYRENDA, 1991, 

PRADO & PRADO, 1993). 

 

Um parâmetro importante é o percentual de sucata utilizada nas aciarias a oxigênio. Para 

alguns poluentes há uma dependência da quantidade e qualidade da sucata empregada. As 

quantidades adotadas dependem de uma série de fatores como disponibilidade de sucata de 

qualidade (com menor teor de impurezas), composição e temperatura do gusa, e está ligado ao 

tipo de metalurgia de panela utilizado (ABM, 1998). 

 

Na aciaria de conversor LD, a origem das partículas que compõem o resíduo denominado 

lama grossa de aciaria (LGA) ou (LG), podem ser entendidas se analisarmos os fenômenos 

que geram seus componentes durante o processo de fabricação e refino do aço em conversores 

LD. 

 

As lamas grossa e fina são geradas durante o processo de sopro de oxigênio para o refino do 

aço no interior do conversor LD (Figura 2.2). O jato de oxigênio sobre a superfície do gusa 

líquido, com alto teor de carbono, promove a oxidação do silício, transformando-o em sílica 

(SiO2). Na etapa seguinte de sopro ocorre a oxidação do carbono que gera o CO/CO2. A 

oxidação do silício é responsável pelo início do aquecimento do forno para operar as demais 

reações além de fornecer o volume de SiO2 para formar a escória necessária ao equilíbrio do 

processo. O CO/CO2 gerado durante a segunda etapa de oxidação promove a continuidade 

desse processo de aquecimento, além de ser o objetivo do processo de refino. As esferas 

menores que 400# (38µm), em contato com o oxigênio dentro do forno, acabam por oxidarem 

completamente ou em sua quase totalidade. Este fator é o principal determinante do teor 

metálico da lama fina se apresentar na forma de óxido de ferro. Estas microesferas são 

geradas e arrastadas pelo fluxo de CO/CO2 gerado dentro do convertedor. O gás gerado possui 
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uma relação CO/CO2 muito alta da ordem de 9/1, sendo armazenado para consumo posterior 

em gasômetro, para reutilização e proteção ao meio ambiente (SOUZA, 2006).  

Figura 2.2: Microesferas solidificadas dentro do ambiente gasoso do Conversor LD (SOUZA, 2006). 

 

Na figura 2.3 são mostradas as etapas de geração das partículas que compõem a lama de 

aciaria. Na etapa (a) banho metálico com ferro gusa, com alto teor de carbono (maior que 

4%); (b) jato de oxigênio sobre o banho metálico que promove a formação do gás (CO/CO2) e 

arrasta as partículas finas; (c) lança de oxigênio que leva o jato de oxigênio ao banho; (d) 

microesferas arrastadas juntamente com partículas não metálicas pelo fluxo de gás; (e) 

sistema OG, responsável pela tiragem controlada de gás, impedindo a entrada de ar externo e 

a saída de gás gerado, por onde o gás, carregando as partículas, será lavado, formando a lama 

de aciaria. 

                Figura 2.3: Geração das partículas constituintes da lama de aciaria (SOUZA, 2006). 
 

 

Partículas de Ferro solidificadas no ambiente gasoso 
do Conversor LD durante a produção de Aço 

Esfera aberta em função da 
formação incompleta da mesma 

durante o processo de sopro. Esfera com furos 
mostrando vazios. 
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Para impedir a entrada de significativo volume de ar juntamente com o gás gerado, ou o 

vazamento do gás é utilizado um sistema de captura de gás, denominado Sistema OG, que 

atua com controles pressostáticos. Neste sistema, a vazão do gás produzido é toda absorvida 

pelo sistema sem permitir a entrada de ar ou saída de gás.  

 

A intensidade do gás gerado promove o arraste das partículas em suspensão dentro do forno, 

sejam as microesferas solidificadas, mas também as partículas não-metálicas provenientes de 

minérios, fundentes, escória, coque, etc., carregados no forno durante o refino do aço (Figura 

2.4) (SOUZA, 2006). 
 

 

Figura 2.4: Partículas de características diferentes formadas dentro do ambiente do conversor LD, arrastadas pelo 
fluxo de gás gerado (SOUZA, 2006). 

 
Durante a lavagem dos gases pelos venturis que compõem o sistema OG de coleta de gases 

(Figura 2.5), forma-se a lama de aciaria, liberando o gás lavado para estocagem ou queima. 

Essa lama ainda não tem separação específica, contendo cerca de 30% de lama grossa 

(elevado teor metálico e tamanhos maiores que 325#, 45µm) e os outros 70% composta pela 

lama fina (rica em óxido de ferro, FeO, com tamanhos inferiores a 325#, 45µm). 
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Figura 2.5: Sistema OG de coleta de gases (SOUZA, 2006). Legenda: 1 - Conversor LD; 2 - Sistema de Entrada 
da lança de O2; 3 -  Estrutura do Sistema OG – retirada do gás; 4 - Saída do gás lavado (armazenamento ou 

queima); 5 - Canal de Venturi – lavagem do gás; 6 - Descarga da lama residual da lavagem dos gases. 
 

A separação entre as lamas grossa e fina é feita pela ação de um classificador parafuso do tipo 

Akins, onde as partículas maiores que 325# (45µm) são selecionadas como lama grossa, e as 

menores como lama fina (SOUZA, 2006). 

 

II.4 - CARACTERIZAÇÃO FÍSICA DE POEIRAS DE ACIARIA 

 

Nos estudos para alternativas de reciclagem da poeira de aciaria se faz necessário a sua 

caracterização física, onde é possível a comparação dos tamanhos de partículas desse resíduo 

com o tamanho de partículas do material a ser substituído dentro do processo produtivo. 

 

As técnicas utilizadas para caracterização física da poeira de aciaria são as seguintes: 

microscópio eletrônico de varredura – MEV; granulômetro de difração a laser baseado no 

espalhamento de luz causado pelas partículas que atravessam um feixe de laser (NOLASCO 

et al., 2000). 

 

Em geral, os resíduos sólidos, ricos em ferro, apresentam-se nas seguintes classes e 

porcentagens (em massa): pós > 10%: finos•> 50%; lamas > 20%; e carepas > 20%. 

Atualmente tais resíduos recebem a seguinte destinação: a) aproximadamente 6% das 

lamas são comercializados e 14% destinados à áreas de acumulação; b) pós finos e carepas 

retornam à sinterização (MOURÃO, 1998). 
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As lamas de aciaria são os resíduos mais ricos em ferro e, portanto devem ser tratadas com 

especial atenção, visando um processo de reciclagem de tais efluentes sólidos, numa 

usina integrada. 

 

A composição média das lamas grossas produzidas em principais siderúrgicas brasileiras é 

mostrada na Tabela II.2. 

 
Tabela II.2: Análise média das lamas com base em seus componentes principais (SOUZA, 2006). 

 
 Al2O3 C CaO Fe MgO FeTotal SiO2 

CSN 1,700% 1,153% 9,900% 67,092% 1,960% 84,209% 3,650% 

Açominas 1,702% 1,700% 10,950% 64,700% 0,350% 81,402% 2,000% 

Belgo-Mineira 1,240% 0,980% 9,604% 62,570% 1,790% 78,506% 1,910% 

Cosipa 0,164% 0,822% 5,195% 68,793% 1,358% 84,536% 0,815% 
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CAPÍTULO III 

 

CERÂMICA VERMELHA 
 

III.1 - HISTÓRICO 
 

A utilização de materiais cerâmicos, obtidos por cozimento de argilas, começou nos lugares 

onde a pedra tornou-se escassa. Por ser matéria-prima abundante, os produtos cerâmicos se 

tornaram essenciais na história da humanidade, tendo-se notícia do seu uso 4000 anos a.C. 

pelos assírios que já obtinham a cerâmica vidrada (OLIVEIRA, 2002). 

 

No Brasil a cerâmica foi trazida pelos portugueses na época do Império. O primeiro registro 

histórico de que se tem notícia sobre utilização de cerâmicas, no Brasil, data de 1610. Na 

época, foi construído, em São Paulo, um pelourinho em alvenaria (HABITARE, 2003). 

 

A partir da imigração italiana para o Estado de São Paulo, foram fundadas as primeiras 

fábricas para produção de louça de mesa (Cerâmica Privilegiada, inaugurada em 1913) e 

revestimentos cerâmicos (Cerâmica São Caetano, em 1919). Desde então, o Brasil, aos 

poucos, montou um dos maiores parques ceramistas do mundo (HABITARE, 2003). 

 

Com o desenvolvimento tecnológico da indústria cerâmica passaram a ser produzidos blocos 

vazados mais leves que os antigos tijolos maciços. Hoje em todo o mundo, as alvenarias 

estruturais com produtos cerâmicos ressurgem, inclusive no Brasil, concorrendo com 

estruturas convencionais de concreto armado em edifícios de médio porte com cerca de 8 a 10 

pavimentos (OLIVEIRA, 2002). 

 

III.2 – GENERALIDADES - INDÚSTRIA CERÂMICA  
 

O termo Cerâmica compreende todos os materiais inorgânicos, não metálicos, obtidos 

geralmente após tratamento térmico em temperaturas elevadas (ABCERAM - ASSOCIAÇÃO 

BRASILEIRA DE CERÂMICA, 2003). 
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As cerâmicas vermelhas ou estruturais são produtos cerâmicos fabricados a partir de matérias-

primas compostas de 25 a 70% de argila com teor de 2,5 a 8,0% de óxido de ferro, elemento 

que lhe confere a coloração avermelhada após a queima. É também conhecida como cerâmica 

estrutural porque seus produtos compõem a estrutura das edificações. 

 

Segundo SOUZA SANTOS, 1975, a indústria de “cerâmica vermelha” constitui um dos 

poucos campos da cerâmica em que uma única matéria-prima – argila – é moldada na forma 

final de utilização e queimada, sem adição de outro mineral ou minério. 

 

No Brasil, a indústria cerâmica aumentou em cerca de 20% a sua produtividade entre os anos 

de 1995 e 2001, o que corresponde a uma produção de cerca de 60 milhões de toneladas em 

2001. Para o setor de cerâmica de revestimento, a produção mundial foi de aproximadamente 

5,3 bilhões de metros quadrados em 2000, sendo a China responsável por 30% do total, Itália 

e Espanha 12% cada um e o Brasil com 8,6% o que representou 456 milhões de metros 

quadrados. (ABCERAM, 2003). 

 

A indústria cerâmica é bastante diversificada, podendo ser dividida em função de diversos 

fatores como matérias-primas, propriedades e áreas de utilização. Segundo a ASSOCIAÇÃO 

BRASILEIRA DE CERÂMICA, 2003, é adotada a seguinte classificação: 

 

Cerâmica Vermelha: materiais de cor vermelha empregados na construção civil (tijolos, 

blocos, telhas, elementos vazados, lajes, tubos cerâmicos e argilas expandidas) e também 

utensílios de uso doméstico e adornos. A cor vermelha que caracteriza esses produtos é 

resultante da oxidação de compostos de ferro, presentes ou liberados pela argila, durante a 

queima. A intensidade da cor varia não só em função da quantidade de óxido de ferro que 

compõe o produto, como também da presença de outros minerais e da atmosfera oxidante do 

tratamento térmico. 

 

Cerâmica Branca: materiais constituídos por um corpo branco e em geral, recobertos por uma 

camada vítrea transparente e incolor e que eram assim agrupados pela cor branca de massa, 

necessárias por razões estéticas e/ou técnicas. Subdividem em: louça sanitária, louça de mesa, 

isoladores elétricos, cerâmica artística, cerâmica técnica. 
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Materiais Refratários: produtos que suportam elevadas temperaturas nas condições específicas 

de processo e de operação de equipamentos industriais, que em geral envolvem esforços 

mecânicos, ataques químicos, variações bruscas de temperatura e outras solicitações. São 

classificados em: sílica, sílico-aluminosos, aluminosos, mulita, magnesiano-cromítico, 

cromítico-magnesiano, carbeto de silício, grafita, carbono, zircônia, zirconita, espinélio e 

outros. 

 

Materiais de Revestimento: materiais utilizados na construção civil para revestimento de 

paredes, pisos, bancadas, piscinas (azulejos, pastilhas, porcelanato, grês e outras designações). 

 

Fritas ou vidrado fritado: é um vidro moído, fabricado a partir da fusão de diferentes matérias-

primas. A sua utilização é na superfície do corpo cerâmico que, após a queima, adquire 

aspecto vítreo. Este acabamento melhora a estética, torna a peça impermeável e aumenta a 

resistência mecânica. 

