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RESUMO 
 

GUIDOLIN ALARCON, Reinaldo Hidalgo. Propriedades e aplicabilidade na 
construção civil da cerâmica composta por catalisador de síntese de 
metanol, lama vermelha e escória siderúrgica. 2018. ___f. Dissertação de 
Mestrado – Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil, Universidade 
Tecnológica Federal do Paraná. Curitiba, 2018.  

 
 
Foram confeccionadas treze séries de compósitos cerâmicos utilizando catalisador de 
síntese de metanol, lama vermelha do processamento de bauxita e escória 
siderúrgica, com a subsequente realização de ensaios e análises de viabilidade do 
uso como material para construção civil. Os corpos de prova (CPs) foram 
confeccionados com 20g em um molde de 20 x 60 mm e prensa uniaxial de 5 MPa. 
Os CPs foram sinterizados nas temperaturas de 900, 1000, 1050, 1100 e 1150°C 
durante 6 horas. Foram realizadas análises de umidade, densidade, perda ao fogo, 
FRX, DRX, MEV/EDS, retração linear de queima, absorção de água, resistência à 
flexão, lixiviação e solubilização, para caracterização das matérias primas e do 
material cerâmico originado. Os resultados demonstram viabilidade do uso dos 
componentes para produção de materiais cerâmicos aplicáveis à construção civil.  A 
composição que apresentou o melhor resultado alcançou 25,98 MPa de resistência à 
flexão, 8,80% de absorção de água, 20,14% de retração linear de queima e 3,46 de 
densidade. O resultado da lixiviação aponta que houve imobilização dos metais 
pesados analisados, presentes na composição dos corpos de prova. Em comparação 
com as normas NBR 7.170, NBR 13.818 e NBR 15.270-2 os aspectos de absorção de 
água e resistência atenderam aos requisitos para confecção de placas cerâmicas para 
revestimento no Grupo BIIa, tijolos maciços Classe A, B e C, e blocos cerâmicos para 
alvenaria estrutural. 
 
 
Palavras-chave: Lama Vermelha. Catalisador de Síntese de Metanol. Escória 
Siderúrgica. Cerâmica.  
 
 

 
 

  



 
 

ABSTRACT 
 
 
GUIDOLIN ALARCON, Reinaldo Hidalgo. Properties and applicability in the civil 

construction of the ceramic composed by methanol synthesis catalyst, red mud 

and steel slag. 2018. ___f. Master's Dissertation - Post-Graduate Program in Civil 

Engineering, Federal Technological University of Paraná. Curitiba, 2018. 

 
 
 
Thirteen series of ceramic composites were made using methanol synthesis catalyst, 
red mud from bauxite processing and steel slag, with the subsequent realization of 
tests and feasibility analyzes of the use as civil construction material. The specimens 
(CPs) were made with 20 g in a 20 x 60 mm mold and 5 MPa uniaxial press. The CPs 
were sintered at temperatures of 900, 1000, 1050, 1100 and 1150 ° C for 6 hours. 
Moisture, density, fire loss, FRX, XRD, MEV / EDS, linear retraction, water absorption, 
flexural strength, leaching and solubilization were performed to characterize the raw 
materials and the ceramic material originated. The results demonstrate the feasibility 
of the use of components for the production of ceramic materials applicable to civil 
construction. The composition that presented the best result reached 25.98 MPa of 
flexural strength, 8.80% of water absorption, 20.14% of linear retraction of burn and 
3.46 of density. The result of the leaching indicates that there was immobilization of 
the heavy metals analyzed, present in the composition of the specimens. Compared 
to standards NBR 7.170, NBR 13.818 and NBR 15.270-2, water absorption and 
resistance aspects met the requirements for making ceramic tiles for Group BIIa, Class 
A, B and C solid bricks, and ceramic blocks for structural masonry. 
 
 
Keywords: Red mud. Methanol Synthesis Catalyst. Steel Slag. Ceramics. 
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1 INTRODUÇÃO  

Estudos referem-se à possibilidade do uso de resíduos, como matéria prima 

alternativa, na fabricação de produtos cerâmicos para a construção civil (MENEZES 

et al., 2002; MODESTO et al., 2003; RODRIGUES et al., 2013; ZENTAR et al., 2008; 

DONDI et al., 2009; VIANA et al., 2010). De acordo com Camargo et al. (2005), a 

sinterização à que se submete a cerâmica produzida nos compósitos formados por 

resíduos potencialmente tóxicos, promove vitrificação ao material e, desta maneira, 

realiza o encapsulamento e estabilização destes componentes à lixiviação. 

Tang et al. (2011) apontam que a reutilização de resíduos danosos à saúde e 

ao ambiente, transformando-os em produtos cerâmicos, reduz de forma importante o 

impacto do processo industrial nestas áreas. A produção de resíduos tornou-se um 

notório problema na sociedade moderna. Impulsionada pela industrialização, na 

gênese dos modernos modos de produção, acentuou-se paulatinamente a demanda 

pela destinação daqueles materiais inaproveitáveis no setor produtivo, restantes dos 

processos de abastecimento de mercados direcionados que surgiam. O 

enfrentamento da questão atinente à destinação passa a ter importância quando a 

degradação do meio ambiente, a contaminação de mananciais de água e solo 

(MENEZES et al., 2002), e o eventual comprometimento da saúde humana torna-se 

evidente. 

Neste sentido, Zouboulis et al. (2004) apresentam estudo demonstrando que 

a relação entre a contaminação ambiental e a saúde humana ocorre com a 

acumulação de componentes tóxicos, presentes em resíduos oriundos da indústria, 

nos organismos em cadeia trófica expostos a estes e, desta maneira, compromete 

direta e gravemente a saúde pública. 

Long (1995 apud FLEEGER et al., 2003) relaciona a contaminação da biota 

aquática e a acumulação de elementos tóxicos na massa orgânica, com a duração da 

exposição destes organismos aos agentes tóxicos presentes, trazendo como efeitos 

de tal toxicidade, a redução populacional da biomassa e efeitos subletais como 

estresse fisiológico e comprometimento etológico (FLEEGER et al., 2003). 

Pascalicchio (2002), Silva et al. (2001) e Waggoner et al. (1999 apud Azevedo 

et al., 2003) relacionam a exposição do organismo humano aos metais pesados 

presentes no ambiente, como chumbo, cromo, estrôncio, níquel, alumínio e cobre, 
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com processos carcinogênicos, lesões renais, doenças de Menkes, doença de Wilson, 

esclerosa e Mal de Alzheimer. 

Neste sentido, na busca por soluções eficazes à proteção da saúde humana 

e ao meio ambiente, com a destinação apropriada dos resíduos resultantes dos 

processos industriais, insere-se a utilização destes em materiais de construção. A 

premissa de Zentar et al. (2008), no bojo da utilização de materiais de construção 

alternativos é bivalente, pois por um lado reduz o consumo dos recursos naturais 

utilizados como matéria prima para tais produções e, por outra via, é alternativa para 

a disposição dos mesmos em aterros ou descartes ambientalmente inseguros. 

Na publicação de Wu et al. (2012) comenta-se que os vestígios cerâmicos 

encontrados em escavações na China demonstram que a produção deste material, 

como utilitários na civilização, remonta aproximadamente 20 milênios. 

Menezes et al. (2002), no que se refere ao desenvolvimento tecnológico 

cerâmico, fazem referência ao ganho potencial em determinadas características 

físico-químicas ao incorporarem-se resíduos ao sistema. Neste sentido, a técnica de 

incorporação de tais resíduos deve contemplar a necessária estabilização de 

elementos tóxicos. 

Atualmente, a incorporação de diversos resíduos industriais em material 

cerâmico tem apresentado bons resultados nos ensaios de lixiviação. Além disso, 

estudos apontam para a possibilidade do uso de resíduos como matéria prima 

alternativa na fabricação de produtos cerâmicos para a construção civil (RODRIGUES 

et al., 2013; VIANA et al., 2010; DONDI et al., 2009; MODESTO et al., 2003).  

Sendo assim, a utilização de resíduos industriais na produção de materiais 

pode também mitigar os impactos ambientais gerados pelo setor da construção civil, 

que é apontado pelo Conselho Internacional da Construção como sendo o setor de 

atividades humanas que mais consome recursos naturais (MMA, 2015). Segundo 

Sjöström (1996 apud SANTOS et al., 2012), a extração para a construção civil 

representa até 50% do consumo de recursos naturais do planeta.  

Em razão destes princípios ambientais concernentes a exposição orgânica a 

resíduos perigosos e a utilização sustentável de recursos naturais, este estudo irá 

verificar as características do material cerâmico desenvolvido exclusivamente a partir 

de resíduos industriais, sem a utilização de caulim, e com ênfase no estudo dos 

melhores resultados apresentados com a combinação de catalisador híbrido de 
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síntese de metanol, lama vermelha decorrente do processamento de bauxita e escória 

siderúrgica ácida oriunda da indústria do aço.  

Atentando para o sucesso de outras pesquisas no desenvolvimento de novas 

composições cerâmicas com a utilização de resíduos industriais (MYMRINE et al., 

2017; MYMRINE et al., 2015; NANDI et al., 2015; LI et al., 2011; FAN et al., 2013), 

foram obtidos materiais cerâmicos neste estudo, atendendo à aspectos químicos, 

físicos e mecânicos estabelecidos pela legislação brasileira para aplicação na 

construção civil. 

1.1 OBJETIVOS 

1.1.1 Objetivo geral 
 

O objetivo geral do presente trabalho foi a confecção de cerâmicas utilizáveis 

na construção civil, com características físico-químicas potencializadas pela utilização 

exclusiva de resíduos industriais, sem a incorporação de argila, com ênfase na 

estabilização de Catalisador de Síntese de Metanol (CSM) em composições com 

Lama Vermelha (LV) e Escória Siderúrgica (ES), norteia o objetivo geral desta 

pesquisa. 

1.1.2 Objetivos Específicos 
 

Os objetivos específicos da pesquisa foram:  

 Analisar as características químicas e mineralógicas dos resíduos utilizados;  

 Desenvolver composições cerâmicas com CSM, LV e ES; 

 Analisar as propriedades físicas e químicas do material cerâmico 

desenvolvido; 

 Analisar os dados de lixiviação e solubilização dos resíduos e do material 

cerâmico sinterizado; 

 Comparar as propriedades mecânicas e químicas do novo material cerâmico 

com a normas: NBR 15.270-2 (ABNT, 2005), NBR 7.170 (ABNT, 1983) e NBR 

10.004 (ABNT, 2004). 



16 
 

 
 

2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA  

2.1 Catalisador de Síntese de Metanol 

Catalisador, de acordo com McNaught et al. (1997), é uma substância que 

aumenta a velocidade de uma reação sem alterar a variação de energia total de Gibbs. 

De acordo com Silva (2013), o consumo excessivo de petróleo e a decorrente 

contaminação do meio ambiente, tem por um lado a utilização do gás natural como 

alternativa e, por outro lado, a necessária otimização da utilização benéfica deste 

recurso, como a produção de combustíveis líquidos para uso industrial ou doméstico. 