 

No Brasil, existem todos estes segmentos, com maior ou menor grau de desenvolvimento e 

capacidade de produção. Existem também os fabricantes de matérias-primas sintéticas para 

cerâmica avançada (alumina calcinada, alumina eletrofundida, carbeto de silício e outras), de 

vidrados e corantes, gesso, equipamentos e alguns produtos químicos auxiliares. 

 

De acordo com ABCERAM, 2003, a maior concentração de indústrias de todos os segmentos 

cerâmicos encontra-se nas regiões Sudeste e Sul devido às facilidades de obtenção de 

matérias-primas, energia, centros de pesquisa, universidades e escolas técnicas. Convém 

salientar que outras regiões do país têm apresentado um certo grau de desenvolvimento, 

principalmente no Nordeste, onde muitas fábricas de diversos setores industriais estão se 

instalando e onde o setor de turismo tem crescido de maneira acentuada, levando a construção 

de inúmeros hotéis. Com isto tem aumentado a demanda de materiais cerâmicos, 

principalmente dos segmentos ligados à construção civil, o que tem levado à implantação de 

novas fábricas cerâmicas nessa região.  

 

No Brasil, 130 empresas são responsáveis pela produção brasileira de cerâmicas de 

revestimento branca e vermelha, sendo os pólos mais importantes situados em Criciúma – 

Santa Catarina e Santa Gertrudes – São Paulo. 
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O setor industrial de cerâmica vermelha em Minas Gerais caracteriza-se pela existência de 

grande número de unidades fabris, desde as olarias, que empregam fornos do tipo caleira, 

tração animal e secagem natural, até as fábricas de maior porte, que utilizam fornos Hoffmann 

ou Túnel, extração mecanizada, e secadores que aproveitam calor residual dos fornos, com 

produção anual superior a 50.000t (ABCERAM, 2003). 

 

Nos últimos anos verificou-se um movimento por parte dos empresários em direção à busca 

da melhoria da qualidade e produtividade, via a introdução de equipamentos mais modernos e 

eficientes, bem como de um melhor controle do processo produtivo. O movimento foi 

impulsionado pela necessidade de redução dos custos de produção, aliada às exigências 

crescentes de normalização, para enfrentar a demanda do mercado brasileiro, onde se estima 

um déficit habitacional da ordem de 5 milhões de residências (ABCERAM, 2003). 

 

Os produtos elaborados pela indústria de cerâmica Vermelha em Minas Gerais são os tijolos, 

telhas e lajotas. As fábricas estão dispersas por todo o Estado em virtude da existência de 

reservas de argilas em inúmeros locais do território e do mercado consumidor bem 

distribuído, especialmente nas Regiões Metalúrgicas, Campos das Vertentes, Triângulo 

Mineiro e Alto Paranaíba (ABCERAM, 2003). 

 

III.3 – MATÉRIAS- PRIMAS NATURAIS  

 

As principais matérias-primas da indústria cerâmica são as argilas, a sílica e os feldspatos. 

Estas matérias-primas são compostas, basicamente, de óxidos de alumínio, silício, ferro, 

sódio, magnésio, cálcio, dentre outros. As argilas podem conter além dos argilominerais, 

minerais acessórios tais como: quartzo, carbonato, muscovita, biotita, limonita, micas 

hidratadas. De maneira geral, o termo argila significa um material de textura terrosa e 

granulometria fina, que após moagem e umedecimento com água apresenta plasticidade, que 

endurece após secagem ou queima (SOUZA SANTOS, 1975). 

 

Os argilominerais são os minerais constituintes das argilas. Do ponto de vista químico, são 

silicatos de alumínio ou de magnésio hidratados, contendo em certos tipos outros elementos 

como ferro, potássio, lítio e outros. 
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Os principais grupos de argilominerais são: caulinita, ilita e esmectitas ou montmorilonita. A 

composição química mais comum é 2SiO2.Al2O3.2H2O (silicato aluminoso hidratado). O que 

diferencia estes argilominerais é basicamente o tipo de estrutura e as substituições que podem 

ocorrer dentro da estrutura: do alumínio por magnésio ou ferro, e do silício por alumínio ou 

ferro, e conseqüente neutralização das cargas residuais (LEHMKUHL, 2004). 

 

Os argilominerais são formados pela alteração intempérica de outros minerais, como 

feldspatos (comumente alterados em caulinita), olivina, piroxênios e anfibólios, sendo 

também produtos da alteração de vidro vulcânico. Como as rochas ígneas e os feldspatos são 

de diversos tipos, existem também diversos tipos de argilominerais. Ocorrem depósitos de 

natureza extremamente variada. Não existem duas jazidas de argila rigorosamente iguais, 

podendo haver diferenças acentuadas até numa mesma jazida (FRASCÁ e SARTORI, 1998). 

 

As indústrias de cerâmica vermelha empregam duas ou mais argilas para obtenção de uma 

massa com as características desejadas. As argilas ideais para fabricação destes produtos 

devem, ser de fácil desagregação permitindo uma moldagem adequada; granulometria fina e 

distribuição granulométrica conveniente para garantir o controle das dimensões finais do 

produto; baixo ou nenhum teor de carbonatos, sulfatos e sulfetos. As argilas mais adequadas à 

fabricação de produtos de cerâmica vermelha, geralmente, apresentam em sua constituição os 

argilominerais: ilita, camadas mistas de ilita-montmorilonita e clorita-montmorilonita, 

caulinita e compostos de ferro (LEHMKUHL, 2004). 

 

Devido à existência de argilominerais, as argilas na presença de água apresentam certas 

propriedades tais como: plasticidade, resistência mecânica a úmido, retração linear de 

secagem, compactação, e viscosidade de soluções aquosas, propriedades estas que explicam 

sua grande variedade de aplicações tecnológicas (LEHMKUHL, 2004). As argilas são 

consideradas materiais plásticos, porque têm a propriedade de quando misturados com água, 

em devidas proporções, apresentarem a possibilidade de serem amassados e trabalhados 

mantendo a forma que se quer. Quando secos, ainda crus, basta adicionar água para que 

voltem ao estado de plasticidade. 
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III.3.1 - MATERIAIS FUNDENTES 

 

Para as cerâmicas, fundentes são materiais com elevado teor de álcalis - K2O e Na2O - que, 

quando presentes em uma composição cerâmica, reduzem a temperatura de queima e a 

porosidade do produto. Estas duas condições são importantes para produtos como os de 

cerâmica vermelha, branca e materiais de revestimento, uma vez que além de baixar o custo, 

reduzem a absorção de água e aumentam a resistência mecânica.  

 

No caso de produtos de cerâmica vermelha, fabricados com argilas que queimam com cores 

avermelhadas, não há necessidade de adicionar materiais fundentes, uma vez que essas argilas 

contêm álcalis. Por outro lado, adicionam-se materiais fundentes no caso de cerâmica branca e 

de muitos produtos de revestimento como placas cerâmicas que, por serem mais elaborados 

devem apresentar características determinadas na composição da massa. 

 

No Brasil, o feldspato e o filito, são os fundentes mais tradicionais. No entanto o ceramista 

está sempre em busca de novos materiais e recentemente tem sido empregados outros 

materiais como fonolito e alguns tipos de rochas potássicas. Estas matérias-primas têm uma 

ação fundente mais ativa que o feldspato e o filito, em razão do menor teor de sílica e elevado 

teor de álcalis. Ressalta-se que a possibilidade de utilização dessas matérias-primas depende 

do tipo de produto a ser fabricado.  

 

III.4 - CARACTERIZAÇÃO DAS ARGILAS 

 

A adequação de um material para uma aplicação particular não pode ser definida sem o 

conhecimento dos seus parâmetros tecnológicos e sem levar em conta as condições às quais o 

material está submetido. 

 

Segundo SOUZA SANTOS e SOUZA SANTOS, 1966 a caracterização de uma argila 

consiste em medir e/ou determinar experimentalmente as propriedades físicas e físico-

mecânicas: cor; composição química; distribuição granulométrica; retração à secagem a 

1100C e após queima em diferentes temperaturas; tensão de ruptura após secagem e após 

queima em diferentes temperaturas; massa específica aparente, absorção de água e porosidade 

aparente após queima. 
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A análise por difração de raios X é o método mais rápido e preciso de identificação das 

espécies. A microscopia eletrônica também é uma ferramenta importante. 

 

III.4.1 - PLASTICIDADE  

 

A plasticidade é a propriedade que um material possui de ficar deformado sem ocorrer o 

rompimento devido à aplicação de uma tensão, permanecendo a deformação quando a força 

se anula. 

 

A plasticidade de uma argila pode ser aumentada pela redução dos componentes não-

argilominerais e por adição de um agente “floculante”, como sais de Ca, Mg e Al e ou pela 

moagem até a obtenção de diâmetros menores. 

 

A plasticidade é influenciada pelo tamanho das partículas que compõem os argilominerais. A 

distribuição dimensional das partículas é muito importante, refletindo na superfície específica, 

pois quanto maior é a superfície específica, maior é a quantidade de água que pode ser fixada. 

Outros fatores tais como forma e carga elétrica dos cristais e estado de defloculação da argila 

também afetam a plasticidade (FREITAS, 2003). 

 

III.4.2 - LIMITE DE ATHERBERG 

 

O limite de Atherberg avalia a trabalhabilidade de uma argila, que é definida pelos limites de 

plasticidade e liquidez. 

 

O limite de plasticidade é determinado pelo rolamento da massa plástica sobre uma placa de 

vidro, de modo a formar um cilindro com diâmetro de 3mm por ocasião da fragmentação do 

material. Neste caso, o teor de umidade corresponde ao limite de plasticidade. Após a argila 

adquirir um determinado teor de umidade, adiciona-se água à argila até conseguir moldar o 

bastão com 3mm de diâmetro (CAPUTO, 1994). 

O teor de umidade é determinado pela fórmula: Ms
MsMh

LP
−

=   (3.1) 

onde: Mh: é massa da argila úmida; Ms: massa da argila seca. 
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O limite de liquidez é determinado através do ensaio no aparelho de Casagrande. Coloca-se 

massa plástica de argila na canha do aparelho até a altura aproximada de 1cm, com a 

utilização de um cinzel apropriado, a massa é dividida em duas partes e, através de golpes 

aplicados pelo acionamento da manivela que movimenta um excêntrico, faz-se unir as bordas 

da caneleta. O limite de liquidez - LL será expresso pelo teor de umidade que corresponde a 

25 golpes do aparelho de Casagrande para a eliminação de caneleta que separa as duas partes 

(CAPUTO, 1994).  

 

Através dos limites de plasticidade e liquidez, calcula-se os índices de plasticidade e 

consistência. 

 

O índice de plasticidade -lp é dado pela fórmula: LPLLlp −=   (3.2) 

onde: LL: limite de liquidez; LP: limite de plasticidade. 

 

Analogamente o índice de consistência – Ic pela fórmula: 
lp

hLL
Ic

−
=   (3.3) 

onde: h: teor de umidade da argila no estado encontrado na natureza; LL: limite de liquidez; 

Lp: índice de plasticidade. 

 

III.4.3 - RESISTÊNCIA DA ARGILA SECA 

 

As principais características da argila são a plasticidade e a resistência quando seca. A 

resistência mecânica depende principalmente da granulometria. 

 

A composição granulométrica mais adequada é constituída por aproximadamente 60% de 

substâncias argilosas, e o restante do material dividido em proporções iguais entre silte, areia 

fina e areia média. 

 

Como cada argila apresenta características diferentes é necessário analisá-las e prepará-las 

para a fabricação de um determinado produto. A composição média de uma massa cerâmica 

preparada para produção de tijolos e telhas é mostrada na Tabela III (OLIVEIRA, 2002). 
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Tabela III.1: Composição média da massa cerâmica preparada para a produção de tijolos e telhas 
(CEMIG,1993). 

 
Elementos  Teor (%) 

SiO2 50 - 70 
Al2O3 10 – 35 
Fe2O3 3,8 – 8 

K2O – K+ 0,5 - 4 
MgO 0,2 – 5 

SO3
- - SO4

2- 0,5 – 4 
Outros - 1 3 - 12 

1 Esta parcela da massa cerâmica constituirá a “perda ao fogo”, por ocasião da queima. 

 

As argilas devem ser dosadas a fim de apresentarem máxima plasticidade quando úmidas, 

máxima resistência quando seca e/ou quando queimada e mínima retração durante a secagem.  