O gás natural, bem como outras fontes de dióxido de carbono e hidrogênio 

(biomassa, carvão, coque, etc), para a produção de combustíveis líquidos ou químicos 

diversos, sofre inicialmente uma conversão através de um processo termoquímico de 

oxidação parcial. Como resultado da gasificação da massa original, tem-se o gás de 

síntese, formado principalmente por monóxido de carbono (CO2) e hidrogênio (H2). 

O gás de síntese é processado como fonte de hidrocarbonetos na produção de 

parafinas, diesel, ofelinas, gasolina, aldeídos, álcoois, etanol, metanol dentre outras 

substâncias, sendo tais produtos originados em diferentes rotas termoquímicas 

baseadas ou não no uso de catalisadores (HUERTAS-FLORES, 2008). 

Os catalisadores utilizados nas rotas potenciais de produção são compostos 

por metais como cobalto (produção de etanol), ferro-cobre-rubídio no processo 

Fischer-Tropsch (olefinas, gasolina, parafinas e diesel) e cobre-zinco-alumínio 

(produção de metanol) (COUTINHO et al., 2011; HUERTAS-FLORES, 2008) 

No processo de craqueamento catalítico de petróleo são utilizados 

catalisadores cerâmicos e, de acordo com Garcia et al. (apud PEDROSO, 2012), em 

razão de sua composição baseada em SiO3 e Al2O3, são materiais de interesse para 

uso em cerâmicas refratárias. 

O catalisador utilizado como componente nos corpos de prova deste estudo, 

é oriundo de uma usina de síntese de metanol situada na Região Sul do Brasil e trata-

se de material em fase de descarte após ciclo de seis anos no processo termoquímico. 

A massa descartada corresponde a quarenta toneladas de catalisador altamente 

carbonizado na referida planta.  

A composição química deste catalisador híbrido foi verificada através de FRX 

e revelados os componentes óxido de cobre (58,2%), óxido de zinco (24%), óxido de 
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alumínio (6%), óxido de enxofre (0,3%), óxido de ferro (0,1%), óxido de potássio 

(0,1%), óxido de cálcio (< 0,1%) e pentóxido de fósforo (< 0,1%). 

2.2 Escória Siderúrgica 

A purificação do Fe para a produção de aço, de acordo com Souza (2010), é 

realizada por processo térmico de altas temperaturas, para fusão do material e 

desprendimento de impurezas denominadas genericamente de escória siderúrgica do 

ferro (ES). Tais elementos presentes em minérios em estado natural, compõem-se de 

óxidos, silicatos e outros metais (RIBEIRO, 2008), separados na indústria de produção 

para obtenção de matéria prima com grau de pureza. 

São apontados nos Relatórios da Associação Mundial do Aço que a produção 

de aço no planeta totalizou 1.665 milhões de toneladas em 2014, apresentando 

aumento de 1% em relação a 2013, e com produção estimada de 400 milhões de 

toneladas de ES ao ano (WORLD STEEL ASSOCIATION, 2015).  

A ES utilizada na confecção da cerâmica aqui desenvolvida e analisada 

possui em sua composição Fe2O3, SiO2, SO3, PbO, CaO, Al2O3, Na2O, MgO, TiO2, 

K2O, MnO, Cr2O3, Cl, BaO, P2O5, CuO, SnO2, ZrO2, NiO e MoO3. 

Pesquisas apresentam resultados na recuperação de metais por triagem 

magnética (MA et al., 2014) e em desenvolvimento de materiais para absorção 

acústica (SUN et al., 2015). 

A publicação de Liu et al. (2014), apresenta a viabilidade de produção de 

vitrocerâmica composta por ES, areia de quartzo e cinza de carvão, com resultados 

de resistência à flexão em 110 MPa.  

Em porcelanatos, Zhao et al. (2015) desenvolveram amostras contendo mais 

de 30% de ES, obtendo resistência a flexão de até 99,84 MPa.  

Outros estudos demonstraram que a utilização da ES é viável na incorporação 

em cimento (TSAKIRIDIS et al., 2008) e na utilização como agregado de asfalto 

(AHMEDZADE et al., 2009).  

Mymrin et al. (1978) desenvolveram novo método de utilização de ES como 

ligantes de solos naturais, viabilizando o uso do material em bases de estradas e 

aeroportos, e substituindo com alta eficiência tecnológica, econômica e ambiental as 

convencionais camadas de areias e agregados de rochas naturais. 
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2.3 Lama Vermelha do tratamento de bauxita 

A lama vermelha (LV) é um resíduo oriundo do processamento da bauxita, na 

extração de Al(OH)³. De acordo com a Aluminium Association (2013), a crescente 

produção de alumina atingiu em 2011 45 milhões de toneladas e em 2013 valores 

próximos a 50 milhões de toneladas. 

Ainda de acordo com a Associação (ALUMINIUM ASSOCIATION, 2013), a 

produção de cada tonelada de Al2O3 gera 2,5 toneladas de LV, apontando ser este 

um dos maiores rejeitos industriais inseridos na sociedade atual. 

Bertocchi et al. (2006) afirmam ser a destinação da LV um potencial problema 

ambiental, dadas suas características químicas e a quantidade do resíduo gerado. 

Diversos estudos vêm sendo publicados acerca da utilização da LV para 

diferentes fins: como catalisador (ORDÓÑEZ et al., 2001); remediação de solo de mina 

(GRAY et al., 2006); tratamento de minérios de ouro (BROWNER, 1995); adsorvente 

para a remoção de poluentes tóxicos (BHATNAGAR et al., 2011); pigmento (PERA et 

al., 1997).   

O estudo de He et al. (2012), aponta que a adição de 20% de LV em argila 

promove um material ideal para a fabricação de tijolos, em regime de sinterização à 

1050ºC. 

A publicação de Pérez-Villarejo (2012) indica que para a produção de tijolos, 

a adição de até 50% de LV em regime de sinterização de 950°C por uma hora, 

promove resistência à compressão superior à encontrada em material fabricado 

apenas com argila. 

Em estudo cerâmico, a influência da LV foi analisada em duas diferentes 

bases de argila nas proporções de 0 a 50% de resíduo (SGLAVO et al., 2000). O 

regime de sinterização variou de acordo com a argila utilizada, sendo os resultados 

indicadores de que houve fase vítrea, conferindo aumento da resistência à flexão 

quando da mistura de LV ao caulim. 

  



19 
 

 
 

3 MATERIAIS E MÉTODOS  

Em consonância com os objetivos propostos na pesquisa, o CSM, a LV e a 

ES foram combinados em proporções entre 0 e 80%, a fim de obter treze composições 

cerâmicas (comp.).  As comp. possuem de 0% a 70% de CSM, 20% a 80% de LV e 

0% a 40% de ES.  

Para a proposição da metodologia, foram analisadas diversas publicações na 

área de pesquisa cerâmica. Dentre eles, os publicados pelos autores Peng, et al. 

(2005), Hibbeler (2006), Callister (2008), Prayoonphokkharat, et al. (2013), Liu et al. 

(2014), Tang, et al. (2014) e Mymrin, et al. (2017). O fluxograma a seguir representa 

as principais etapas da pesquisa realizada (Figura1).  

 

 
Figura 1 - Fluxograma de métodos. Fonte: O autor, 2018 
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O presente estudo, com fulcro na pesquisa experimental, classifica-se no 

espectro da análise de dados quantitativos e qualitativos, com vistas a verificação das 

propriedades físicas e químicas das matérias primas e de compósito útil na construção 

civil. As etapas da pesquisa foram realizadas no Laboratório de Cerâmicas da 

Universidade Federal do Paraná (UFPR), no Laboratório de Análises de Minerais e 

Rochas do Departamento de Geologia (LAMIR-UFPR), nos Laboratórios de Materiais 

do Departamento Acadêmico de Construção Civil (UTFPR), no LAMAQ – Laboratório 

Multiusuário de Análises Químicas (UTFPR), e no Centro Multiusuário de 

Caracterização de Materiais – CMCM (UTFPR).  

3.1 Obtenção dos resíduos (matérias primas) 

Para a realização dos ensaios, utilizou-se CSM e ES, ambos fornecidos por 

indústrias do sul do país, e LV fornecida pela Votorantim Metais por meio da 

Associação Brasileira do Alumínio (ABAL) e seu Projeto ABAL Alumínio nas Escolas. 

3.2 Umidade  

Conforme estabelecido pela norma DNER – ME 213/94, os valores de 

umidade (U) de amostras das matérias-primas foram determinados com a média de 

três medidas após secagem a 110°C (±5°C) pelo período de 24 horas, neste caso, 

necessário para obtermos uma massa constante, por meio da equação (1): 

   U (%) =  [(p – p ) / pu]  · 100 (1) 

 

Onde: 

U = umidade (%); 
pu = peso úmido da amostra(g); 
ps = peso seco da amostra (g).  

3.3 Granulometria 

Com adaptação da agitação, de mecânica para manual, a granulometria foi 

mensurada conforme a NBR 7.217 (ABNR, 1987).  
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3.4 Composição química das matérias primas pelo método de FRX 

A composição química dos materiais, realizada pelo LAMIR (UFPR), foi 

determinada por espectrômetro de fluorescência de raios-X modelo 

Philips/Panalytical, modelo PW 2400, com a utilização de amostras pulverizadas em 

um moinho de disco, de marca AMEF, e secas a 100°C em estufa por 24 horas, 

obedecendo aos procedimentos do laboratório. A técnica utilizada foi a de pastilha 

prensada, que consiste na realização da análise a partir da prensagem de 7,0 g de 

amostra com 1,4 g de cera. 

3.5 Perda ao Fogo (PF) 

O ensaio de PF, realizado pelo LAMIR (UFPR), demonstra a presença de 

matéria orgânica e água em amostras sob analise. As amostras, previamente secas 

em estufa a 100°C, são submetidas à temperatura de 1000°C durante duas horas em 

mufla, neste caso de marca Jung e Linn. Após esse período, a diferença entre os 

pesos coletados antes e depois da calcinação é usada para obter o percentual de 

perda de massa, que é calculado pela equação (2):  

 

  PF = [(m − m ) / (m  −  m )] · 100 (2) 

Onde: 

PF = perda ao fogo; 
m1 = massa do cadinho somado à amostra; 
mc = massa do cadinho; 
m2 = massa do cadinho somado à amostra calcinada.  

3.6 Lixiviação 

Com adaptação da aparelhagem estabelecida na NBR 10.005 (ABNT, 2004) 

e seguindo os procedimentos do LAMAQ do Departamento Acadêmico de Química e 

Biologia da UTFPR, utilizou-se 100 g de cada material a ser analisado, reduzindo a 

granulometria para passagem em peneira 9,5 mm. Adicionou-se água deionizada na 

proporção 16:1, submetendo as amostras à agitação mecânica de pás giratórias em 

um agitador JAR-TEST. As diluições foram submetidas ao Espectrofotômetro de 

Absorção Atômica com Atomizador de Chama, marca GBC, modelo Avanta. 
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3.7 Solubilização 

O ensaio de solubilização foi realizado no laboratório CETSAM do SENAI-PR, 

conforme NBR 10005:2004. Da parte líquida foram feitos procedimentos 

conforme preconiza a metodologia Métodos standard para exames de água (Standard 

Methods For Examination Of Water And Wastewater). A determinação de Índices de 

Fenóis foi feitas através do Equipamento HACH modelo DR 2400.  

3.8 Composição mineralógica das matérias primas e de materiais cerâmicos 

sinterizados pelo método de DRX 

A composição mineralógica de matérias primas e cerâmicas desenvolvidas foi 

avaliada no LAMIR (UFPR) por difratômetro de raios-X de marca Philips/Panalytical, 

modelo PW 1830, modelo EMPYREAN, com detector X’Celerator, com comprimento 

de onda monocromático λCuK-α, na faixa de 2°– 70° 2Θ° no equipamento. A técnica 

utilizada foi a de determinação de argilominerais por tratamento a partir da técnica do 

pó, com a utilização de amostras pulverizadas em um moinho de disco, de marca 

AMEF, e secas a 100°C em estufa por 24 horas, obedecendo aos procedimentos do 

laboratório. 

3.9 Estrutura morfológica das matérias primas e de materiais cerâmicos 

sinterizados pelo método de MEV/EDS 

As estruturas morfológicas e a composição elementar em áreas superficiais 

da amostra foram avaliadas no CMCM (UTFPR) por microscopia eletrônica de 

varredura (MEV) em um equipamento Carl Zeiss/EVO MA 15, equipado com 

detectores de elétrons secundários (SE) de alto vácuo (HV) e de pressão variável (VP) 

e de elétrons retroespalhados (BSE), detector EDS Oxford X-Max de 20 mm2, detector 

WDS Oxford IncaWave 500 com cristal adicional para análise de nitrogênio, utilizando 

a vaporizador de ouro e carbono para recobrimento de amostras não condutoras. 

3.10 Resistência à flexão 

Tendo como referencia a NBR 5.014 (ABNT, 2012), a resistência à flexão (RF) 

das cerâmicas foi medida com uma prensa EMIC DL10000, do Laboratório de 

Materiais da UTFPR, ajustada na com a velocidade de 0,5 mm/min.:  

 RF = [(3 · c · d)/(l · h )]  (3) 
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Onde:  

RF = resistência à flexão (MPa); 
c = carga máxima atingida no momento da ruptura (KgF); 
d = distância entre os apoios do corpo-de-prova(mm);  
l = largura do corpo-de-prova (mm); 
h = altura do corpo-de-prova (mm). 

3.11 Retração linear de queima 

A Retração Linear de Queima (RLQ), apesar de não estar mais no rol das 

normas da ABNT, é indicador que viabiliza a obtenção de dados relativos a porosidade 

das cerâmicas, segundo Borlini (2002 appud BORGO, 2005). Sendo assim, antes e 

depois da sinterização foram aferidas as medidas de comprimento dos CPs com 

paquímetro manual e, então, os valores de RLQ foram obtidos de acordo com a 

seguinte equação:  

  RLQ (%) = [(l − l )/ l ]  · 100 (4) 

 Onde: 

 RLQ = retração linear de queima (%); 
l1 = comprimento inicial do corpo-de-prova seco (cm); 
l2 = comprimento final do corpo-de-prova sinterizado (cm). 

3.12 Densidade  

Com paquímetro manual, foram aferidos os valores de altura, largura e 

comprimento dos CPs sinterizados para a determinação das densidades, obtidas pela 

equação (5): 

  D =  m / v (5) 

Onde  

D = densidade 
v = volume (cm³); 
m = massa da amostra seca (g).   

Para tanto, o volume (cm³) é obtido pelo produto da largura (cm), da espessura 

(cm) e do comprimento (cm) do CP. 

3.13 Absorção de água 

Com os CPs sinterizados, foram aferidos os pesos em uma balança analítica 

com precisão de 0,01 mg para a avaliação da absorção de água (AA), que foi realizada 

com a submersão dos CPs em água potável em temperatura ambiente, comparando 
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os valores de peso da amostra antes e depois de percorrido 24 horas de submersão 

(NBR 15.270-3):  

  AA (%) =   [(m − m )/m ]  ·  100 (6) 

 Onde: 

AA (%) = absorção de água (%), 
mu = massa do corpo-de-prova úmido (g); 
ms = massa do corpo-de-prova seco (g).  

3.14 Preparação dos corpos-de-prova 

Para o preparo das massas cerâmicas, porções de CSM e LV, na quantidade 

suficiente para a confecção dos CP’s, foram submetidas a temperatura de 105°C 

(±5°C), com aferições de peso periódicas de modo que o material atingisse peso 

constante. Prezando pela uniformidade e homogeneidade dos resíduos que fazem a 

composição da massa cerâmica, as porções secas dos resíduos foram moídas 

manualmente, com auxílio de um pistilo, até que passassem na peneira 0,47 mm.  

Para o desenvolvimento dos CPs utilizou-se a metodologia de Sousa (1989), 

amplamente utilizada no desenvolvimento de pesquisas nacionais (RIPOLI FILHO, 

1997; BIGÉLLI, 2005; CAMARGO et al., 2005; TOLEDO, 2006; RIBEIRO, 2008; 

TALLINI JUNIOR, 2009; TELOEKEN, 2011; PEDROSO, 2012; KLITZKE, 2012; DÍAZ, 

2013; SANTOS, 2013; PRAXEDES, 2014), que propõe os valores de 60 mm x 20 mm 

para as dimensões de comprimento e largura dos CPs. 

Realizaram-se treze composições de 30 CPs cada, totalizando 390 CPs, com 

variações de 30 a 60% de CSM, 20 a 40% de LV e de 20 a 40% de ES (Tabela 1):  

 

Tabela 1 – Percentual de matérias primas nas composições 
Composições (%) 

N° CSM LV ES 
1 0 70 30 

20 
10 

2 0 80 
3 60 30 
4 50 30 20 

30 
30 

5 40 30 
6 50 20 
7 40 40 20 

30 8 30 40 
9 50 40 10 

40 
40 
0 

10 30 30 
11 40 20 
12 70 30 
13 60 40 0 

Fonte: O autor, 2018. 
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A definição das composições foi embasada em resultados obtidos em 

pesquisas com a incorporação de LV em material cerâmico. Estudos indicam que a 

incorporação entre 20 e 50% de LV promovem condições físico-químicas e mecânicas 

suficientes para o desenvolvimento do compósito cerâmico (HE et al., 2012; PÉREZ-

VILLAREJO et al., 2012). No entanto optou-se pela utilização do parâmetro 20% a 

80% de LV, para a verificação dos resultados quando da aplicação dos demais 

componentes ricos em Cu e Fe, como nas composições 6 (50% CSM e 30% ES) e 11 

(40% CSM e 40% ES), composições 7 (40% CSM e 20% ES), 8 (30% CSM e 30% 

ES), 9 (50% CSM e 10% ES) e 13 (60% CSM e 0% ES), apontadas na Tabela 1. 

A mistura das matérias primas, homogeneizadas manualmente, formaram os 

compósitos mediante a hidratação realizada entre 10% e 44,5%, adicionando-se 5 ml 

de água em cada prensagem de teste, até a obtenção do ponto ideal de compactação. 

Este ponto, em cada uma das 13 composições, foi definido por meio da observação 

de características de integridade do CP durante seu desmolde, onde se obtiveram 

CPs com boa prensagem, bom desmolde, lisos e de boa qualidade aparente. 

Em relação a prensagem dos CPs, utilizou-se a prensagem uniaxial, que é o 

método comumente empregado nas industrias. Esse método alcança uniformidade 

em aspectos que são responsáveis pela qualidade do produto final (TELOEKEN, 

2011). Assim sendo, para a produção dos CPs, a massa hidratada e homogeneizada 

foi pesada porções de 20 g, em balança analítica com precisão de 0,01 mg. Os CPs 

foram moldados em dimensões de 60 mm x 20 mm e submetidos a prensagem 

uniaxial de 5MPa por 3 seg. Os CPs receberam marcas numéricas e foram secos na 

estufa a 105°C (±5°C) durante 24 horas no Laboratório Materiais de Construção Civil 

(UTFPR).  

Cinco CPs de cada composição foram sinterizados em temperaturas de 900, 

1000, 1050, 1100 e 1150°C durante 6 horas, com velocidade de aumento de 

temperatura de 10°C por minuto, no Laboratório de Cerâmicas (UFPR). 
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4 RESULTADOS 

4.1 Caracterização das matérias primas 

4.1.1 CSM 

A caracterização química, mineralógica e morfológica do CSM fornece dados 

que auxiliam na compreensão das interações com as demais matérias primas durante 

a sinterização dos CPs, possibilitando a combinação das características mais 

favoráveis ao desenvolvimento das cerâmicas. 

O CSM possui 0% de umidade e odor característico de óxido de cobre. O 

material se apresenta na forma de granulos, possui coloração em tons de preto e 

marrom escuro e resistência à fragmentação manual. Após a moagem, o material 

apresenta coloração preta e granulometria inferior a 1,14 mm (Figura 2).  

a 

 

b 

 

  Figura 2 - Aspectos do CSM: a) original; b) seco e moído  
  Fonte: O autor (2018) 
  

Em comparação com a argila, o CSM moído possui granulometria fina 

auxiliando a promoção de características plásticas e boa resistência mecânica após a 

queima, dependendo, de acordo com Pracidelli e Melchiades (1997), de maior 

umidificação para o bom desempenho da cerâmica. 

A composição química do resíduo é demonstrada no resultado do FRX 

(Tabela 2): 

 

Tabela 2 – Resultado da análise FRX de CSM  
Composição química do CSM (%) 

Óxidos % Óxidos % 
CuO   58,2 Fe2O3 0,1 
ZnO 24,0 K2O 0,1 
Al2O3  6,0 CaO < 0,1 
SO3  0,3 P2O5 < 0,1 

PF (%) 11,31 
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Na Tabela 2, o óxido com maior percentual é o CuO (58,2%), seguido do ZnO 

(24,0%), Al2O3 (6,0%) e do SO3 (0,3%). É observada a presença de Fe2O3 e K2O no 

percentual de 0,1% cada. Os demais óxidos identificados são o CaO e P2O5, com 

percentuais inferiores à 0,1%.  

A Tabela 3 demonstra a concentração de elementos detectada na análise de 

lixiviação:  

 

Tabela 3 - Concentração de metais em extrato lixiviado de CSM 

CSM 
Concentração de metais no extrato lixiviado de CSM (mg/L) 

Ca Cr Cu Fe Ni 
< 0,01 - 7,72 < 0,01 - 

 
O Anexo F da NBR 10.004 (ANBT, 2004) determina o limite máximo de 

concentração no extrato obtido no ensaio de lixiviação. Dos metais analisados, o Cu 

foi detectado (7,72 mg/L), sendo este elemento não relacionado na referida norma 

para o extrato lixiviado. Os elementos Ca e Fe também foram detectados, no entanto, 

em traço inferior a 0,01 mg/L. 

O difratograma (Figura 3) representa o resultado da análise mineralógica do 

CSM. Pelo método DRX é possível observar a presença das fases cristalinas 

melaconita (CuO), branco chinês (ZnO) e berlinita (AlPO4) (Quadro 1).                                   