 

III.4.4 - RETRAÇÃO POR SECAGEM 

 

Num bloco de argila úmida quando exposto à secagem, a evaporação da água ocorre a partir 

da superfície do corpo cerâmico e por difusão de umidade no interior da massa, no sentido do 

centro para a superfície do corpo, tendendo homogeneizar o conjunto. 

 

O comportamento de uma massa cerâmica no processo de secagem é mostrado na Figura 3.1. 

 

No início da secagem, todas as partículas da massa argilosa estão cercadas, por todos os lados, 

de água. Com a liberação da água, as partículas aproximam-se e a massa argilosa retrai. Na 

primeira fase de retração, o volume decrescido do produto úmido é proporcional ao 

decréscimo do volume de água. No decorrer da secagem, as partículas aproximam-se 

progressivamente até, finalmente se encostarem (LEHMKUHL, 2004). 
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Figura 3.1: Fases da retração (LEHMKUHL, 2004). 

 

A retração continua a uma velocidade menor, uma vez que a perda de água passa a ser 

parcialmente compensada pela formação de poros. Este período é definido como a segunda 

fase de retração. 

 

Na última fase, a retração assume um estado final. Uma secagem adicional aumenta o volume 

do poro, porém o volume total da peça permanece constante. 

 

A retração por secagem ocorre inicialmente de maneira bastante acentuada, atenuando-se a 

partir de um determinado teor de umidade, denominado de “umidade crítica”. Nesse processo, 

o lugar antes ocupado pela água transforma-se em vazios, conseqüentemente o conjunto retrai 

proporcionalmente ao grau de umidade e composição da argila: quanto maior o teor de finos, 

maior é a retração (FREITAS, 2003). 

 

Se a taxa de evaporação for maior que a taxa de difusão, a superfície irá secar contraindo seu 

volume mais rapidamente que o interior, conseqüentemente a peça pode se deformar ou 

mesmo trincar, um efeito negativo da retração (OLIVEIRA, 2002; CALLISTER, 2002). 

 

Os fatores que aumentam a plasticidade aumentam a retração, portanto no processo de 

moldagem dos produtos cerâmicos a adição de água à argila deve ser em menor quantidade 

possível, a secagem deve ser rápida, sendo necessários cuidados para evitar que a peça trinque 

ou empene, devido à variação de volume.  
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As contrações desiguais e/ou empenamentos podem surgir durante a queima se ocorrerem 

distribuição heterogênea de temperatura no interior do bloco; atrito entre a base do forno e as 

peças contraídas e segregação de partículas durante a conformação, que pode ocasionar 

variações na granulometria ou na composição das partículas. 

 

III.4.5 - POROSIDADE 

 

A porosidade expressa a relação entre o volume de poros e o volume total aparente da argila. 

A porosidade está relacionada à natureza dos constituintes, à forma, ao tamanho, à posição 

relativa das partículas e aos processos de fabricação (FREITAS, 2003). 

 

Os materiais cerâmicos apresentam dois tipos de porosidade: a porosidade aparente e a 

porosidade real. A porosidade aparente considera somente os poros abertos, podendo ser 

determinada pelo método de absorção, e a porosidade real considera todos os poros abertos e 

fechados (FREITAS, 2003). 

 

A porosidade residual tem influência negativa sobre as propriedades elásticas e a resistência à 

flexão. Para alguns materiais cerâmicos foi observado que a magnitude do módulo de 

elasticidade diminui em função da fração volumétrica da porosidade. O efeito negativo sobre 

a resistência à flexão é devido à redução da área de seção reta onde a carga é aplicada, e a 

atuação dos poros como concentradores de tensão (CALLISTER, 2002). 

 

A granulometria da argila varia indiretamente com a permeabilidade, por exemplo, 

predominando uma granulometria grosseira há menos poros e conseqüentemente maior 

permeabilidade; se a granulometria for fina haverá mais poros e menor permeabilidade. 

 

Para as argilas com uma granulometria diversificada são reduzidas a porosidade e a 

permeabilidade, obtendo um melhor fator de empacotamento. Esse fator de empacotamento 

pode ser elevado se utilizar misturas com granulometria variadas, isto porque as partículas 

pequenas irão ocupar os espaços localizados entre os interstícios das partículas maiores 

(SOUZA SANTOS, 1975). 

 

A absorção de água varia na razão direta da porosidade, enquanto a condutividade térmica, a 

condutividade elétrica e a massa específica aparente variam na razão inversa com a 
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porosidade, ou seja, diminuem com o aumento da porosidade. A massa específica aparente é 

influenciada pela umidade sendo que quanto maior a porosidade menor a massa específica 

aparente.  

 

III.4.6 - TENSÃO DE RUPTURA À FLEXÃO 

 

A tensão de ruptura à flexão determina a tensão em MPa, que provoca a ruptura do corpo-de-

prova quando submetida a esforços flexores, sendo uma medida das características coesivas 

do material que está relacionada ao grau de compactação e consistência. Através da tensão de 

ruptura à flexão é possível avaliar a sinterabilidade do material (FRASCÁ, 2003; 

BARZAGHI, 1982). 

 

A tensão de ruptura à flexão depende da distribuição granulométrica e da composição 

mineralógica da argila. A tensão de ruptura à flexão da caulinita aumenta com a diminuição 

da granulometria. O aumento do teor de ilita de diâmetro equivalente de 2μ aumenta a tensão 

de ruptura de argilas para cerâmica vermelha. A elevada tendência à contração na secagem faz 

com que argilas muito ricas em esmectitas tenham tensão de ruptura à flexão menor que as 

argilas ilíticas devido às trincas dos corpos-de-prova (FREITAS, 2003). 

 

III.4.7 - ABSORÇÃO DE ÁGUA  

 

A absorção é sempre determinada para um estado de saturação completa dos poros pela água 

e corresponde, portanto, ao máximo teor de umidade que o material pode alcançar, ou seja 

corresponde ao grau de saturação 100% dos poros. A absorção de água será sempre menor 

que as porosidades absoluta e aparente, porque a água, ou outro líquido, não penetrará em 

todos os poros, pois muitos deles não são acessíveis (COSTA, 2002). 

 

III.5 – RESÍDUOS COMO MATÉRIA-PRIMA ALTERNATIVA  

 

As massas utilizadas na indústria cerâmica tradicional são de natureza heterogênea, 

geralmente constituída de materiais plásticos e não plásticos, com um vasto espectro de 

composições, motivo pelo qual permitem a presença de materiais residuais de vários tipos, 

mesmo em porcentagens significativas (MENEZES et  al., 2002). 
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A industria cerâmica apresenta enorme potencial para absorver resíduos industriais, pois tem 

um elevado volume de produção possibilitando o consumo de grandes quantidades de 

resíduos. Ademais, é uma das poucas áreas industriais que podem obter vantagens no seu 

processo produtivo com a incorporação de resíduos entre suas matérias-primas, a exemplo da 

economia e diversificação da oferta de matérias-primas de elevada qualidade, cada dia mais 

escassas e caras, a redução do consumo de energia e, por conseguinte, redução de custos 

(MENEZES et al., 2002). 

 

Os resíduos sólidos empregados na indústria cerâmica são agrupados de acordo com suas 

características e a influência sobre as propriedades das formulações dos corpos cerâmicos 

redutores de plasticidade ou inertes; fundentes; combustíveis; cinzas volantes; resíduos de 

incineração de rejeitos urbanos e radioativos. 

 

III.5.1 – RESÍDUOS REDUTORES DE PLASTICIDADE 

 

Os resíduos redutores de plasticidade são caracterizados por serem mais friáveis ou 

pulverulentos; a maioria é proveniente das indústrias de mineração e beneficiamento mineral, 

apresentam composição química e granulométrica bastante diversificada, dependendo da 

origem dos materiais ou oriundos da própria indústria cerâmica (rejeitos de tijolos e 

revestimentos e peças com defeito). A incorporação desse tipo de resíduo em massas 

cerâmicas tem variado entre 10 e 60%, provocando alterações nas propriedades cerâmicas, na 

retração linear e na absorção de água (SABRAH et al., 1987 in: MENEZES et al., 2002). 

 

Os resíduos definidos aqui como redutores de plasticidade, não necessariamente atuam apenas 

reduzindo a plasticidade das massas cerâmicas, podem atuar também como agentes 

formadores de fase vítrea, preenchendo os poros do material, ou como matriz vítrea ligante de 

grãos cristalinos (MENEZES et al., 2002). 

 

III.5.2 – RESÍDUOS FUNDENTES 

 

A principal característica dos resíduos fundentes é diminuir a temperatura de maturação do 

corpo cerâmico, possibilitando redução do consumo energético, graças às novas 

características da massa cerâmica. Esses resíduos são, geralmente provenientes da lama de 

esmaltação das cerâmicas, constituídos basicamente por restos de matérias-primas, peças 
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cruas, produtos acabados fora de especificação e dos rejeitos da indústria mecânica e 

metalúrgica e têm uma composição sílico-aluminosa (SiO2 + Al2O3 > 50%) com porcentagens 

variáveis de metais pesados, alcalinos e alcalinos terrosos, com presença freqüente de Cr, Co, 

Ni, Cd, Cu, Zn, Pb etc (MENEZES et  al., 2002). 

 

Os resíduos fundentes apesar de diminuírem a temperatura de maturação dos corpos 

cerâmicos, não necessariamente por si só, possibilitam uma adequada maturação do corpo ou 

a formação de vidros com características adequadas ao processamento cerâmico (MONTANO 

et al., 2001 in: MENEZES et al., 2002). 

 

As espécies químicas consideradas como fundentes em massa cerâmica são geralmente 

compostas por ferro, potássio, e outros elementos como metais alcalinos e alcalinos terrosos 

(SOUZA SANTOS, 1975). 

 
Ressalta-se que há possibilidade de liberação de produtos voláteis durante a queima de 

resíduos fundentes, que podem ser prejudiciais aos refratários dos fornos cerâmicos e, 

também, ao meio ambiente, evidenciando a necessidade desses resíduos serem manipulados 

apenas após terem sido implantadas todas as medidas de segurança necessárias à total garantia 

da saúde dos operários e da preservação do meio ambiente (MENEZES et  al., 2002). 

 
A quantidade incorporada de resíduos fundentes às formulações cerâmicas pode chegar a 20% 

em massa, sendo adequado para absorver grande quantidade de resíduos de várias indústrias 

apenas com a utilização de olarias ou pequenas empresas cerâmicas, situadas em regiões 

circunvizinhas às metalúrgicas (MENEZES et  al., 2002). 

 
III.5.3 – RESÍDUOS COMBUSTÍVEIS 

 

Os resíduos combustíveis são provenientes de processos industriais que contêm elevado teor 

de substâncias orgânicas e lhes conferem alto poder calorífico, tais como: resíduos das 

estações de tratamento de rejeitos urbanos, resíduos da exploração de carvão, resíduos da 

indústria têxtil e de curtume, resíduos derivados da extração e refino do petróleo e da indústria 

do papel e madeira (MENEZES et al., 2002). 

 

A utilização deste tipo de resíduo nas indústrias cerâmicas pode ser realizada de duas 

maneiras: incorporação dos resíduos à massa cerâmica ou mistura aos combustíveis 
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responsáveis pela queima do corpo cerâmico. O poder calorífico dos resíduos é utilizado para 

auxiliar na queima, proporcionar uma economia energética de aproximadamente 45%. 

Entretanto, é necessário o monitoramento da liberação dos gases que podem ser nocivos à 

saúde humana (MENEZES et  al., 2002). 

 

A utilização de resíduos combustíveis pode ter implicações nas propriedades finais do corpo 

cerâmico e nas suas características de processamento. O emprego de resíduos combustíveis 

adicionados às massas cerâmicas pode provocar sensível diminuição da resistência mecânica 

do corpo, associada à formação de grande quantidade de poros com a volatilização do 

combustível na queima, e possíveis alterações na composição mineralógica do produto, caso a 

queima não provoque a adequada oxidação dos resíduos, deixando carbono na massa, o qual 

pode atuar como agente redutor durante o restante da queima. A quantidade de resíduos 

incorporados às formulações é dependente do tipo de rejeito, variando de 10% a 50%. Em 

relação às características mecânicas, a elevada porosidade, expressa pela absorção de água, 

conduz a baixos valores de resistência, sendo um fator decisivo no êxito dos produtos em 

qualquer aplicação cerâmica. (MENEZES et al., 2002). 