 

2Θ° λ Cu-Kα 
   Figura 3 - Espectro proveniente da análise DRX do CSM 
 



28 
 

 
 

Mineral Fórmula Química Código de Referência 
Melaconita CuO 00-041-0254 

Branco Chinês  ZnO 00-036-1451 
Berlinita AlPO4 01-076-0227 

Quadro 1 - Composição mineralógica obtida por meio da análise DRX do CSM 
 

Identifica-se a melaconita em sete picos gráficos, sendo este mineral 

composto por CuO, o qual corresponde a 58,2% do CSM. O branco chinês é 

identificadao em sete picos, sendo composto por ZnO, que corresponde a 24% do 

material. Identifica-se também a berlinita em sete picos gráficos, mineral composto por 

Al e P, que correspondem a 6% e >0,1% do CSM, respectivamente. A melaconita 

(CuO) aumenta a resistência à absorção de água com a diminuição das dimensões e 

quantidades dos poros, promovendo resistência à flexão na cerâmica sinterizada. O 

branco chinês (ZnO), diminui a porosidade da cerâmica sinterizada, promovendo o 

aumento na densificação do compósito. A berlinita (AlPO4), em razão de sua 

composição, pode auxiliar nas interações químicas durante a sinterização, em razão 

do baixo ponto de fusão de seus elementos constituintes. Ainda, pode-se afirmar que 

existe material amorfo e elementos químicos livres de ligações, o que facilita as 

interações químicas no momento da sinterização. 

A Figura 4 representa a fotomicrografia do CSM:  

 

 

 

 

 B                                      100µm                         x 300                                    
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Figura 4 - Estruturas microtopográficas de CSM através de MEV e pontos de análises da 
composição microquímica através de EDS    

 

A análise da amostra de CSM, nas magnificações em 200x e 300x (Figura 4-

A/B), apresenta superfície irregular, aparentemente densa, com partículas 

depositadas que apresentam formas e tamanhos diversos. Na magnificação de 1.000x 

D                                       20µm                      x 1.000                                    

 E                                      2µm                      x 5.000                                    

G                                      2µm                      x 8.000                                    

C                                      10µm                      x 1.000                                    

F                                     2µm                      x 5.000                                    

H                                   2µm                            x 8.000                                    
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(Figura 4-C/D) é possível observar a formação de trincas na superfície da amostra, 

provavelmente originadas da moagem do material. Em magnificação de 5.000x e 

8.000x (Figura 4-E-H) observa-se a presença de trincas de aproximadamente 4µm, 

também provavelmente originadas do mesmo processo. Ainda, é possível observar 

estruturas floculares de 2 µm, outras partículas de superfície arredondada, e partículas 

de formatos e tamanhos diversos.  

Selecionaram-se áreas da amostra para obter a composição microquímica 

superficial por método de EDS. A Figura 4-H apresenta pontos sequenciais (1-8) em 

que se realizaram análises microquímicas por EDS (Tabela 4). 

Tabela 4 - Resultado da análise MEV/EDS nos pontos 1-8 da Figura 4-H 

Pontos 
Composição química das Figura 4 (% de peso) 

C Na Al Cu Zn 
1 67,27 0,82 2,62 20,50 8,80 
2 73,07 0 2,06 17,48 7,39 
3 72,56 0 1,33 18,44 7,67 
4 30,23 0 6,84 44,01 18,93 
5 26,87 2,31 7,14 43,04 20,64 
6 33,83 2,37 5,84 40,75 17,21 
7 29,45 2,27 6,85 42,90 18,53 
8 32,60 2,53 6,96 39,12 18,79 

 

Foram identificados como elementos em maior quantidade na amostra, o C 

com até 73,07%, Cu com até 44,01% e Zn com até 20,64%. O Al e o Na apresentam 

valores percentuais menores, alcançando até 7,14% e 2,53% respectivamente. 

Observa-se similaridade entre os elementos presentes nos pontos 1-3, com 

os maiores valores de C (entre 73,07% e 67,27%) e menores valores de Na (entre 0% 

e 0,82%), Al (entre 1,33% e 2,62%), Cu (entre 17,48% e 20,50%) e Zn (entre 7,39% e 

8,80%) em relação aos demais pontos analisados. Apesar de tal similaridade, não é 

possível afirmar se tratar de formação cristalina, haja vista as diferenças entre os 

percentuais. 

Na partícula em que se inserem os pontos 4 e 5, ocorre a presença de todos 

os elementos, com exceção do Na no ponto 4, o que, associado às diferenças 

percentuais entre os elementos identificados, afasta a classificação da partícula como 

estrutura cristalina. 

Nos pontos 6-8, a presença dos mesmos elementos e valores percentuais 

semelhantes, sugere uma possível homogeneidade da amostra, o que corrobora com 

as características da manufatura do material. 



31 
 

 
 

Em face das análises e resultados obtidos para o CSM, tem-se que as 

características apresentadas conferem viabilidade para a realização desta pesquisa.  

4.1.2 LV 

A LV utilizada nas composições possui 64,51% de umidade, coloração 

alaranjada e consistência homogênea. Após secagem em estufa à 105°C por 24 

horas, apresenta aspecto seco e argiloso, coloração alaranjada e branca e fácil 

rompimento manual. Após a moagem o material apresenta granulometria majoritária 

de ≤ 0,074 mm (32,67%) (Figura 5-C).  

a 

 

 

b 

 

 

C 

 

 

Figura 5 - Aspectos da LV: a) original; b) seco; e c) seco e moído 
Fonte: O autor (2016) 

 

A análise de FRX da LV apresenta o seguinte resultado na Tabela 5: 

 

Tabela 5 – Resultado da análise FRX da LV 
Composição química da LV (%) 

Óxidos % Óxidos % 
Fe2O3 29,90 Cr2O3 < 0,10 
Al2O3 21,20 K2O 0,20 
SiO2 15,50 MgO   0,10 
Na2O 10,30 MnO 0,10 
CaO 4,20 ZnO  < 0,10 
TiO2 2,40 ZrO2    0,20 
Cl 0,20   

PF (%) 14,36 
 

A LV utilizada nos CPs desta pesquisa, possui em seu maior percentual 

(76,9%) a soma entre os elementos Fe, Al, Si e Na.  

Observa-se também que CaO e Na2O formam 14,50% da amostra, o que 

contribui para a formação de fase líquida e para a diminuição da temperatura de fusão. 

Já a soma de 45,40% de Fe2O3 e SiO2 contribui para a resistência dos CPs. 

A Tabela 6 demonstra a concentração de elementos detectada na análise de 

lixiviação:  
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Tabela 6 - Concentração de metais no extrato lixiviado da LV 

LV 
Concentração de metais no extrato lixiviado da LV (mg/L) 

Ca Cr Fe 
270,25 0,07 0,04 

 

O limite máximo de concentração no extrato obtido no ensaio de lixiviação é 

determinado no anexo F da NBR 10.004 (ANBT, 2004). Dentre os metais submetidos 

ao ensaio, detectou-se a presença de Cr com 0,07 mg/L, sendo este elemento 

indicado na referida norma e com valor abaixo do limite de concentração ali apontado 

(5,0 mg/L).  

A análise mineralógica da LV, realizada por meio de DRX (Figura 6), aponta 

para a presença de fases cristalinas e materiais amorfos no material. O DRX identifica 

a existência de magnetita (Fe3O4), bauxita (Al2O3 ∙H2O∙Al2O∙3H2O∙Fe2O3∙SiO2∙nH2O), 

hematita (Fe2O3) e quartzo (SiO2) (Quadro 2).  

 
2Θ° λ Cu-Kα 

         Figura 6 - Espectro proveniente da análise DRX da LV 
  

  
Mineral Fórmula Química Código de Referência 

Bauxita 
Al2O3∙H2O∙Al2O∙3H2O∙Fe2O3∙

SiO2∙nH2O 
00-001-0266, 00-002-1114 

Hematita Fe2O3 00-013-0534 
Magnetita Fe3O4 01-079-0416 
Quartzo SiO2 00-001-0649 

Quadro 2 - Composição mineralógica obtida por meio da análise DRX da LV 
 

O Al está presente na bauxita, identificada em sete picos e representando 
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21,20% da LV. A hematita e a magnetita possuem cinco picos cada, sendo estes 

minerais compostos por diferentes combinações de O e Fe, sendo o óxido de ferro 

correspondente a 29,90% da LV. Estes minerais promovem o escurecimento da 

cerâmica e. a alta temperatura de fusão dificulta a formação de fase vítrea durante a 

sinterização (>1500°C) (SANTOS, 2013). Observa-se a presença de quartzo (SiO2) 

em um pico gráfico, correspondendo a 15,50% da LV. O quartzo promove resistência 

à temperatura, à corrosão e baixa expansão térmica. Pode-se afirmar que existe 

material amorfo e elementos químicos livres de ligações, o que facilita interações 

químicas durante a sinterização. 

A Figura 7 A-D representa a fotomicrografia de áreas da LV: 

 

 

 

 

 
 

 

  
Figura 7 - Estruturas microtopográficas de LV através de MEV 

 

A Figura 7-A, com magnificação de 1000x, apresenta partículas entre 20 e 31 

µm de comprimento e entre 12 e 18 µm de largura, além de partículas de 1 µm de 

A                                     100µm                    x 1.000              

1 

B     2µm                                                         x 5.000              

 C         2µm                                                  x 10.000              D             2µm                                               x 15.000              
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diâmetro. Além disso, a Figura 7-A representa uma área de investigação da 

composição química da amostra selecionada.  

Na Figura 7-B observam-se partículas entre 2 e 6 µm de comprimento e entre 

2 e 5 µm de largura, além de partículas menores de 1 µm de comprimento por 1 µm 

de largura, que se apresentam tanto isoladas quanto aglomeradas.  

Na Figura 7-C apresentam-se partículas de 2 µm de comprimento por 2 µm 

de largura, de 2 µm de comprimento por 1 µm de largura, menores que 1 µm de 

comprimento por 1 µm de largura, além de partículas lamelares e outras em forma de 

bastonetes, com 2 µm de comprimento.  

A Figura 7-D apresenta partículas de 4 µm de comprimento até partículas 

menores que 1 µm. As partículas lamelares permanecem visíveis.  

Áreas da amostra foram selecionadas para análise da composição química 

superficial. A Figura 7-A encerra a área de investigação química da amostra 

selecionada, e na Figura 8 foram selecionados pontos da amostra onde realizou-se 

analises por EDS.  

 

 
 
 

Figura 8 - Composição microquímica através de EDS 
 
 

Na Figura 8 pode-se observar uma partícula maior que 20 µm, com superfície 

aparentemente lisa e arestas arredondadas. Acredita-se que tal partícula tenha alta 

resistência, considerando que a LV é produto de um processo com altas temperaturas 

em pH elevado. Também se encontram partículas aglomeradas em formas e 

tamanhos irregulares e outras com formas lamelares. O EDS realizado na Figura 7-A 

e em pontos sequenciais (1-7) da Figura 9 está demonstrado na Tabela 7:  

                                 20µm                                x 5.000              
 

2 
1 

3 
4 5 

6 
7 



35 
 

 
 

Tabela 7 – Resultado da análise MEV/EDS de LV (Figura 8-A e 9) 

Pontos 
Composição química dos pontos alanisados nas Figura 8-A e 9 (% de peso) 
Na Al Si Cl Ca Ti Fe Zr 

A  15,54 23,17 18,13 -  4,20 1,43 37,53  - 
1 - 1,54 20,19 - - - 3,78 74,50 
2 - 0,95 21,04 - - - 3,00 75,01 
3 - 0,79 20,40 - - - 3,06 75,74 
4 9,52 28,62 5,12 - 2,56 - 54,17 - 
5 21,54 27,96 19,67 - 2,59 - 28,24 - 
6 21,66 29,27 28,28 1,33 1,74 - 17,71 - 
7 20,50 28,66 27,07  - 4,64  - 19,14 -  

 
A área A apresenta predominância de Fe (37,53%), seguido de Al (23,17%), 

Si (18,13%) e Na (15,54%), e os menores percentuais foram encontrados nos 

elementos Ca (4,20%) e Ti (1,43%). Na comparação entre os pontos 1-3, inseridos na 

maior partícula presente na Figura 8, há uma diferença de 0,75 pp em Al, de 0,85 pp 

em Si, de 0,78 pp em Fe, e de 1,24 pp em Zr. Há coincidência da ausência de Na, Cl, 

Ca e Ti nos três pontos e são os únicos que possuem Zr. Percebe-se uma semelhança 

entre os elementos e suas quantidades, porém não é possível afirmar que trata-se de 

um cristal em razão das diferenças de até 1,24 pp entre os elementos presentes.  

Nos pontos 4-5 observam-se, respectivamente, os percentuais de 9,52% e 

21,54% em Na (≠12,02 pp), de 28,62% e 27,96% em Al (≠0,66 pp), de 19,67% e 5,12% 

de Si (≠14,55 pp), de 2,59% e 2,56% de Ca (≠0,03 pp), e de 54,17% e 28,24% de Fe 

(≠25,93 pp). No ponto 4 foram observados os menores teores de Na (9,52%) e Si 

(5,12%) e o maior valor de Fe (54,17%), em comparação com os demais pontos.  

O ponto 6 apresentou os maiores valores para Na (21,66%), Al (29,27%), Si 

(28,28%) e Cl (1,33%) em comparação com os demais pontos. Também apresentou 

o menor percentual de Ca (1,74%). O ponto 7 presentou o maior valor de Ca (4,64%) 

em comparação com os demais pontos. Na comparação entre os pontos 6-7 percebe-

se a diferença, em pontos percentuais, de 1,16 pp em Na, de 0,61 pp em Al, de 1,21 

pp em Si, de 1,33 pp em Cl, de 2,29 pp em Ca e de 1,43 pp em Fe.  

Mediante o resultado de EDS não foram identificaram formações cristalinas 

na amostra de LV, tampouco houve elementos suficientemente coincidentes que 

pudessem indicar a presença de cristais nos pontos avaliados. Considerando todos 

os resultados, conclui-se que a amostra é predominantemente amorfa e que essa 

característica possivelmente se repete na totalidade do resíduo adquirido para a 
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presente pesquisa. Conclui-se que as características físicas, químicas e mineralógicas 

da LV são propícias para a realização da presente pesquisa.  

4.1.3 ES  

Originalmente o aspecto da ES (Figura 9) é o de um pó fino e seco, além de 

notavelmente mais pesado que os demais materiais utilizados nas composições, em 

razão de alto teor de ferro (64,40%) (Tabela 8).  

 

 
Figura 9- Aspecto da ES 
Fonte: O autor (2018) 

 
A escória apresentou granulometria majoritária entre 0,29-0,15 mm (66,39%) 

(Tabela 8). 

 

Tabela 8- Granulometria da ES 

m > 1,2 1,19 - 0,6 0,59 - 0,3 0,29 - 0,15 0,14 - 0,075 0,074 - 0 
% 0 0 14,63 66,39 17,63 1,35 

 
Ocorre retenção de 14,63% do total da amostra na primeira malha (0,59-0,30 

mm). Sequencialmente, há retenção de 66,39% com malha de 0,29-0,15 mm. Já entre 

0,14-0,075, ocorre retenção de 17,63% do material. Finalmente, as partículas 

menores que 0,074 mm representam 1,35% da ES.  

O resultado da análise de FRX está demonstrado na Tabela 9:  
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Tabela 9 - Resultado da análise FRX de ES 
  Composição química da ES (%)   

Óxidos % Óxidos % Óxidos % Óxidos % 
Al2O3 2,50 CuO 0,10 MoO3 < 0,10 SiO2 13,40 
BaO 0,20 Fe2O3 64,40 Na2O 0,80 SnO2 0,10 
CaO 2,70 K2O 0,40 NiO < 0,10 SO3 9,70 

Cl 0,30 MgO 0,30 P2O5 0,10 TiO2 0,40 
Cr2O3 0,30 MnO 0,60 PbO 3,40 ZrO2 < 0,10 

PF (%) 0 
 
Observa-se na Tabela 9 que o maior percentual na composição da escória 

utilizada é o do Fe2O3 (64,40%), seguido por SiO2 (13,40%) e SO3 (9,70%). Itendifica-

se também o PbO, CaO e Al2O3 entre 3,40% e 2,50%. Demais óxidos são identificados 

com percentuais entre 0,80% e <0,10%. A soma de 4,20% de CaO, K2O, MgO e Na2O 

contribuirá para a formação de fase líquida durante a sinterização dos CPs, e a soma 

de 77,80% de Fe2O3 e SiO2 contribuirá para a resistência da cerâmica desenvolvida. 

O Pb presente no material denota possível contaminação do mesmo, haja vista, 

originalmente, a ES advinda do processo siderúrgico não possuir Pb em sua 

composição. Todavia, para fins do presente estudo, a manutenção desta matéria 

prima mostrou-se viável para a verificação dos índices de retenção por 

encapsulamento do material após sinterização. 

 O resultado de FRX apresentado por Oliveira e Holanda (2004) também 

demonstra que o Fe foi o elemento em maior quantidade na amostra (63,47%). Além 

disso, demonstra a presença de K (0,97%), Mn (0,75%), Si (14,81%) e Ti (0,25%) com 

percentuais semelhantes aos encontrados na amostra deste estudo (±2%). Outros 

elementos demonstrados por Oliveira et al. (2004) foram Al (6,06%), Ca (8,10%), C 

(2,66%), S (2,53%) e Zn (0,39%). A comparação entre os resultados de ambas 

pequisas reiteram a afirmação feita por Wendling et al. (2009), de que a composição 

da ES dependerá do tipo de processo de produção do aço.  

A Tabela 10 demonstra a concentração de elementos detectada na análise de 

lixiviação:  

 

Tabela 10 - Concentração de metais em extrato lixiviado de ES 

ES 
Concentração de metais no extrato lixiviado da ES (mg/L) 

Ca Cr Cu Fe Ni Pb 
120,16 0,24 0,77 300,20 2,91 746,40 
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Dos metais analisados, a concentração de Cr está dentro do limite de 

concentração da NBR 10.004 (ANBT, 2004) (5,0 mg/L), no entanto, a concentração 

de Pb no extrato lixiviado é de 746,4 mg/L, acima do permitido pela norma (1 mg/L).  

A provável causa para os resultados diferentes apresentados entre as 

análises da ES por FRX e lixiviação se deve a falha de homogeneização, haja vista a 

presença de grânulos no material onde, potencialmente, ocorreriam concentrações de 

elementos constituintes não identificados em pequenas amostras verificadas por FRX. 

A Figura 10 representa o resultado da análise mineralógica da ES. Pelo 

método DRX observa-se a presença das fases cristalinas arsenopirita (AsFeS), 

calcopirita (CuFeS2), pirita (CuS2) e quartzo (SiO2) (Quadro 3). 

 
2Θ° λ Cu-Kα 

 Figura 10 - Espectro proveniente da análise DRX da ES 
 

Mineral Fórmula Química Código de Referência 
Arsenopirita AsFeS 01-089-2853 
Calcopirita CuFeS2 01-083-0983; 01-089-1952 

Pirita CuS2 03-065-1846 
Quartzo SiO2 01-086-1561 

Quadro 3 - Composição mineralógica obtida por meio da análise DRX da ES 
 

Identifica-se em oito picos gráficos a arsenopirita, que possui arsênio (As), Fe 

e S como elementos de composição. O arsênio não foi detectado na analise FRX e os 

demais representam 64,40% e 9,80% da ES, respectivamente. A fase calcopirita é 

presente em seis picos gráficos e é composta por Cu, Fe e S, que representam, 

respectivamente, 0,10%, 64,40% e 9,80% da ES. A pirita, presente em quatro picos 
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gráficos, é formada pela combinação de Cu e S, que representam 0,10% e 9,80% da 

ES, respectivamente. O quartzo, por sua vez, é formado pela combinação de Si 

(13,40% da ES) com O e é observado em quatro picos gráficos. Aos materiais 

cerâmicos, o quartzo proporciona resistência à temperatura, à corrosão e baixa 

expansão térmica. Ainda, pode-se afirmar que existe material amorfo e elementos 

químicos livres de ligações, o que facilita as interações químicas no momento da 

sinterização. 

As Figuras 11 A-E representam a fotomicrografia da ES. Na magnificação de 

200x (Figura 11-A), observa-se uma partícula maior (aproximadamente 2 mm de 

largura), onde diversas partículas menores se sobrepõem na superfície. 

Na magnificação de 200x (Figura 11-A), observa-se uma partícula maior 

(aprox. 2 mm de largura), onde diversas partículas menores se sobrepõem na 

superfície. Nas Figura 11-B/C é possível observar partículas com formas irregulares e 

tamanhos entre 1 e 6 µm, sobrepostas a uma superfície da partícula maior.  Nas Figura 

12-D e 12-E observam-se partículas que variam entre 1 e 5 µm com formas variadas 

e não agregadas. 

As Figura 11 A-E representam a fotomicrografia da ES: 

 

A         100µm                                                     x 

200                                        

 
B     10µm                                                        x 

1.000                                        
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C     10µm                                                         x 
1.000                                        

 
D      2µm                                                        x 
5.000                                        

 
E     2µm                                                         x 5.000 

Figura 11 - Estruturas microtopográficas de ES através de MEV 
 

Selecionaram-se áreas da amostra para analisar a composição química 

superficial da amostra por MEV/EDS, tanto na área total da Figura 13-A, quanto nos 

pontos 1- 6 da Figura 12-B: 

 

 
  A                                2µm                                 
x 8.000 

 
   B                               2µm                                  
x 8.000 

Figura 12 - Estruturas microtopográficas da ES através de MEV e pontos de análises da            
composição microquímica através de EDS   
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Constatam-se variações nos percentuais de C entre 0 e 16,03%, de Na entre 

0 e 6,82%, de Al entre 1,84% e 11,75%, de Si entre 3,50% e 18,12%, de S entre 1,17% 

e 13,38%, de Cl entre 0 e 0,93%, de K entre 0 e 4,01%, de Ca entre 2,29% e 11,70%, 

de Mn entre 0 e 1,36%, de Fe entre 43,53% e 76,50%, de Ba entre 0 e 1,88%, de Pb 

entre 0 e 9,06% e de Ti entre 0 e 0,82% (Tabela 11): 

 
Tabela 11 - Resultado da análise EDS de ES 

Pontos 
Composição química Figura 13-A/B (% de peso)  

C Na Al Si S Cl K Ca Mn Fe Ba Pb Ti 
1A 16,03 1,62 1,84 3,94 13,38 0,93 0,74 1,21 0,90 58,59 - - 0,82 
1B 14,64 1,72 3,51 7,76 6,39 0,83 0,88 3,02 - 55,40 5,85 - - 
2 7,68 - 6,88 15,01 1,95 - 1,36 11,70 - 43,53 11,88 - - 
3 11,38 - 3,65 9,99 3,66 0,51 0,68 9,49 - 54,94 5,70 - - 
4 - 6,82 11,75 18,12 2,50 - 4,01 2,29 1,04 44,40 - 9,06 - 
5 - - 2,28 3,50 2,48 - - 11,19 1,36 76,50 2,70 - - 
6 - - 3,84 7,68 1,17 0,55 3,07 4,55 - 50,00 29,15 - - 

 
Na comparação entre áreas 1A e 1B, as maiores diferenças são observadas 

em Ba, Si e Fe. Entre os pontos 2 e 3 observam-se os percentuais de 7,68% e 11,38% 

em C, de 6,88% e 3,65% em Al, de 15,04% e 9,99% em Si, de 1,95% e 3,66% em S 

e de 11,70% e 9,49% em Ca. As menores variações em pontos percentuais observam-

se nos percentuais de 0 e 0,51% em Cl e de 1,36% e 0,68% em K, e as maiores 

variações em pontos percentuais são observadas em 43,53% e 54,94 % de Fe e 

11,88% e 5,70% de Ba. 