 

1II.5.4 – CINZAS VOLANTES E RESÍDUOS DE INCINERADORES URBANOS 

 

A utilização de carvão como combustível em centrais termoelétricas, produz resíduos sólidos, 

designados cinzas volantes, que chegam a conter 16% de carbono incombustível e possuem 

características físico-químicas extremamente diferenciadas em função do tipo de carvão e de 

forno utilizados. A utilização desses resíduos na produção de vidros, vidros cerâmicos e 

compósitos é uma forma alternativa de reciclagem destes (MENEZES et al., 2002). 

 

A tecnologia cerâmica da vitrificação e vitrificação com recristalização controlada, permite a 

produção de materiais estáveis às agressões ambientais, não liberando quantidades 

significativas de elementos tóxicos, cujas quantidades liberadas são infinitesimalmente 

inferiores às liberadas quando o resíduo não está vitrificado ou imerso em matriz vítrea 

(BARBIERI et al., 2000 in: MENEZES et al., 2002). 

 

As propriedades apresentadas por um vidro estão relacionadas à sua composição química. 

Assim, é importante que resíduos de diferentes origens sejam submetidos simultaneamente ao 

processo de vitrificação, a fim de que cada um possa contribuir com as quantidades 
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apropriadas de agentes vitrificantes (SiO2, Al2O3, etc), fundentes (Na2O, K2O, etc) e 

estabilizadores (CaO, MgO, ZnO, PbO, etc) para que sejam obtidas características físico-

químicas adequadas no produto final. 

 

Em relação aos compósitos, são particularmente importantes quando usados conjuntamente 

com resíduos metalúrgicos e de extração mineral, que são constituídos basicamente por 

óxidos metálicos não adequados à vitrificação. A combinação com cinzas volantes pode 

proporcionar a obtenção de materiais compostos por matriz vítrea, que impedem a lixiviação 

dos metais e, ainda possuem aplicações tecnológicas, sem perigos ao meio ambiente havendo 

nesses casos, uma real caracterização do material como compósito (MENEZES et al., 2002). 

 

III.5.5 – RESÍDUOS RADIOATIVOS 

 

Os resíduos radioativos são incorporados aos materiais cerâmicos para uma armazenagem 

segura, sendo incluídos como resíduo absorvido pela indústria cerâmica. Esse tipo de resíduo 

é considerado como matéria-prima cerâmica quando trabalha com materiais nucleares. 

 

Para armazenar resíduos nucleares por longos períodos de tempo, é necessário o 

desenvolvimento de materiais quimicamente estáveis para evitar possíveis lixiviações ou 

dispersão dos elementos, e manter seu isolamento até decaírem de resíduos radioativos a não 

radioativos (MENEZES et c al., 2002). 

 

III.6 - PROCESSO DE FABRICAÇÃO DE CERÂMICA VERMELHA 

 

O processo de fabricação de cerâmica vermelha compreende as seguintes etapas: britagem, 

moagem, dosagem e alimentação, desintegração, mistura, laminação, extrusão, corte, 

prensagem, secagem, queima, inspeção, estocagem e expedição (Figura 3.2). 
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Figura 3.2: Fluxograma do processo produtivo de cerâmica vermelha (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE 

CERAMICA, 2003). 
 

Os processos de fabricação empregados pelos diversos segmentos cerâmicos assemelham-se 

parcial ou totalmente. De modo geral, compreendem as etapas de preparação da matéria-

prima e da massa, formação das peças, tratamento térmico e acabamento. No processo de 

fabricação muitos produtos são submetidos à esmaltação e decoração (ABCERAM, 2003). 
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Os processos mecânicos de tratamento da argila são utilizados quando se manipulam grandes 

quantidades de matérias primas. As argilas são submetidas à ação de moinhos (trituração), 

onde o material suficientemente fino é separado por peneiras e as partículas mais grossas são 

retidas. O material aproveitado é misturado em máquinas amassadoras e misturadoras, onde 

se obtém a umidade desejada. Depois a argila é desintegrada, e os grãos de pedras calcárias, 

os corantes ferruginosos, e impurezas são reduzidos a pó, misturando-se à massa. 

 

A moldagem está estritamente relacionada com o teor de água da pasta de argila. Mais água 

facilita a moldagem, no entanto será inevitável a contração na secagem e deformações no 

cozimento, além do aumento de consumo de combustível. 

 

Os ensaios de laboratório são feitos em corpos-de-prova moldados de três maneiras diferentes, 

o que correspondem aos três tipos de massas cerâmicas correntemente utilizadas para a 

moldagem de tijolos de alvenaria e furados, telhas e ladrilhos de piso: massas cerâmicas 

moldadas manualmente; moldadas por extrusão e moldadas por prensagem (SOUZA 

SANTOS, 1975). 

 

Ao sair dos moldadores, os produtos cerâmicos contêm cerca de 7 a 30% de umidade, 

dependendo do sistema de moldagem utilizado. Parte desta umidade é removida na secagem e 

o que sobra é removida no cozimento. A secagem consiste na eliminação de umidade na 

superfície do material por evaporação e por difusão da parte interna. 

 

Durante a queima ocorrem transformações estruturais na argila, onde cada produto tem uma 

marcha de aquecimento e resfriamento. Se a queima é lenta, o produto final é de maior 

qualidade, porém origina um produto final de qualidade inferior. 

 

Após a determinação das características cerâmicas no estado cru e após queima, de cada tipo 

de massa cerâmica (manual, extrudada ou prensada), comparam-se os valores medidos com os 

valores limites recomendados, determinados em laboratório (SOUZA SANTOS, 1975). 
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III.7 - TRATAMENTO TÉRMICO E TRANSFORMAÇÕES 

MICROESTRUTURAIS 

 
No processo tradicional, um corpo cerâmico poroso é obtido a partir do pó e submetido à 

etapa de queima, que lhe confere maior densificação e melhores propriedades químicas, 

físicas e mecânicas. Estas modificações ocorridas durante a queima do material são atribuídas 

em grande parte à sinterização (KINGERY, 1976). 

 

De acordo com PREDASSANI in: SILVA, 2006, as complexas transformações físicas e 

químicas que ocorrem durante o processo de queima podem ser assim resumidas: 

i) até 200ºC: eliminação da água higroscópica ou residual; 

ii) de 350ºC a 650ºC: combustão das substâncias orgânicas e dissociação dos sulfetos com 

liberação de CO2 e SO2; 

iii) de 600ºC a 800ºC: colapso do retículo dos argilominerais com liberação da água de 

constituição; 

iv) de 800ºC a 950ºC: decomposição dos carbonatos com liberação de CO2; 

v) de 900ºC a 1000ºC: reações da sílica e da alumina com outros elementos, e formação de 

complexos silicoaluminatos que conferem ao corpo cerâmico as propriedades físico-

mecânicas características; 

vi) acima de 1000ºC: amolecimento e fusão dos silicoaluminatos com formação de uma fase 

vítrea que, englobando as partículas menos fundíveis, confere, ao corpo cerâmico, dureza, 

compactação, impermeabilidade e resistência mecânica características. 

 

A temperatura é responsável por alterações na microestrutura, sendo as mais significativas as 

resultantes das altas temperaturas. À medida que o aquecimento prossegue acima da 

temperatura de secagem, mais água é expelida e a peça vai ficando mais porosa. Com a 

elevação da temperatura, as partículas aumentam a atração entre si, a porosidade diminui 

gradativamente e a resistência mecânica aumenta, até que ocorre a vitrificação total podendo 

resultar em uma peça extremamente dura ou provocar amolecimento e fusão. Pode ocorrer 

durante o aquecimento a contração das peças. Outras reações são dependentes da composição 

química, mineralógica e granulométrica da argila (ZANDONADI, 1995). 
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Desta forma, o comportamento das diferentes argilas durante a queima define, em muitos 

casos, o tipo de produto a ser fabricado, suas características técnicas e as variáveis de queima 

(temperatura máxima e duração do ciclo de queima), bem como a microestrutura do produto 

final. Quanto à taxa de aquecimento, deve ser lenta, para evitar o surgimento de trincas 

provocadas pela brusca alteração de volume. 

 

A sinterização é um conjunto de transformações ativadas mediante um tratamento térmico 

apropriado, em que uma redução da superfície específica do material e de sua porosidade 

permite a obtenção de um corpo compacto e resistente. A força motriz para a sinterização é a 

redução da energia livre do sistema, conseguida devido à diminuição   

específica devido ao crescimento das áreas de contato da partícula; diminuição   

do poro e/ou esferoidização destes; eliminação       

massa de pó, sendo residual do processo de conformação; eliminação d    -

equilíbrio devido à reatividade química, no caso de sistemas multicomponentes (MONTEDO, 

2005). 

 

O processo de sinterização (MONTEDO, 2005) pode ser descrito por um modelo composto 

de três etapas (Figura 3.3): 

 

 
Figura 3.3: Esquema representativo da sinterização: (a) com presença de fase líquida viscosa, (b) no estado 
sólido (BARSOUM, 1997). 
 

Na primeira etapa, ocorre a formação de uma ponte entre as partículas em contato, 

denominada pescoço. O centro das partículas aproxima-se muito pouco e, como 
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conseqüência, as partículas de pó ainda mantém sua identidade. A retração é pequena. A etapa 

intermediária ou densificação é caracterizada por um forte crescimento do pescoço e cada 

partícula começa a perder sua identidade. Ocorre forte retração e aumento da densidade 

aparente. A porosidade ainda é aberta. Na etapa final, os poros diminuem de tamanho e 

assumem a forma arredondada. Como conseqüência, a conexão entre eles é perdida, e a 

densidade aparente pode se aproximar da teórica (cerca de 90 a 95%). 
 

Com a sinterização, ocorre a transformação de materiais dispersos em produtos com elevada 

resistência mecânica; densidade; condutividade térmica; transparência e translucidez. Essas 

características são determinadas através de ensaios físicos específicos e por avaliação das 

fases formadas no processo de queima que promove a sinterização (SOUZA SANTOS, 1975). 

 

O processo de vitrificação corresponde ao fechamento dos poros da argila pela elevação da 

temperatura. Neste processo ocorre o favorecimento da fase vítrea e amorfa presentes em 

elevada quantidade, principalmente nos produtos de porcelanas, louças de mesa, cerâmicas 

estruturais e em alguns componentes eletrônicos. 

 

O monitoramento das propriedades tecnológicas é de fundamental importância para que se 

conheça o intervalo de queima em que as dimensões e a porosidade da peça cerâmica não 

variem excessivamente (MELCHIADES et al, 1997). Assim, a combinação dos fatores 

temperatura e tempo de queima (ciclo térmico) é que estabelecem o grau de transformações 

sofridas por um compacto durante a queima. 
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CAPITULO IV 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 
 
IV.INTRODUÇÃO 
 
Neste trabalho, procura-se observar através de testes em laboratório, os efeitos que a adição 

de diversas concentrações da lama de aciaria com baixo teor de ferro metálico causa nas 

propriedades físicas (absorção de água, contração linear total e resistência mecânica) tratadas 

em diferentes temperaturas de sinterização. Isto permitirá a definição de um porcentual viável 

para a incorporação em massa cerâmica. 

 
Para a realização deste trabalho, os materiais utilizados foram: massa argilosa e lama de 

aciaria com baixo teor de ferro metálico. A massa argilosa utilizada é proveniente da Unicer, 

indústria de produtos cerâmicos, de Santa Gertrudes – São Paulo. O resíduo original (lama de 

aciaria) é proveniente da indústria Siderúrgica Belgo Mineira. No Centro de Treinamento e 

Transferência de Tecnologia - CT3/Fundação Gorceix – Ouro Preto, foi realizado o 

processamento desse resíduo que consistiu na recuperação e concentração de ferro desta lama 

pela aplicação de ondas ultra-sônicas, onde é obtida a lama, com baixo teor de ferro metálico 

(SOUZA et al. 2005). 

 
As etapas envolvidas tanto na caracterização da massa argilosa e da lama de aciaria com baixo 

teor ferro metálico quanto na preparação dos corpos cerâmicos são mostradas no fluxograma 

(Figura 4.1). 
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Figura 4.1: Fluxograma com as etapas de caracterização dos materiais de estudo e preparação dos corpos 
cerâmicos. 

 
IV.2 – OBTENÇÃO DA LAMA DE ACIARIA COM BAIXO TEOR DE FERRO 

METÁLICO 

 

A lama grossa é proveniente da limpeza dos gases, contendo um certo grau de umidade 

resultante do processo de classificação.  