O ponto 4 apresentou os maiores percentuais de Na (6,82%), Al (11,74%), Si 

(18,12%), K (4,01%) e Pb (9,06%), em comparação com todos os pontos. O percentual 

de S no ponto 4 (2,50%) está próximo ao percentual de S no ponto 5 (2,48%), bem 

como o percentual de Mn (1,04 e 1,36%, respectivamente). Desconsiderando as áreas 

A e B, os pontos 4-5 são os únicos a conterem Mn. Ainda, o ponto 4 é o único que 

tem a presença de Na e Pb e possui os maiores teores de Al, Si e K. Já o ponto 5 

possui os menores teores de Al e Si e os maiores teores de Fe. A presença do Pb 

isolado em um único ponto da análise reforça a necessidade de maior 

homogeneização no processo de preparo da matéria prima. 

Entre os pontos 5 e 6 as menores variações em pontos percentuais então 

entre 2,28% e 3,84% de Al, entre 0 e 0,55% de Cl e entre 1,36% e 0% de Mn. Houve 

variação entre 3,50% e 7,68% em Si, 2,48% e 1,17% em S, 0 e 3,70% em K e de 
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11,19% e 4,55% em Ca. As maiores variações, em pontos percentuais, na 

comparação entre os pontos 5 e 6 são observadas em Ba e Fe. 

Através do resultado não foram identificadas formações cristalinas na amostra 

de ES, outrossim, não houve coincidência de elementos químicos que pudesse indicar 

a presença de cristais nos pontos avaliados. Considerando os resultados, conclui-se 

que a amostra é predominantemente amorfa e que essa característica possivelmente 

se repete na totalidade do resíduo adquirido para a presente pesquisa.  

4.2 Propriedades mecânicas das cerâmicas desenvolvidas 

São apresentados neste capítulo os resultados das propriedades mecânicas 

das cerâmicas, observadas após a sinterização em diferentes temperaturas. Foram 

aferidos os valores de resistência à flexão, retração linear, densidade e absorção de 

água das composições submetidas à sinterização em 900ºC, 1000ºC. 1050ºC, 1100ºC 

e 1150ºC. As amostras que sofreram fundição total foram identificadas com um traço 

em suas temperaturas nas tabelas à seguir. 

4.2.1 Mudanças na resistência à flexão após sinterização 

A partir da análise dos resultados de RF (Tabela 12), observa-se que a maior 

RF é alcançada com maiores teores de CSM: 

Tabela 12 - Resistência à flexão (MPa)  
Composições (% peso) Valores de resistência à flexão (MPa) após queima (T°C) 

N° CSM LV ES 900 1000 1050 1100 1150 

1 0 70 30 0,98 1,99 2,34 4,57 6,99 
2 0 80 20 1,05 2,06 2,39 4,66 7,91 

3 60 30 10 0,71 5,88 13,98 3,55 8,08 
4 50 30 20 1,25 5,10 1,55 1,58 11,88 

5 40 30 30 0,53 4,25 8,02 6,13 - 
6 50 20 30 2,77 12,24 2,11 - - 

7 40 40 20 1,94 9,33 13,52 6,25 - 
8 30 40 30 2,84 6,68 10,49 13,97 3,30 
9 50 40 10 1,30 9,22 10,28 14,40 2,83 

10 30 30 40 2,47 5,79 9,12 24,12 1,66 
11 40 20 40 2,79 10,12 25,59 13,97 3,63 

12 70 30 0 1,29 10,02 25,98 - - 
13 60 40 0 0,81 4,22 13,05 19,60 2,32 

  

Nas composições 1 e 2 (sem CSM) tem-se que, nas proporções 

apresentadas, o aumento de 10% de LV e a consequente diminuição de ES 
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proporcionou maior resistência aos CPs. O aumento da RF é constante e na 

sinterização à 1150°C não demonstra sinais de fusão, no entanto, a RF não ultrapassa 

7,91MPa. 

Em comparação entre as composições 3 e 4, que possuem LV constante em 

30%, observa-se que a composição 3 atingiu o maior valor de RF (13,98MPa) na 

sinterização à 1050°C, enquanto a composição 4 alcançou RF máxima de 11,88MPa 

apenas em 1150°C, não superando a RF da composição anterior.   

Observa-se na comparação entre as composições 5 e 6, que possuem 30% 

de ES, que a composição 5, que possui 40% de CSM e 30% de LV, alcançou sua 

maior RF na sinterização à 1050°C (8,02MPa), apresentou sinais de perda de RF na 

sinterização à 1100°C (6,13MPa), fundindo completamente à 1150°C. Já a 

composição 6, com maior percentual de CSM (50%) e menor percentual de LV (20%), 

alcançou RF superior e em temperatura menor, atingindo 12,24MPa na sinterização à 

1000°C, com declínio nas temperaturas subsequêntes.  

Nas composições 7, 8 e 9, que possuem LV constante de 40%, percebe-se 

que a composição 7 (40% CSM e 20% ES) alcançou sua maior RF à 1050°C, com 

declínio da RF nas próximas temperaturas. As composições 8 e 9 alcançaram suas 

maiores RF (13,97 e 14,40 MPa, respectivamente) na sinterização à 1100°C.  

Em comparação entre as composições 10 e 11, que possuem 40% de ES, 

observa-se que a composição 11, com maior teor de CSM, atinge a maior RF em 

menor temperatura (25,59MPa – 1050°C), apresentando declínio da RF nas próximas 

temperaturas.  

Nas composições 12 e 13, que não possuem ES, observa-se que, na 

composição 12 encontra-se a maior RF na sinterização à 1050°C, com fusão dos CPs 

nas temperaturas subsequentes. A composição 13 atingiu sua maior RF à 1100°C 

(19,6MPa), com sinais de perda da RF à 1150°C. 

É possível concluir que 69% das séries de CPs fundiram ou apresentaram 

declínio de sua estrutura nas sinterizações à 1150°C. A presença do CSM promove 

RF acima de 12MPa nas temperaturas a partir de 1000°C. A composição 12, que não 

possui ES (70% CSM, 30% LV), superou a RF de todas as demais composições 

(25,98MPa) com menor gasto energético (1050°C).   

Os valores de RF das cerâmicas nas composições 10, 11 e 12 superam o 

padrão estipulado pela NBR 13.818 (ABNT, 1997) para confecção de placas 
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cerâmicas para revestimento, no Grupo BIIa (≥22MPa), alcançando RF entre 

24,12MPa e 25,98MPa. Já a composição 13 supera o padrão do Grupo BIIb (≥18MPa), 

da mesma norma, apresentando 19,60MPa na sinterização à 1100°C. 

A partir do primeiro regime de sinterização, observam-se valores de RF que 

superam os padrões das normas brasileiras para fabricação de tijolos queimados. De 

acordo com a NBR 7.170 (ABNT, 1983), a resistência de tijolos maciços é classificada 

em: Classe A ≥ 1,5 MPa; Classe B ≥ 2,5 MPa; e Classe C ≥ 4,0 MPa.  

4.2.2 Mudanças na retração linear de queima (RLQ) 

Observa-se que o aumento da RLQ resulta do aumento da temperatura de 

queima (Tabela 13). 

 

Tabela 13 – Retração linear após queima 
Composições (% peso) Valores de Retração Linear (%) após queima (T°C) 

N° CSM LV ES 900°C 1000°C 1050°C 1100°C 1150°C DP 

1 0 70 30 1,17 1,44 1,42 2,33 4,86 1,53 
2 0 80 20 1,19 1,33 1,42 2,81 4,36 1,36 
3 60 30 10 4,44 11,31 13,31 15,04 5,06 4,83 
4 50 30 20 2,69 9,69 8,50 13,72 10,22 4,01 
5 40 30 30 3,13 3,78 9,50 - - 3,89 
6 50 20 30 3,36 9,92 12,00 14,33 - 4,72 
7 40 40 20 3,30 10,19 11,83 13,83 - 4,58 
8 30 40 30 2,39 5,58 7,97 11,21 10,17 3,57 
9 50 40 10 3,36 11,94 11,86 12,50 16,79 4,88 

10 30 30 40 2,92 3,36 4,86 8,92 12,50 4,10 
11 40 20 40 1,19 5,78 9,72 12,96 16,17 5,89 
12 70 30 0 5,67 15,00 20,14 - - 7,34 
13 60 40 0 5,03 14,03 17,58 19,13 15,83 5,53 

 
O menor valor de RLQ é observado nos CPs da composição 1 (1,17%), 

sinterizada à 900°C. Por outro lado, a maior retração é atingida pela composição 12 

(20,14%), sinterizada à 1050°C. 

Nas composições 1 e 2, que possuem apenas LV e ES em sua mistura, 

observam-se as menores retrações em relação às demais composições, além do 

aumento da retração ser lento, com aumento médio de 0,86% entre as sinterizações. 

As composições 12 e 13, que não possuem ES em sua mistura, superaram todos os 

valores de RLQ, em todas as temperaturas. Nota-se, então, a participação como 
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estrutura esquelética da ES na estrutura dos CPs, onde tem-se menor retração com 

a presença de ES, e maior retração na ausência de ES. 

Com a adição de CSM nas composições entre 3 e 13, percebe-se o aumento 

significativo na retração linear, ocorrendo fusão nas composições 5 e 12 sinterizadas 

à 1100ºC, e nas composições 6 e 7, sinterizadas à 1150ºC.  

As composições 3, 4 e 8, apesar de não apresentarem rompimento durante a 

sinterização à 1150ºC, restaram com significativa deformação em sua estrutura, 

causando a alteração em suas medidas e não podendo ser incluídas no padrão de 

RLQ.  

4.2.3 Mudanças na densidade das cerâmicas após sinterização  

 
A Tabela 14 mostra que as mudanças das densidades (D) nos CPs ocorrem 

de forma lenta, sendo o maior aumento verificado entre as temperaturas de 900ºC e 

1150ºC na comp. 3 (60% CSM, 30%LV, 10% ES), e o menor aumento verificado entre 

as mesmas temperaturas na comp. 2 (80% LV, 20% ES).  