 

Na primeira etapa a lama sofre uma desagregação ultra-sônica. A lama transformada em polpa 

é exposta a um bombardeamento ultra-sônico, que promove a desagregação de suas 

partículas. 

 

O fluxograma (Figura 4.2) ilustra as etapas de tratamento dessa lama, desde sua geração até a 

sua recuperação. 
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Figura 4.2: Fluxograma de tratamento da lama de aciaria (SOUZA et al 2002) 

 

Após a desagregação é possível a identificação das partículas que compunham a lama 

individualmente, podendo separá-las por densidade e granulometria. As partículas de ferro e 

as partículas de óxidos se apresentam totalmente liberadas (Figura 4.3). 
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Figura 4.3: Análise das partículas que compõem a lama de aciaria (Souza et al., 2002). 
 

Este processo de recuperação permite que um resíduo antes direcionado a aterros sanitários ou 

reutilizado sob a forma de briquetes em altos fornos, seja recuperado sob a forma de ferro 

(aço) no teor de aproximadamente 95% de Fe, com uma recuperação em massa de 60 a 70%. 

 

Os resíduos finais após a retirada do teor metálico, são basicamente SiO2 e CaO, que podem 

ser reutilizados em outros processos de recuperação de resíduos. Da lama de aciaria, acima de 

50% da massa são recuperados sob a forma de microesferas de aço com teor de ferro metálico 
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acima de 95%. Outros 30% da massa total compõem o médio, que ainda apresenta teores de 

ferro metálico acima de 60% (SOUZA et al.,2002). 

 

IV.3 - CARACTERIZAÇÃO DA LAMA DE ACIARIACOM BAIXO TEOR DE 

FERRO METÁLICO 

 

Neste item os dados sobre a caracterização da lama de aciaria foram compilados do trabalho 

de REZENDE, 2004. 

 

Para a caracterização foram realizadas análise química, difração de raios-X e espectrometria 

Mössbauer. A determinação da análise química foi realizada no Instituto de Ciências Exatas e 

Biológicas – ICEB/UFOP através dos métodos de via úmida (teores de ferro). Os teores de 

Fetotal e de Fe2+ foram determinados em triplicata com dicromato de potássio (Tabela IV.1). 
 

Tabela IV.1: Análise química da lama de aciaria com baixo teor de ferro metálico (REZENDE, 2004). 

 

Óxidos % em peso 
CaO 42 
FeO 35 
SiO2 13 

MgO, Al2O3, MnO 10 

 

A análise de difração de raios-X para a lama de aciaria com baixo teor de ferro metálico, foi 

realizada no laboratório de raios-X do Instituto de Ciências Exatas e Biológicas – ICEB, 

UFOP, com um difratômetro Shimadzu, modelo XRD-6000, equipado com tubo de Co e filtro 

de ferro. As varreduras foram feitas a 10/min no intervalo de 10-700 (2θ). Os difratogramas 

foram analisados com o programa JADE. 

 

O difratograma (Figura 4.4) mostra a presença de portlandita, wustita, carbeto de silício, 

quartzo, calcita e α-Fe. O teor de Fe2+ está relacionado à dissolução do ferro metálico que 

preferencialmente permanece neste estado de oxidação e também da wustita e da magnetita 

eventualmente presente. Durante o processo de dissolução da amostra ocorre uma oxidação 

parcial do íon ferroso, de modo que os teores de Fe2+ (14,2%) e Fetotal (23,1%) devem ser 

considerados como uma estimativa. O erro relativo máximo estimado para esta análise é de 

1%. 
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Figura 4.4: Difratograma de raios X da lama de aciaria com baixo teor de ferro metálico (REZENDE, 2004). 
 

Na caracterização através da espectrometria Mössbauer, o espectro foi obtido à temperatura 

ambiente que mostra o teor de Fe3+ em uma fase cuja composição química não foi identificada 

(Tabela IV.2). 
 

Tabela IV.2: Teores (% em peso) das fases da lama de aciaria portadoras de ferro (REZENDE,2004). 
 

Amostra α-Fe Magnetita Wustita Fe3+ 
Resíduo 5 4 23 6 

 

Os resultados numéricos confirmam a presença de magnetita, α-Fe e wustita. Verifica-se a 

presença de uma outra fase, cuja fórmula não foi identificada e que apresenta Fe3+, 

provavelmente devido à presença de íons férrico na estrutura da wustita. O cálculo das 

porcentagens (em peso) foi possível para as fases identificadas a partir das áreas relativas de 

cada espectro, teor total de ferro, e a consideração da mesma fração livre de recuo para todas 

as espécies (Figura 4.5). 
 

 
Figura 4.5: Espectroscopia Mössbauer da lama de aciaria com baixo teor de ferro metálico (REZENDE, 2004). 
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IV.4 - CARACTERIZAÇÃO DA MASSA ARGILOSA 

 

A caracterização da massa argilosa foi realizada por PAIXÃO, 2005. 

 

A análise química qualitativa da massa argilosa foi realizada através dos métodos de 

espectrometria de fluorescência de raios-X, espectrometria de absorção atômica e calcinação. 

Esses ensaios foram realizados no Instituto de Pesquisas Tecnológicas de São Paulo (IPT). O 

tipo de procedimento adotado para a determinação de cada componente é indicado pelo 

número entre colchetes (Tabela IV.3). 

 
Tabela IV.3: Métodos e procedimentos para caracterização química da massa argilosa (PAIXÃO, 2005). 

 
Método Procedimento 

[1] calcinação DQ – LAQ1 – FX - 011 
[2] espectroscopia de fluorescência de raios X DQ – LAQ1 – AA - 015 
[3] espectroscopia de absorção atômica DQ – LAQ1 – AA - 015 
[4] espectroscopia de fluorescência de raios X DQ – LAQ1 – FX - 010 

 

O resultado da análise química (em %) da massa argilosa mostra como componentes 

principais: óxido de silício (SiO2), alumina (Al2O3), óxido de ferro III (Fe2O3) mostrado na 

Tabela IV.4. 

 

A análise qualitativa por espectroscopia de fluorescência de raios-X mostra a presença de 

traços dos elementos fósforo, zircônio, rubídio e zinco. 

 
Tabela IV.4: Análise química da massa argilosa (PAIXÃO, 2005). 

 
Método Composição Química Porcentagens (%) 

[2] SiO2 69,5 ± 0,6 

[2] Al2O3 13,5 ± 0,1 

[2] Fe2O3 5,3 ± 0,1 

[2] TiO2 0,60 ± 0,01 

[2] CaO 0,64 ± 0,01 

[3] MgO 2,2 ± 0,1 

[3] Na2O 1,5 ± 0,1 

[2] K2O 3,3 ± 0,1 

[2] MnO2 0,06 ± 0,01 

[1] Perda ao fogo 3,2 ± 0,1 
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Na análise por difração de raios-X da massa argilosa foi utilizado um difratômetro Rigaku 

Rint – 2000, com radiação CuKα, com uma corrente de intensidade 20mA e tensão de 40kV. 

 

O resultado da análise química (em %) da massa argilosa mostra a presença de óxido de 

silício (quartzo alfa); minerais dos seguintes grupos: filossilicatos (muscovita); feldspatos 

(anortita); argilominerais (montmorilonita), óxido de ferro (III) (hematita) e possivelmente 

caulinita. 

 

IV.5 - CONFECÇÃO DOS CORPOS CERÂMICOS 

 

Os corpos cerâmicos para determinação das propriedades físicas, químicas e tecnológicas 

foram obtidos a partir do esquema apresentado no fluxograma (Figura 4.1). 

 

Os corpos cerâmicos para determinação das propriedades físicas foram preparados com 

misturas de lama de aciaria com baixo teor de ferro metálico e massa argilosa nas seguintes 

formulações: 

 

0 - 0% de lama de aciaria com baixo teor de ferro e 100% massa argilosa; 

 

2 - 2% de lama de aciaria com baixo teor de ferro e 98% massa argilosa; 

 

5 - 5% de lama de aciaria com baixo teor de ferro e 95% massa argilosa; 

 

5m - 5% de lama de aciaria com baixo teor de ferro à granulometria 0,075mm (#200) e 95% 

massa argilosa; 

 

10 - 10% de lama de aciaria com baixo teor de ferro e 90% massa argilosa; 

 

20 - 20% de lama de aciaria com baixo teor de ferro e 80% massa argilosa; 

 

30 - 30% de lama de aciaria com baixo teor de ferro e 70% massa argilosa. 

 

Um total de 280 corpos cerâmicos foram confeccionados, sendo 10 corpos cerâmicos para 

cada formulação descrita e três temperaturas de queima 1000, 1050 e 10750C. 
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Segundo a norma ABNT – NBR718 - 4 as misturas foram acondicionadas em sacos plásticos 

com capacidade de 1kg, submetidas a uma homogeneização por 20 minutos. A seguir, 

adiciona-se 10% de água em cada mistura para umedecimento. Na etapa seguinte, as amostras 

são peneiradas, para desfazer possíveis aglomerações, e finalmente homogeneizadas por mais 

20 minutos (Figura 4.6). 

Figura 4.6: Diferentes misturas de lama de aciaria com baixo teor de ferro metálico e massa argilosa. 

 

IV.5.1 - Preparação dos corpos cerâmicos 
 

Cada corpo cerâmico, com dimensões de 61,08 x 20,50 x 5,54mm3, foi preparado com 

aproximadamente 15 gramas de cada mistura e compactados a uma pressão de 200kgf/cm2 em 

uma prensa Carver com umidade de 10%. Isto corresponde ao processo de conformação dos 

corpos cerâmicos (Figura 4.7). 

Figura 4.7: Molde e corpo cerâmico. 
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IV.5.2 - Secagem 

 

Os corpos cerâmicos foram secados em estufa de secagem e esterilização Fabre modelo 170 a 

uma temperatura de 1100C por 24 horas. Foram empregados dez corpos cerâmicos para cada 

formulação, totalizando aproximadamente 70 corpos cerâmicos na determinação das seguintes 

propriedades físicas:  

 

 massa antes da secagem (massa úmida - MU), e após secagem (massa seca – MS). Essas 

medidas fornecem a perda de massa por umidade que é a diferença entre a massa úmida (MU) 

e a massa seca (MS). 

 

 comprimento antes da secagem (LU) e após secagem (LS). Essas medidas fornecem a 

variação de comprimento em função da perda de umidade dos corpos cerâmicos. 

 

Após a secagem, foram realizados ensaios de: contração linear à secagem (CLS), unidade de 

prensagem (U) e tensão de ruptura à flexão (TRF), que estão descritos no item ensaios físicos. 

 

IV.5.3 - Queima 

 

Neste procedimento outros corpos cerâmicos foram secos em estufa de secagem e 

esterilização Fabre modelo 170 a uma temperatura de 1100C por 24 horas, e queimados em 

um forno Brasimet modelo K250, com taxa de aquecimento de 50C/h e patamar de 3 horas 

(Figura 4.8). As temperaturas finais foram de 1000, 1050 e 10750C. 

 

O resfriamento foi realizado por inércia térmica, apenas desligando-se o forno e mantendo o 

mesmo fechado até atingir a temperatura ambiente. 

 

As seguintes propriedades físicas foram realizadas em dez corpos cerâmicos para cada 

formulação e cada temperatura de sinterização, totalizando 210 corpos cerâmicos submetidos 

à secagem e queima:  

 

 comprimento do corpo cerâmico antes da secagem na estufa (LU); 

 comprimento do corpo cerâmico após secagem (LS); 

 massa do corpo cerâmico após secagem (MSE); 
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 comprimento após queima do corpo cerâmico (LQ); 

 massa do corpo cerâmico após queima (MSF). 

Figura 4.8: Corpos cerâmicos no forno Brasimet. 

 

IV.6 - ENSAIOS FÍSICOS E MECÂNICOS  

 

Neste item são descritos os procedimentos para determinação dos ensaios físicos e mecânicos 

segundo a sistemática proposta por SOUZA SANTOS, 1975. 

 

As propriedades de contração linear à secagem (CLS), unidade de prensagem (U) e tensão de 

ruptura à flexão (TRF) foram determinadas após a secagem. 

 

Após a queima foram determinadas: porosidade aparente (AA), massa específica aparente 

(MEA), absorção de água (AA); tensão de ruptura à flexão (TRF); contração linear após a 

queima (CLQ); contração linear total (CLT); perda ao fogo (PF).  

 

A contração linear à secagem (CLS) é determinada pela equação (4.1): 

100(%) ×





 −

=
S

SU

L
LLCLS   (4.1) 
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A unidade de prensagem (U) é calculada pela equação (4.2): 100(%) ×





 −

=
S

SU

M
MMU  (4.2) 

 

A tensão de ruptura à flexão (TRF) expressa a tensão máxima em um material não dúctil 

como sendo na fibra externa, num carregamento uniaxial. Nesse caso, a resistência mecânica 

se calcula a partir da equação 4.3 conforme o esquema da Figura 4.9: 
 

Figura 4.9: Esquema para o cálculo da tensão de ruptura à flexão. 

 

2

15
hb

LPTRF
×
××

=    (4.3) 

 

onde: P é a força de ruptura (peso do conjunto recipiente + água), kgf; b e h são as dimensões 

da seção transversal respectivamente largura e altura, cm, L é a distância entre os apoios, cm. 

 

Para as misturas queimadas a 10750C não foi possível a determinação da TRF porque os 

corpos cerâmicos grudaram entre si. 

 
O dispositivo utilizado para a determinação da tensão de ruptura à flexão (TRF) é o apoio em 

três pontos (Figura 4.10). 

P 

L
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Figura 4.10: Dispositivo de três pontos para determinação da tensão de ruptura à flexão. 

 

O ensaio para determinação das massas imersa (MI), massa úmida (MU) e massa seca (MS) 

após a queima dos corpos cerâmicos é realizado com os fragmentos dos corpos cerâmicos que 

foram submetidos ao ensaio de tensão de ruptura à flexão (TRF). Em um recipiente com água 

foram colocados esses fragmentos, que são mantidos em ebulição por 3 horas. Interrompido o 

aquecimento, esses fragmentos foram transferidos para um recipiente contendo água na 

temperatura ambiente. Os equipamentos utilizados foram balança Mettler P1210 e estufa de 

secagem e esterilização Fabre modelo 170. 
 

Os fragmentos, quando submetidos ao procedimento descrito, têm seus poros, formados 

durante a queima, preenchidos. Desta forma, pesa-se a massa imersa (MI). Para determinação 

da massa úmida (MU) os fragmentos são retirados da água, secos em papel e pesados a sua 

massa. 

 

Após serem realizadas as medidas da massa imersa (MI) e massa úmida (MU) os fragmentos 

foram levados à estufa de secagem e esterilização durante 24 horas a uma temperatura de 

1100C. Após esse período é medida a massa seca dos corpos cerâmicos (MS). 

 

O cálculo dessas propriedades foi determinado pelas seguintes equações (4.4), (4.5) e (4.6): 

100(%) ×





 −

=
S

SU

M
MMAA   (4.4); 100(%) ×








−
−

=
IU

SU

MM
MMPA   (4.5); 









−
=

IU

S

MM
MMEA   (4.6), onde: MU massa úmida; MS massa seca; MI massa 

imersa . 



 52 

O comportamento do material durante a queima pode ser avaliado mediante a contração linear 

após queima (CLQ); contração linear total (CLT) e da sua perda de massa ao fogo (PF) em 

função da temperatura, sendo determinadas pelas equações (4.7), (4.8) e (4.9): 

100(%) ×





 −

=
S

QS

L
LLCLQ   (4.7); 100(%) ×






 −

=
U

QU

L
LLCLT   (4.8); 

100(%) ×






 −
=

SE

SFSE

M
MMPF  (4.9), onde: LS comprimento do corpo cerâmico após 

secagem em estufa; LQ comprimento do corpo cerâmico após queima; LU comprimento do 

corpo cerâmico antes da secagem; MSE massa do corpo cerâmico seco em estufa; MSF massa 

do corpo cerâmico após queima. 

 

IV.7 - MICROSCOPIA ÓPTICA E ELETRÔNICA DE VARREDURA 

 

As microscopias ótica (MO) e eletrônica de varredura (MEV) foram realizadas no Laboratório 

de Microscopia Ótica e Eletrônica de Varredura do Departamento de Engenharia de 

Metalúrgica e Materiais da USP e no Instituto de Pesquisas Tecnológicas. 

 
No microscópio eletrônica de varredura, JEOL, modelo japonês JSM6300, 15kv, foram 

analisadas amostras constituídas de 0% de resíduo; 5% de resíduo e 5m% de resíduo 

queimadas nas temperaturas de 1050 e 10750C. Na preparação, as amostras foram recobertas 

com uma película de ouro no equipamento Sputtering Device Jeol JFC-1100E, no Instituto de 

Pesquisas Tecnológicas. 
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CAPÍTULO V 

 

CARACTERÍSTICAS E PROPRIEDADES DOS CORPOS 

CERÂMICOS 
 

Neste capítulo, são apresentadas as avaliações das propriedades tecnológicas da queima dos 

corpos cerâmicos confeccionados com massa argilosa e várias proporções de lama de aciaria 

com baixo teor de ferro metálico. 
 

Os corpos cerâmicos com adições de 10, 20 e 30% de lama de aciaria com baixo teor de ferro 

metálico, apresentaram pontos escuros indicativos do resíduo (Figuras 5.1 a 5.3). Estes corpos 

cerâmicos foram desconsiderados devido ao aspecto macroscópico de fácil desagregação e 

também devido à presença de trincas. Os corpos cerâmicos com até 10% de resíduo 

apresentaram cor vermelho escuro e os com 20% e 30% de resíduo, cor vermelho escuro. 
 

 
Figura 5.1: Fotomicrografia do corpo cerâmico 10% de resíduo a 10500C. 

 

 
Figura 5.2: Fotomicrografia do corpo cerâmico com 20% de resíduo a 10500C. 
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Figura 5.3: Fotomicrografia do corpo cerâmico com 30% de resíduo a 10500C. 

 

V.1 – CARACTERIZAÇÃO QUÍMICA E MICROESTRUTURAL 
 

A análise química da massa argilosa mostrou que a mesma é constituída basicamente por 

sílica (SiO2), alumina (Al2O3), óxido de ferro III (Fe2O3) (Tabela V.1). 

 
Tabela V.1: Análise química da massa argilosa (PAIXÃO, 2005). 

 
Composição 

Química 
Porcentagens 

(%) 
SiO2 69,5 ± 0,6 
Al2O3 13,5 ± 0,1 
Fe2O3 5,3 ± 0,1 
TiO2 0,60 ± 0,01 
CaO 0,64 ± 0,01 
MgO 2,2 ± 0,1 
Na2O 1,5 ± 0,1 
K2O 3,3 ± 0,1 

MnO2 0,06 ± 0,01 
Perda ao fogo 3,2 ± 0,1 

 

A análise química mostra que a lama de aciaria é composta basicamente de 35% de óxido de 

ferro (FeO), 42% de óxido de cálcio, 13% de SiO2 e 10% de MgO, além de Al2O3 e MnO. Em 

função dessa composição química este resíduo pode ser incorporado a uma massa argilosa, 

para fabricação de cerâmica vermelha, pois os óxidos presentes na lama de aciaria fazem parte 

da composição de produtos cerâmicos. A Tabela V.2 apresenta a análise química da lama de 

aciaria com baixo teor de ferro metálico usada. 
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Tabela V.2: Análise química da lama de aciaria com baixo teor de ferro metálico (REZENDE, 2004). 
 

Óxidos % em peso 
CaO 42 
FeO 35 
SiO2 13 

MgO, Al2O3, MnO 10 
 

Para a caracterização do resíduo estudado foram utilizadas diversas técnicas: microscopia óptica 

(MO), microscopia eletrônica de varredura (MEV) e espectrometria por energia dispersiva 

(EDS). 
 

A microscopia óptica foi utilizada para analisar a morfologia dos corpos cerâmicos com teor de 

lama de aciaria nas proporções de 2, 5 e 5m% (moído), queimados nas temperaturas de 1000, 

1050 e 1075oC. Através do MEV foi possível analisar a morfologia e as estrutura das partículas 

do resíduo em questão. O EDS permitiu análise semi-quantitativa de micro-regiões por dispersão 

de energia dos elementos presentes nas partículas que compunham o resíduo. 
 

As Figuras 5.4, 5.5 e 5.6 mostram as imagens de microscopia óptica da superfície de fratura de 

um corpo cerâmico sem resíduo queimado nas temperaturas de 1000, 1050 e 1075oC. 
 

 
 

Figura 5.4: Fotomicrografia do corpo cerâmico de argila sem resíduo queimado a 10000C. 
 

No corpo cerâmico de argila sem resíduo queimado a 10500C observa-se uma superfície 

homogênea e sem trincas.  
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Figura 5.5: Fotomicrografia do corpo cerâmico com argila sem resíduo queimado a 10500C. 

 

Já no corpo cerâmico de argila sem resíduo a 10750C, verifica-se uma alteração da morfologia 

apresentando uma superfície mais compacta e uma coloração vermelho escuro, além da 

ocorrência de poros.  

 
 

 
Figura 5.6: Fotomicrografia do corpo cerâmico com argila sem resíduo a 10750C. 

 

De 10500C a 10750C, observa-se que o material apresenta mais nitidamente a formação de 

estruturas mais compactas, devido à queima. Na temperatura de 1075oC não aparecem tão 

destacadamente as partículas isoladas quanto nas misturas queimadas a 10000C e 10500C, de 

forma que deve ter ocorrido uma melhor sinterização do material. Estes dados são confirmados 

quando se observam os valores de absorção de água e porosidade aparente, que diminuem à 

medida que a temperatura de queima aumenta.(Figura 5.7). 
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Figura 5.7: Corpos cerâmicos com argila sem resíduo a 1000, 1050 e 10750C. 

 

Nas figuras 5.8 e 5.9 são mostradas as fotomicrografias referentes à microscopia óptica dos 

corpos cerâmicos com 5% e 5m% (moído) de resíduo nas temperaturas de sinterização. 
 

Nos corpos cerâmicos com 5% de resíduo na temperatura de 10000C, há presença de trincas e 

poros. Para a temperatura de 1050 e 10750C, é possível identificar o resíduo que não é 

totalmente incorporado pela matriz cerâmica, presença de trincas e poros. Pode-se visualizar o 

aumento da quantidade e tamanho dos poros na medida em que a quantidade de resíduo é 

aumentada. 

Figura 5.8: Fotomicrografia dos corpos cerâmicos com 5% de resíduo a 1000, 1050 e 10750C. 
 

Nos corpos cerâmicos com 5m% de resíduo moído, há poucas trincas e devido ao menor 

tamanho das partículas, o resíduo é melhor incorporado pela matriz cerâmica. Quanto menor o 

tamanho das partículas, maior a área superficial, assim maior é a probabilidade de que 

ocorram reações entre o resíduo e a massa cerâmica. 
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Figura 5.9: Fotomicrografia dos corpos cerâmicos com 5m% de resíduo a 1000, 1050 e 10750C. 
 

As fotomicrografias 5.10, 5.11 e 5.12 mostram os corpos cerâmicos com 0, 5 e 5m% de 

resíduo nas diferentes temperaturas de sinterização. Através de uma comparação visual, pode-

se verificar que o corpo de prova sem adição de resíduo apresenta-se mais homogêneo em 

relação aos demais, sem poros e trincas. Nas temperaturas de 1050 e 10750C os corpos 

cerâmicos com 5 e 5m% de resíduo apresentam superfície de fratura irregular, e o resíduo é 

fracamente incorporado pela massa argilosa. Essas partículas presentes no resíduo podem 

estar favorecendo a formação de defeitos como trincas e poros. 

Figura 5.10: Fotomicrografia dos corpos cerâmicos com 0, 5 e 5m% de resíduo a 10000C. 
 

Figura 5.11: Fotomicrografia dos corpos cerâmicos com 0, 5 e 5m% de resíduo a 10500C. 
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Figura 5.12: Fotomicrografia dos corpos cerâmicos com 0, 5 e 5m% a 10750C. 
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V.2 - MICROSCOPIA ELETRÔNICA DE VARREDURA DOS CORPOS CERÂMICOS 

 

No desenvolvimento experimental deste trabalho foram efetuadas as análises morfológicas 

usando a microscopia eletrônica de varredura (MEV) e também a técnica de espectometria de 

energia dispersiva (EDS), para a identificação das fases presentes nas amostras. 
 

Foram analisadas amostras do resíduo tratado a 1050oC por 3 horas e corpos cerâmicos com 

0, 5 e 5m% de resíduo nas temperaturas de queima de 1050 e 10750C. 
 