Tabela 14 - Densidade das cerâmicas depois da queima em diferentes temperaturas  
Composições (% de peso) Densidade (g/cm³) após queima (T°C) 

N° CSM LV ES 900°C 1000°C 1050°C 1100°C 1150°C 
1 0 70 30 1,73 1,70 1,67 1,73 1,82 
2 0 80 20 1,64 1,57 1,55 1,65 1,71 
3 60 30 10 1,99 2,43 2,60 2,80 3,52 
4 50 30 20 2,05 2,42 2,43 2,90 3,06 
5 40 30 30 1,92 2,04 2,30 - - 
6 50 20 30 2,26 2,62 2,64 3,24 - 
7 40 40 20 2,08 2,52 2,51 3,08 - 
8 30 40 30 2,12 2,25 2,32 2,53 3,09 
9 50 40 10 1,95 2,45 2,45 2,37 2,76 
10 30 30 40 2,12 2,20 2,29 2,44 2,83 
11 40 20 40 2,40 2,47 2,80 3,14 3,66 
12 70 30 0 2,05 2,63 3,46 - - 
13 60 40 0 1,99 2,62 2,98 2,94 2,94 

 
Nas composições 1 e 2, o valor da densidade diminui em cada queima entre 

900°C e 1050°C e, em seguida, a densidade aumenta nas sinterizações de 1100°C e 

1150°C. 

As demais composições (3 a 13), de forma geral, apresentaram aumento 

constante de densidade, resultante do aumento da temperatura de sinterização.  
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A menor densidade obtém-se da composição 2 (1,55), sinterizada à 1150ºC. 

Esta composição possui o maior percentual de LV (80%) e o menor percentual de ES 

(20%).  

A maior densidade registrada foi obtida na composição 11 (3,66), sinterizada 

à 1150ºC, que possui 40% de CSM, 20% de LV e 40% de ES. A composição 12 (70% 

CSM, 30% LV) apresentou D igual à 3,46, sinterizada à 1050ºC.  

Os altos teores de Fe2O3 (ES=64,4%; LV=29,9%) e SiO2 (ES=13,4%; 

LV=15,5%), fornecidos pela LV e ES, presentes na comp. 11, desempenham papel de 

aditivo esquelético nos corpos cerâmicos, promovendo maior estabilidade em altas 

temperaturas. 

Os teores de Fe2O3 (LV=29,9%), SiO2 (LV=15,5%) presentes em 30% da 

comp.12, associados aos teores de CuO (CSM=58,2%) e Zn (CSM=24,0%) presentes 

em 70% desta composição, promoveram a redução do ponto de fusão da amostra, 

restando a mesma fundida à 1100ºC. 

4.2.4 Mudanças nos valores de absorção de água após sinterização 

 
O índice de absorção de água (AA) é indicador indireto de porosidade das 

cerâmicas. Observa-se na Tabela 15 que os valores de AA diminuem com o aumento 

da temperatura de queima, à exceção das CPs 11 e 13 que demonstram aumento na 

AA quando sinterizadas à 1150ºC. Percebe-se que a AA aumenta com a diminuição 

do teor de ES nas cerâmicas. 

Tabela 15 - Absorção de água 
Composições (% de peso) % Absorsão de água 

N° CSM LV ES 900°C 1000°C 1050°C 1100°C 1150°C 
1 0 70 30 26,84 25,59 24,11 20,61 18,75 
2 0 80 20 27,67 26,24 25,83 21,40 18,58 

3 60 30 10 23,95 13,51 9,40 7,15 6,06 
4 50 30 20 21,59 12,01 10,94 6,33 2,37 

5 40 30 30 21,17 14,18 10,68 - - 
6 50 20 30 16,69 8,51 7,76 3,17 - 

7 40 40 20 20,79 10,21 10,46 3,18 - 
8 30 40 30 18,16 13,62 11,03 8,79 4,30 
9 50 40 10 22,94 13,88 9,13 7,64 5,91 

10 30 30 40 14,50 12,85 10,66 7,18 3,61 
11 40 20 40 13,26 10,74 8,62 0,59 4,22 

12 70 30 0 23,12 11,47 8,80 - - 
13 60 40 0 24,08 13,56 5,17 2,43 4,39 
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 Nas composições 1 e 2 observam-se os maiores índices de AA em comparação 

com as demais composições, em todas as sinterizações, apresentando valores entre 

27,67 a 900°C e 18,75 na sinterização à 1150°C.  

4.3 Comparação dos resultados com normas brasileiras 
 

Considerando que as comp. 11 e 12, sinterizadas à 1050°C, demonstraram 

ter melhores condições de resistência à flexão, associadas aos resultados de retração 

linear, absorção de água, lixiviação e solubilização, comparou-se os resultados das 

análises com as normas brasileiras pertinentes (Tabela 20, 21, 22, 23 e 24). As demais 

composições serão comparadas com as normas na medida em que se enquadrem 

nos parâmetros estabelecidos nas NBRs.   

4.3.1 Resistência à Flexão (RF) 
 

Os valores de RF demonstram que a partir da queima de 900°C é possível 

obter materiais com valores de resistência compatíveis com a NBR 7.170 (ABNT, 

1983) (Tabela 16):  

Tabela 16 – Comparação de RF com NBR 7.170 

 Composições que atingiram RF ≥1,5 
Comp. Valores de resistência à flexão (MPa) após queima (T°C) 

N° 900°C 1000°C 1050°C 1100°C 1150°C 
1 - 1,99 2,34 4,57 6,99 
2 - 2,06 2,39 4,66 7,91 
3 - 5,88 13,98 3,55 8,08 
4 - 5,10 1,55 1,58 11,88 
5 - 4,25 8,02 6,13 - 
6 2,77 12,24 2,11 - - 
7 - 9,33 13,52 6,25 - 
8 2,84 6,68 10,49 13,97 3,30 
9 - 9,22 10,28 14,40 2,83 
10 2,47 5,79 9,12 24,12 1,66 
11 2,79 10,12 25,59 13,97 3,63 
12 - 10,02 25,98 - - 
13 - 4,22 13,05 19,60 2,32 

 Parâmetro (NBR 7.170) RF ≥1,5 a 4≥ MPa 
 
Na comparação do resultado de RF com os índices propostos na NBR 7.170 

(ABNT, 1983), considerando que a RF representa uma resistência maior do que a 

análise de Resistência à Compressão das cerâmicas, observa-se que as composições 

6, 8, 10 e 11 atingem a RF proposta pelos padrões da NBR a partir da sinterização de 



48 
 

 
 

900°C, alcançando os valores de 2,47 a 2,84 MPa, respectivamente em tal 

temperatura.  

Nas sinterizações à 1000°C e 1050°C, todas as treze composições alcançam 

RF suficientes para serem enquadradas na referida norma. Sinterizadas à 1000°C, os 

valores observados estão compreendidos entre 1,99 e 12,24 Mpa e, sinterizadas à 

1050°C, os limites encontrados ficaram entre 1,55 e 25,98 MPa.  

Na sinterização à 1100°C, onze composições superam os padrões da NBR, 

com exceção das comp. 6 e 12, que restaram fundidas no processo de queima. Os 

valores encontrados sob tal temperatura ficaram entre 1,58 e 24,12 Mpa. 

Após a sinterização na temperatura de 1150°C, nove composições atingem 

resistência entre 1,66 e 11,88 Mpa, restando as demais fundidas sob tal temperatura. 

A partir de 900°C, as composições apresentam resistência suficiente para 

enquadramento nas categorias A, B e C de tijolos maciços comuns para alvenaria. As 

maiores resistências encontradas são das composições 11 (25,59 Mpa) e 12 (25,98 

Mpa) sinterizadas à 1050°C. 

 

4.3.2 Absorção de Água (AA) 
 

A Tabela 17 demonstra a comparação do valor de AA das composições, 

obtido após a sinterização à 900°C: 

Tabela 17- Comparação de AA com NBR 15.270-2 

 Composições que atingiram AA ≥8 a ≤22% 
Comp. Valores de absorção de água (%) 

N° 900°C 1000°C 1050°C 1100°C 1150°C 
1 - - - 20,61 18,75 
2 - - - 21,40 18,58 
3 - 13,51 9,40 - - 
4 21,59 12,01 10,94 - - 
5 21,17 14,18 10,68 - - 
6 16,69 8,51 - - - 
7 20,79 10,21 10,46 - - 
8 18,16 13,62 11,03 8,79 - 
9 - 13,88 9,13 - - 
10 14,50 12,85 10,66 - - 
11 13,26 10,74 8,62 - - 
12 - 11,47 8,80 - - 
13 - 13,56 - - - 

 Parâmetro (NBR 15.270-2) AA = ≥8 a ≤22% 
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Na comparação do resultado de AA com os índices propostos na NBR 15.270-

2 (ABNT, 2005), observa-se que, para este quesito, as composições 11 (8,62%) e 12 

(8,80%) desenvolvidas se enquadram nos padrões estabelecidos pela ABNT para uso 

em blocos cerâmicos para alvenaria estrutural. 

4.3.3 Lixiviação 
 

A Tabela 18 demonstra o resultado da análise de lixiviação das matérias 

primas e dos CPs da comp. 3, sinterizada à 1150°C:  

Tabela 18 - Concentração de metais em extrato lixiviado das matérias primas e das comp. 11 e 
12 sinterizadas 

Amostra 
Concentração de metais (mg/L) 

Ca Cr Cu Fe Ni Pb 
CSM - - 7,72 - - - 
LV 270,25 0,07 ND 0,04 - - 
ES 120,16 0,24 0,77 300,20 2,91 746,40 

Comp. 11 
(1050°C) 

27,15 0,04 0,71 2,90 >0,01 25,11 

Comp. 12 
(1050°C) 

12,21 <0,01 <0,01 <0,01 - - 

 
Observa-se a diminuição da concentração de metais das comp. 11 e 12 

(sinterizadas) em relação às matérias primas. No CSM ocorre a lixiviação de 7,72 

mg/L de Cu.  

Na LV, a maior concentração lixiviada foi de Ca, com 270,25 mg/L. Os outros 

dois metais detectados foram Cr (0,07mg/L) e Fe (0,04 mg/L) no extrato lixiviado.  

Na ES o maior teor lixiviado foi apresentado por Pb (746,40 mg/L), seguido 

por Fe (300,20 mg/L) e Ca (120,16 mg/L). Os menores teores lixiviados em ES 

encontram-se em Ni, Cu e Cr, com 2,91, 0,77 e 0,24 mg/L, respectivamente.  

Na comp. 11 sinterizada, observa-se que houve incorporação de todo o Ni 

presente nas matérias primas. O Cr apresentou resultados próximos a zero (0,04 

mg/L) e uma parte significativa do Fe presente na ES foi imobilizado (2,90). No 

entanto, o teor de Pb (25,11 mg/L) no extrato lixiviado será comparado com a NBR 

10.004 (ANBT, 2004) para verificação da compatibilidade ambiental do material. 

Já a comp. 12, formada exclusivamente por LV e ES, apresenta Cr, Cu e Fe 

em valores inferiores a 0,01 mg/L, e 12,21 mg/L de Ca no extrato lixiviado. 