O resíduo tratado termicamente a 1050oC por 3h é mostrado na Figura 5.13. Por meio de uma 

observação visual há predominância de partículas esféricas e formas aglomeradas ao redor de 

esferas maiores formando estruturas que parecem ligadas fisicamente. 

Figura 5.13: Resíduo após tratamento térmico a 1050oC por 3h. 

 

A Figura 5.14 mostra a morfologia do resíduo após tratamento a uma temperatura de 1050oC 

por 3 horas. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 5.14: Imagem de elétrons secundários do resíduo tratado termicamente a 1050oC por 3h. 
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A morfologia do resíduo e o respectivo EDS das regiões P1 e P2 são mostrados na Figura 

5.15. Nas regiões analisadas foram detectados os seguintes elementos químicos: Fe; Mn; Ca; 

Si; Al; Mg e K. 

 

 
Figura 5.15: Resíduo tratado termicamente a 1050oC por 3h, com EDS das regiões P1 (A) e P2 (B). 

 

A Figura 5.16 mostra as microscopias dos corpos cerâmicos com 0% de resíduo nas 

temperaturas de queima de 1050 e 10750C. De modo geral é possível observar alteração da 

morfologia do material com o aumento da temperatura. Com a variação da temperatura o 

material apresenta indícios de uma estrutura compacta (diminuição da porosidade) com 

aparente fase vítrea envolvendo as partículas esféricas do resíduo. 

 

 

Figura 5.16: Imagem de elétrons secundários (A) e elétrons retroespalhados (B) com 0% de resíduo. 
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As fotomicrografias do corpo cerâmico com adição de 5% de resíduo a 1050 e 10750C são 

mostradas nas Figuras 5.17 e 5.18. É possível verificar a presença de trincas profundas e 

poros  
 

 
Figura 5.17: Imagem de elétrons secundários do corpo cerâmico com 5% de resíduo a 1050oC. 

 

 
Figura 5.18: Imagem de elétrons secundários do corpo cerâmico com 5% de resíduo a 1075oC. 

 

As Figuras 5.19 e 5.20 são dos corpos cerâmicos com adições de 5m% de resíduo nas 

temperaturas de queima de 1050 e 1075oC. Analogamente, nessas temperaturas há presença 

de poros e trincas, porém menos profundas do que as observadas nos corpos com 5% de 

resíduo. 

 

Essas observações nos corpos cerâmicos com 5% e 5m% de resíduos queimados a 1050 e 

1075oC mostram os efeitos da temperatura e da moagem sobre a morfologia desses corpos. O 

aumento da temperatura de queima nesses corpos com resíduo deveria proporcionar a 

formação de materiais mais compactos, no entanto o resíduo pode apresentar características 

que dificultem a compacidade desses materiais. Por outro lado, um material com menor 
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granulometria, apresenta menor tamanho das partículas e consequentemente menores defeitos 

de fraturas como observado nos corpos com 5m%. 

 

 
Figura 5.19: Imagem de elétrons secundários do corpo cerâmico com 5m% de resíduo a 1050oC. 

 

 
Figura 5.20: Imagem de elétrons secundários do corpo cerâmico com 5m% de resíduo a 1075oC. 

 



 64 

V.3 - CARACTERIZAÇÃO FÍSICA DOS CORPOS CERÂMICOS 

 

Para a caracterização física dos corpos cerâmicos foi observada a cor, e ainda determinadas as 

propriedades tecnológicas de queima tais como: absorção de água, massa específica aparente, 

porosidade, retração linear e tensão de ruptura à flexão. 

 

Um dos critérios usados para classificação de uma massa argilosa para fabricação de cerâmica 

vermelha é a sua cor de queima (SOUZA SANTOS, 1975). 

 

A Tabela V.3 apresenta a cor dos corpos de prova queimados nas temperaturas de 1000, 1050 

e 1075oC. No entanto, salienta-se que a cor foi determinada através de observações visuais 

portanto, subjetivas, podendo haver variações de tons. 

 
Tabela V.3: Colorações dos corpos cerâmicos em diferentes temperaturas de queima 

 
Argila Unicer 

Temperatura (0C) Cor  

110 Marrom  

950 e 1000 Vermelho  

1050 e 1075 Vermelho escuro 

98% de Argila Unicer + 2% de lama de aciaria 

110 Marrom  

1000 Vermelho claro 

1050 e 1075 Vermelho escuro 

95% de Argila Unicer + 5% de lama de aciaria 

110 Marrom 

1000 Vermelho claro 

1050 e 1075 Vermelho escuro + pontos escuros 

95% de Argila Unicer + 5% de lama de aciaria moída (5m%) 

110 Marrom 

1000 Vermelho claro 

1050 e 1075 Vermelho escuro 

90% de Argila Unicer + 10% de lama de aciaria 

110 Marrom 

1000 Vermelho claro + pontos escuros 

1050 e 1075 Vermelho escuro + pontos escuros 
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Tabela V.3: Colorações dos corpos cerâmicos em diferentes temperaturas de queima (continuação). 
 

80% de Argila Unicer + 20% de lama de aciaria 
110 e 1075 Marrom + pontos escuros 

1000 Vermelho claro + pontos escuros 

1050 Vermelho escuro + pontos escuros 

70% de Argila Unicer + 30% de lama de aciaria 
110 e 1075 Marrom + pontos escuros 

1000 Vermelho claro 

1050 Vermelho escuro + pontos escuros 

 

Na observação macroscópica, a existência de pontos escuros é indicativa da adição da lama de 

aciaria com baixo teor de ferro metálico. Como a lama de aciaria possui um teor relativamente 

alto de óxido de ferro (35%), sua utilização leva a um escurecimento da massa. Por meio da 

observação visual, os corpos cerâmicos com adições de 2%; 5m% de lama de aciaria, 

queimados nas diferentes temperaturas de 1050 e 10750C apresentaram cor vermelho escuro, 

que é característica de produto cerâmicos, e, portanto, apropriada para este tipo de aplicação. 

No entanto, ressalta-se que o percentual a ser utilizado na incorporação da massa argilosa 

deverá considerar este escurecimento da massa para que o produto não seja descaracterizado. 

 

V.4 – PROPRIEDADES CERÂMICAS  
 

V.4.1 – ABSORÇÃO DE ÁGUA 

 

A absorção de água é uma importante propriedade física dos corpos cerâmicos utilizada para 

especificar produtos para construção civil. Assim, as propriedades dos corpos cerâmicos 

foram analisadas com base no trabalho de SOUZA SANTOS, 1975. De acordo com este 

autor, não há limite máximo de absorção de água (AA) para tijolos de alvenaria, sendo que as 

argilas para uso em tijolos maciços e blocos cerâmicos devem apresentar AA menor que 25% 

e telhas AA menor que 20%. 
 

Os valores médios AA de 10 corpos de prova em função das formulações estudadas e 

temperaturas de queima são mostrados na Tabela V.4. 
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Tabela V.4: Valores médios da absorção de água (AA) em função das formulações estudadas e temperaturas de 
queima 

 
 

Temperatura (0C) 
Absorção de Água (%) 

Percentual (%) 
0 2 5 5m 

1000 3,4 8,4 14,8 17,0 
1050 1,7 1,8 3,4 5,4 
1075 0,4 0,4 0,8 0,8 

 

A Figura 5.21 mostra a correlação entre os valores de AA e as temperaturas de 1000, 1050 e 

10750C de corpos cerâmicos confeccionados com as proporções de 0, 2, 5 e 5m% de lama de 

aciaria com baixo teor de ferro metálico. 

Figura 5.21 Absorção de água X temperatura de queima dos corpos cerâmicos nas proporções de 0, 2, 5 e 5m% 
de resíduo. 

 
Os valores de AA diminuem com o aumento da temperatura de queima. Assim, os corpos 

cerâmicos queimados a 10750C apresentaram valores de AA inferiores do que os queimados a 

10500C, e estes por sua vez valores inferiores do que os queimados a 10000C (Figura 5.21). A 

redução dos valores de AA à medida que a temperatura aumenta pode ser devido à presença 

de elementos fundentes, tais como (K2O e Na2O) (Tabela V.1) na composição da argila e à 

sinterização. Segundo (KINGERY, 1976), fatores tais como temperatura elevada e elementos 

fundentes tendem a reduzir a absorção de água. 
 

De acordo com os limites estabelecidos por SOUZA SANTOS, 1975, as misturas com 2, 5 e 

5m% de resíduo moído queimados nas temperaturas de 1000, 1050 e 1075oC podem ser 

usados como tijolos maciços e blocos cerâmicos, pois apresentam AA menor que 25%. 

Analogamente, os corpos de prova com 2, 5 e 5m% de resíduo na temperatura de 1000, 1050 e 

1075oC, servem para fabricação de telhas, pois apresentaram AA menor que 20%. 
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Figura 5.22: Absorção de água em função do percentual de resíduo. 
 

A figura 5.22 mostra que não há uma variação significativa na absorção de água com o 

aumento do percentual de lama de aciaria nas temperaturas de 1050oC (AA entre 1,8% e 

5,4%), e 1075oC (AA entre 0,4% e 0,8%). Excepcionalmente, na temperatura de 1000oC há 

um aumento da absorção de água (AA entre 8,4% e 17%) à medida que se aumenta o 

percentual de resíduo. O resíduo diminui a % de álcalis aumentando a temperatura de 

sinterização, conseqüentemente o material não sinteriza e tornando-se mais poroso. 

 

V.4.2 – POROSIDADE APARENTE 

 

Os valores de AA e de porosidade aparente (PA) constituem propriedades físicas que estão 

relacionadas entre si. 

 

A porosidade aparente (PA) em função do conteúdo de resíduo e da temperatura de queima de 

1000, 1050 e 1075oC são mostrados na tabela V.5 e Figura 5.23. 

 
Tabela V.5: Porosidade aparente (PA) em função das formulações estudadas e temperaturas de queima. 

 
 

Temperatura 
(oC) 

Porosidade Aparente (%) 
Percentual (%) 

0 2 5 5m 
1000 7,7 17,5 27,5 30,5 
1050 3,9 4,2 7,6 11,8 
1075 0,9 0,8 1,8 2,0 
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Figura 5.23: Porosidade aparente (PA) dos corpos cerâmicos queimados nas temperaturas de 1000, 1050 e 

10750C. 
 

O comportamento da porosidade aparente dos corpos cerâmicos foi similar ao da absorção de 

água. Os corpos cerâmicos queimados a 1000oC apresentaram valores de PA maiores que os 

corpos cerâmicos queimados a 1050oC e estes por sua vez, valores maiores que os queimados 

a 1075oC. Portanto, com o aumento da temperatura de queima há uma tendência da 

diminuição da PA. 
 

Para cada faixa de temperatura, a PA aumenta à medida que o percentual de resíduo aumenta.  

Os corpos cerâmicos queimados a 10000C apresentam valores de PA entre 17,5 e 30,5%; a 

10500C valores entre 4,2 e 11,8% e a 10750C apresentaram valores de PA entre 0,8 e 2,0%. A 

tendência do aumento da PA com o percentual de resíduo, nas temperaturas de queima 

estudadas, pode estar relacionado ao comportamento não plástico do resíduo, que não sofre as 

mesmas reações e transformações da massa argilosa. 
 

 
Figura 5.24: Análise da porosidade aparente (PA) em função do percentual de resíduo. 
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V.4.3 – MASSA ESPECÍFICA APARENTE 

 

A massa específica aparente (MEA), como função do conteúdo de resíduo e da temperatura de 

queima de 1000, 1050 e 1075oC é mostrada na tabela V.6 e Figura 5.25. 

 
Tabela V.6: Massa específica aparente (MEA) em função das formulações estudadas e temperaturas de queima 

 
 

Temperatura 
(oC) 

Massa Específica Aparente (g/cm3) 
Percentual (%) 

0 2 5 5m 
1000 2,25 2,10 1,86 1,80 
1050 2,25 2,32 2,26 2,21 
1075 2,20 2,15 2,25 2,36 
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Figura 5.25: Massa específica aparente (MEA) X temperatura dos corpos cerâmicos com proporções de 0, 2, 5 e 
5m%. 
 

Observa-se um aumento dos valores da MEA com o aumento da temperatura, o que é comum 

nas massas cerâmicas. Os corpos cerâmicos queimados a 10000C apresentaram valores de 

MEA entre 2,10 a 1,80g/cm3; corpos cerâmicos a 10500C apresentaram valores entre 2,32 a 

2,21g/cm3 e os de 10750C apresentaram valores entre 2,15 a 2,36g/cm3. Este comportamento 

acontece em decorrência da sinterização das massas cerâmicas em toda a faixa de temperatura 

empregada. 
 

A figura 5.26 mostra o comportamento da massa específica aparente em função da quantidade 

de resíduo adicionado e da temperatura de queima. Verifica-se ainda que o aumento do 

percentual de resíduo nos corpos cerâmicos nas temperaturas de 1000 e 1050oC, causou uma 

diminuição dos valores da massa específica aparente. 
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Figura 5.26: Massa específica aparente (MEA) em função do percentual de resíduo. 

 

V.4.4 – RETRAÇÃO LINEAR 

 

A retração linear reflete o grau de sinterização alcançado pelo material durante a queima. A 

Tabela V.7 e a Figura 5.27 mostram que há uma tendência do aumento da retração linear nas 

temperaturas mais altas consideradas, ou seja, de 1000 para 1075oC. 

 
Tabela V.7: Retração linear (RL) em função das formulações estudadas e temperaturas de queima. 

 
 

Temperatura 
(oC) 

Retração Linear (%) 
Percentual (%) 

0 2 5 5m 
110 0,7 0,5 0,3 0,5 

1000 6,7 5,2 2,9 2,3 
1050 9 8,5 8,2 7,4 
1075 9,7 7,7 9,3 10,6 

 

 
Figura 5.27: Retração linear (RL) dos corpos cerâmicos queimados nas temperaturas de 1000, 1050 e 10750C. 
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Nota-se que ocorreram pequenas variações nos valores da retração linear a 110oC com adição 

do resíduo. Os valores desta propriedade dos corpos cerâmicos estudados nas proporções de 0, 

2, 5 e 5m% estão compreendidos entre 0,7 e 0,3%. 

 

A Figura 5.28 mostra a variação do parâmetro retração linear com adição de resíduo em toda 

faixa de temperatura de queima estudada. 

 

A retração linear dos corpos cerâmicos tende a aumentar com a adição do resíduo na 

temperatura de 1075oC (de 7,7% para 10,6%). Nas temperaturas de 1000 e 1050oC a retração 

linear diminui com o aumento da adição do resíduo, respectivamente de 5,2% para 2,3% e de 

8,5% para 7,4%. Estes valores se aproximam dos limites apropriados (1,19 e 7,33%) para a 

fabricação de cerâmica vermelha estabelecidos por BARZAGHI e SALGE, 1982. 

 

Isto pode estar relacionado à composição dos corpos cerâmicos estudados. No caso em que a 

retração linear diminui à medida que aumenta o conteúdo de resíduo, este provavelmente 

reage com a massa argilosa comportando-se como material fundente. Analogamente, quando 

há aumento da retração em função do percentual de resíduo, este permanece como material 

inerte, ou seja o resíduo diminui a sinterização. 

 

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

0 2 5 5m

Percentual (%)

R
et

ra
çã

o 
Li

ne
ar

 (%
)

1000 1050 1075

 
Figura 5.28: Análise da retração linear em função do percentual de resíduo. 

 

V.4.5 – TENSÃO DE RUPTURA À FLEXÃO 

 

As Figuras 5.29 e 5.30, a Tabela V.8 mostram o comportamento da tensão de ruptura à flexão 

(TRF) dos corpos cerâmicos em função do percentual do resíduo e temperatura de queima. 
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Tabela V.8: Tensão de ruptura à flexão (TRF) em função das formulações estudadas e temperatura de queima. 

 
 

Temperatura 
(oC) 

Tensão de Ruptura à Flexão (MPa) 
Percentual (%) 

0 2 5 5m 
110 5,4 2,4 2,7 4,6 

1000 30,8 24,6 11,2 10,2 
1050 43,8 32,2 28,9 27,1 

 

Observa-se que a TRF aumentou com a temperatura de queima. De modo similar este 

aumento está relacionado com a maior densificação dos corpos cerâmicos. Para o 

comportamento da TRF em função do aumento do percentual de resíduo adicionado há uma 

tendência à diminuição da TRF. 
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Figura 5.29: Tensão de ruptura à flexão (TRF) dos corpos cerâmicos queimados nas temperaturas 1000, 1050 e 
10750C. 
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Figura 5.30: Tensão de ruptura à flexão (TRF) em função do percentual de resíduo. 

 



 73 

Os valores especificados da tensão de ruptura à flexão para cerâmica vermelha são: tijolos 

maciços (AA menor que 25% e σ maior que 2MPa), blocos cerâmicos (AA menor que 25% e 

σ maior que 5,5MPa) e telhas (AA menor que 20% e σ maior ou igual a 6,5MPa) (ANUÁRIO 

BRASILEIRO DE CERÂMICA VERMELHA, 2003). 

 

As especificações para tijolos maciços foram atingidas em todas as temperaturas de queima e 

percentual de resíduos testados. Para blocos cerâmicos e telhas, as especificações foram 

atingidas nas temperaturas de 1000 e 1050oC com percentual de resíduo de 2, 5 e 5m%. 

 

A resistência mecânica à flexão é uma medida das características coesivas do material, 

relacionada à compactação e consistência, portanto, é de se esperar que à medida que aumente 

a temperatura, aumente também a TRF. No entanto, a partir da adição de resíduo, a TRF do 

material diminui, embora a temperatura de queima tenha aumentado. Isso conduz a um 

comportamento similar já observado nas propriedades anteriores, onde o resíduo leva, 

provavelmente, a uma diminuição da plasticidade da massa cerâmica, interferindo na 

resistência final do material. 
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CAPITULO VI 
 

DISCUSSÃO 

 
Neste capítulo são apresentadas as relações entre os resultados obtidos de absorção de água 

(AA - %), porosidade aparente (PA - %), retração linear (RL - %) e tensão de ruptura à flexão 

(TRF - MPa) dos corpos cerâmicos estudados nas formulações de 0, 2, 5 e 5m % de lama de 

aciaria com baixo teor de ferro metálico tratados nas temperaturas de 1000, 1050 e 1075oC. 

Os dados apresentados nas Figuras 5.31 A, B e C estão em função de cada faixa de 

temperatura. 
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Figura 5.31 A: Propriedades tecnológicas dos corpos cerâmicos com percentuais de 0, 2, 5 e 5m% de lama de 

aciaria com baixo teor de ferro metálico versus temperatura de queima a 1000oC. 
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Temperatura 1050oC
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Figura 5.31 B: Propriedades tecnológicas dos corpos cerâmicos com percentuais de 0, 2, 5 e 5m% de lama de 

aciaria com baixo teor de ferro metálico versus temperatura de queima a 1050oC. 
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Figura 5.31 C: Propriedades tecnológicas dos corpos cerâmicos com percentuais de 0, 2, 5 e 5m% de lama de 

aciaria com baixo teor de ferro metálico versus temperatura de queima a 1075oC. 
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Observa-se nas Figuras 5.31 A, B, C que com o aumento progressivo da porcentagem da lama 

de aciaria, tanto a AA e quanto a PA tiveram um aumento. Quanto maior a temperatura de 

queima menores são os valores de AA e PA, pois a temperatura contribui para o fechamento 

dos poros abertos (sinterização) e melhor compactação dos corpos cerâmicos. 

 

A massa específica aparente (MEA) não variou significativamente para todas as formulações 

estudadas nas temperaturas de 1000, 1050 e 1075oC. Analisando-se detalhadamente cada 

temperatura de queima para a adição de lama de aciaria na formulação 5m% ocorreu um 

aumento no valor da MEA (Figura 5.31 A, B, C). É de se esperar que quanto menor o 

tamanho das partículas, maior o contato da superfície dessas entre si, possibilitando uma 

melhor interação entre resíduo e massa argilosa. Isto está de acordo com os resultados de PA e 

MEA obtidos para 5m% nas diversas temperaturas, ou seja menor PA implica em maior 

MEA. 

 

Pela análise das Figuras 5.31 A, B, C a retração linear deveria diminuir de acordo com a 

temperatura de queima do material, pois esta propriedade está associada à densificação dos 

materiais com a sinterização em função da queima. Os resultados mostram que à medida que 

aumenta o percentual de resíduo de 0 a 5m%, nas temperaturas de 1000 e 1050oC (Figuras 

5.31 A e B), a retração linear diminui. No entanto, o comportamento não é o mesmo na 

temperatura de 1075oC, ou seja, nos percentuais de 5 e 5m% há um aumento da retração linear 

em relação à formulação de 2% (Figura 5.31 C). O aumento da RL no percentual de 5m% está 

relacionado ao fato desta apresentar partículas menores. Estas partículas, por sua vez, ocupam 

maior área superficial que no processo de sinterização são mais compactadas. 

 

Em relação ao percentual de resíduo os corpos cerâmicos preparados nas formulações de 2, 5 

e 5m% com lama de aciaria apresentaram valores de resistência à flexão inferiores ao obtido 

na massa argilosa. Isto leva a crer que a lama de aciaria comporta-se como um material que 

não reage efetivamente com a massa argilosa. No entanto, à medida que a temperatura de 

queima aumenta, ocorre um aumento da tensão de ruptura à flexão para cada formulação 

estudada (Figura 5.31 A e B). 

 

Ao correlacionarmos a tensão de ruptura à flexão com a porosidade aparente observa-se que 

uma menor porosidade deveria resultar em uma melhor tensão de ruptura à flexão, devido a 

uma melhor compactação dos corpos cerâmicos. No entanto, ao considerar a adição da lama 
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de aciaria nas temperaturas de queima estudadas ressalta-se que a porosidade aparente 

aumenta. Isto significa que o resíduo incorporado à massa argilosa comporta-se como um 

material parcialmente inerte, no qual as partículas deste resíduo não interagem efetivamente 

com a massa argilosa, mesmo na temperatura mais alta de sinterização considerada (10750C). 

Essa não interação gera uma morfologia com presença de poros e trincas nos corpos 

cerâmicos, conforme observado na microscopia óptica. 
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CAPITULO VII 
 

CONCLUSÕES 

 

Os dados obtidos neste trabalho mostraram que é possível a utilização de resíduo de aciaria 

proveniente de conversor LD como adititivo na matéria-prima para fabricação de cerâmica 

vermelha, enfocando a indústria cerâmica como uma fonte economicamente viável e 

ecologicamente correta para a reciclagem de resíduos. 

 

O resíduo siderúrgico utilizado foi a lama de aciaria com baixo teor de ferro metálico 

adicionado nas proporções de 2, 5, 5m, 10, 20 e 30% na massa argilosa UNICER. Esses 

materiais permitiram a confecção de corpos cerâmicos para determinar quais apresentaram 

propriedades mais características e qual a porcentagem mais adequada deste resíduo pode ser 

incorporado à massa argilosa UNICER. 

 

Dentre as propriedades analisadas, o tratamento térmico dos corpos cerâmicos estudados 

conduziu a modificações estruturais que levou ao aumento de resistência mecânica, 

diminuição dos poros, aumento da retração linear, além de mudanças na coloração. 

 

A mudança de cor dos corpos cerâmicos com adições de 2%, 5m% de lama de aciaria tratados 

termicamente nas temperaturas de 1050 e 1075oC apresentaram cor vermelho escuro, que é 

característica de produtos cerâmicos. Isto se deve ao teor relativamente alto de óxido de ferro 

presente no resíduo (35%). 

 

Quanto à análise das propriedades físico-mecânicas estas foram influenciadas tanto pela 

adição parcial de lama de aciaria com baixo teor de ferro metálico quanto pela temperatura de 

queima. 

 

As propriedades estudadas mostraram que houve transformações na estrutura dos materiais 

refletindo nos resultados. 
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A baixa porosidade adquirida pelos corpos cerâmicos devido aos tratamentos térmicos 

realizados às temperaturas mais elevadas revelam maior grau de compacidade o que se traduz 

nos valores mais elevados de resistência mecânica, conforme observado nas Figuras 5.31 A, B 

e C. 

 

Do exposto, conclui-se ser possível obter corpos cerâmicos tratados termicamente a partir da 

incorporação de lama de aciaria com baixo teor de ferro metálico à massa argilosa UNICER. 

As formulações de 2, 5 e 5m% nas temperaturas de 1000 e 1050oC apresentaram resultados 

satisfatórios na fabricação de produtos cerâmicos, tais como blocos cerâmicos e telhas. O 

aumento de resistência mecânica dos corpos cerâmicos por tratamento térmico requer certos 

cuidados, pois existem riscos de comprometimento da integridade física destes, devido às 

características inerentes dos próprios materiais constituintes. 
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