A NBR 10.004 (ANBT, 2004) objetiva classificar os resíduos sólidos no que 

diz respeito a periculosidade ou inerticidade dos resíduos, a fim de possibilitar a 
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correta destinação e, consequentemente, a proteção da saúde pública e do meio 

ambiente. Considerando que o material cerâmico desenvolvido é composto 

exclusivamente por resíduos sólidos classificados como perigosos, utilizou-se a 

mesma norma para a verificação da segurança ambiental em relação ao uso do 

material. Os valores obtidos nos ensaios de lixiviação estão comparados com os 

padrões estabelecidos pela NBR 10.004 (ANBT, 2004) na Tabela 19: 

 
Tabela 19 - Comparação do resultado de lixiviação das comps. 11 e 12 com NBR 10.004/2004 

 Concentração de metais (mg/L) 
Ca Cr Cu Fe Ni Pb 

Comp. 11 27,15 0,04 0,71 2,90 >0,01 25,11 
Comp. 12 12,21 <0,01 <0,01 <0,01 - - 

NBR - 5,00 - - - 1,00 
 
Dos elementos analisados, percebe-se que o Cr possui valores dentro dos 

limites estabelecidos pela norma. No entanto, a concentração de Pb na comp. 11 

sinterizada se apresentou acima do que determina a NBR 10.004 (ANBT, 2004), 

conferindo caráter tóxico ao material, o que inviabiliza o uso na construção civil. Já a 

comp. 12, ausente de Pb em sua composição, não possui caráter tóxico relativamente 

aos elementos analisados no ensaio e a NBR 10.004 (ABNT, 2004). 

Os baixos teores apresentados no lixiviado resultam da interação química 

entre os resíduos siderúrgicos com os outros elementos da mistura durante 

sinterização à 1050°C, originando uma estrutura vítrea conforme comprovado nos 

ensaios de microscopia eletrônica dos corpos de prova. 

Os bons resultados de lixiviação dos CP´s analisados são justificados por dois 

fatores importantes ocorridos durante a sinterização das amostras: 

• Em razão da fusão do material vítreo promotor de encapsulamento, 

como um revestimento, que engloba todos os metais pesados e outras partículas 

potencialmente tóxicas, especialmente na comp. 12, e; 

• Por ocorrerem ligações estáveis entre estas partículas e as estruturas 

cristalinas existentes na mistura e as que são formadas durante a sinterização do 

material. 

4.3.4 Solubilização 
 

Os resultados de solubilização realizados nas comp. 11 e 12 (Tabela 20) 

demonstam que a utilização de resíduos industriais figura como um potencial método 
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de tratamento destes materiais, devido a incorporação dos metais pesados e 

encapsulamentos na microestrutura cerâmica. 

Os valores de todos os metais analisados estão dentro dos limites exigidos pela 

ABNT NBR 10.004 – 2004 anexo G.  

 
Tabela 20 - Resultados de Solubilização das comps. 11 e 12 a 1050° C - 6hs 

 Unidade Limites NBR 

10004/04 

Comp. 11 Comp. 12 

Alumínio mg/L 0,2 < 0,1 < 0,1 

Chumbo mg/L 0,01 12,16 - 

Cobre mg/L 2,0 0,05 0,04 

Ferro mg/L 0,3 0,05 0,04 

Zinco mg/L 5,0 0,03 0,03 

 

Apesar dos valores não passarem nos padrões exigidos quanto a solubilização 

do chumbo na comp. 11, acredita-se que os valores deste metal foram reduzidos 

significamente quando os resíduos foram adicionados à massa cerâmica, devido a 

proporção deste elemento no novo material e pela ação de inertização química e 

física. 

Observa-se que a maior concentração de chumbo está localizada na escória 

siderúrgica, material usado na comp. 11 e ausente na comp. 12.  

4.4 Processos físico-químicos de formação das estruturas das cerâmicas  

Os processos físico-químicos de formação das estruturas das cerâmicas 

contendo CSM, LV e ES, foram estudados nas amostras de composição 11 e 12. As 

amostras da composição 12 contém o maior teor de CSM (70%) e 30% de LV sem a 

adição de ES. Para explicar a influência da escória siderúrgica (ES) nos processos de 

formação das estruturas das cerâmicas, foram pesquisadas também as amostras da 

composição 11, a qual contém teores idênticos de CSM e ES (40%) com 20% de LV. 

Ambas as composições sinterizadas à 1050°C, apresentam os maiores valores de 

resistência à flexão, principal parâmetro escolhido para a presente análise. A obtenção 

de tais resultados tornou-se possível devido à formação de novas estruturas desses 

compósitos cerâmicos. Esses processos foram investigados por intermédio de DRX, 

MEV/EDS e mapeamento dos elementos quimicos. 
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4.4.1 Processos físico-químicos de formação das estruturas da cerâmica 11  

4.4.1.1 Composição mineralógica da cerâmica 11 após de queima com 

temperatura 1050°C.    

   

A partir da leitura dos resultados obtidos pelo DRX da cerâmica 11, com 40% 

de CSM, 20% de LV e 40% de ES, após sinterização à 1050°C (Figura 13), usando o 

programa Super-Q X’Pert High Score software (database PDF-2), foi determinada a 

presença de minerais com os seguintes principais metais pesados em sua 

composição: zinco (zincite ZnO) e cobre (paramelaconite Cu4O3).  Eles foram 

determinados previamente com método de FRX como os principais componentes de 

CSM (Tabela 2): 58,2% de CuO e 24,0% Zn.        

 
Figura 13 - DRX da composição 11 após sinterização à 1050°C 

O alto teor de ferro (Fe2O3 = 34,60 %) presente no lodo de bauxita (Tabela 21) 

explica a transformação de hematita (Fe2O3) nas altas temperaturas de queima em 

magnetita (Fe3O4) (Figura 13). O cobre em forma de melaconita (CuO) (Figura 3) 

também foi transformada em paramelaconita (Cu4O3) (Figura 13 e Tabela 21). Oxidos 

de sódio (Na2O), de silício (SiO2) e alumínio (Al2O3) existem em quantidade de 10,3%, 

15,5% e 21,2% no lodo de bauxita (Tabela 5). Por tal motivo a síntese de Albite 

(K0.22Na0.78)(AlSi3O8) e Monalbite (NaAlSi3O8) nas altas temperaturas torna-se 

decorrência natural.  
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Tabela 21 – Composição mineralógica da composição 11 após sinterização à 1050°C (Figura 
23) 
 

Cod. Ref. Mineral Fórmula química  

00-001-1136 Zincita ZnO 

01-075-0449 Magnetita Fe3O4 

01-071-1140 Ilmenita FeTiO3 

01-083-1665 Paramelaconita Cu4O3 

01-083-1618 Monalbita NaAlSi3O8 

01-083-1658 Albita (K0.22Na0.78) (AlSi3O8) 

 

A cerâmica da comp. 11 possui alto teor de materiais amorfos. Após o 

resfriamento da cerâmica, este teor cumpre importante papel de aderência entre as 

estruturas cristalinas dos minerais descritos acima. 

4.4.1.2 Estrutura morfológica, composição micro-química e mapeamento micro-

químico dos elementos da comp. 11 de cerâmica após sinterização à 

1050°C 

 
  O estudo da composição morfológica da comp. 11, sinterizada à 1050°C (Figura 

14), demonstra parcial fundição de materiais com presença de grande quantidade de 

partículas ainda não fundidas. As figuras 14-B e C mostram a presença de lacunas 

abertas em torno das bordas de partículas grandes (Figura 14-D), poros de grandes 

tamanhos com diferentes configurações. Também existem áreas de material fundido, 

o qual liga as partículas a uma cerâmica localmente monolítica. A quantidade destas 

áreas e intensidade dos contatos entre elas caracteriza os valores das propriedades 

mecânicas da cerâmica. Apesar de muitas partículas manterem formas com ângulo 

agudo, este nível de fundição é suficiente, na presente sinterização da mistura dos 

componentes, para a abtenção de resistência à flexão de 20,16 MPa.  
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                100µm             A  
 

               100µm              B 

   

100µm                C 

 

             100µm              D 

 Figura 14- Microestrutura morfologica da comp. 11 sinterizada à 1050°C  (magnificação 1000x). 

4.4.1.3 Composição microquímica da comp. 11 por método de EDS  

 

O estudo da composição microquímica da comp. 11 por método de EDS (Figura 

14-D e Tabela 22) demonstra uma grande discrepância na composição química da 

amostra no que se refere à presença dos elementos químicos e seus percentuais. 

Como exemplo, Na, Cl, K e Ti não foram encontrados em muitos pontos. O conteúdo 

de Si variou de 9,94% a 0,62%, de Fe – de 42,96% a 1,51%, de Cu – de 69,95% a 

14,62%.  
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Tabela 22– Composição microquímica da comp.11 (EDS) (Figura 14-D) 

Pontos Na Al Si Cl K Ca Ti Fe Cu Zn Total 

1 12,04 14,84 9,94 0,42 0,28 1,63 0,46 32,56 14,62 13,19 100,0 

2  12,48 0,62     1,51 60,12 25,27 100,0 

3  12,43 0,98   0,35  2,47 69,95 13,81 100,0 

4  10,98 2,17   1,10 0,54 42,96 17,18 25,06 100,0 

5 9,63 17,93 7,82 0,27  1,81 0,46 10,35 34,52 17,21 100,0 

Max, 12,04 17,93 9,94 0,42 0,28 1,81 0,54 42,96 69,95 25,27  

Min, 9,63 10,98 0,62 0,27 0,28 0,35 0,46 1,51 14,62 13,19  

 

A análise da estrutura morfológica das amostras da comp. 11 sinterizada à 

1050°C, e realizada através de MEV, com magnificação de 1000 vezes (Figura 14-A), 

demonstra o inicio do processo de fundição das partículas. A figura sugere a formação 

de material monolítico. As partículas maiores da amostra, no centro superior da figura, 

aparentam estarem fundidas na cerâmica, sem rachaduras ou poros. As fissuras 

verticais irregulares podem ser percebidas como rachaduras provocadas pela 

submissão da cerâmica aos testes de resistência. Ainda, as composições e os 

percentuais observados nos pontos 2 e 3 apresentam maior proximidade. 

 

4.4.1.4 Mapeamento de elementos químicos da comp. 11 

 

Foi utilizada a área da figura 14-C para análise da distribuição dos elementos 

químicos da comp.11. A Figura 15 demonstra concentração de micropartículas como 

materia amorfa (dispersados na maioria) e cristalina (concentrados em redes 

cristalinas).  

A maior concertação entre seis elementos químicos é o alumínio, em razão de 

sua densa concentração em cristais de albita (K0.22Na0.78) (AlSi3O8) e monalbita 

(NaAlSi3O8) (Figura 13 e Tabela 21). O segundo lugar em concentação de elementos 

químicos é ocupado pelo ferro, devido ao alto teor de cristais de minerais em formas 

de magnetita (Fe3O4) e ilmennita (FeTiO3), seguido por silicio (mais comum elemento 

da crosta terrestre), acompanhado por partículas de cálcio (Figura 13 e Tabela 21). 
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Figura 15– Mapeamento os elementos químicos da comp. 11 apos sinterização à 1050°C 

A principal quantidade de metais pesados (Cu e Zn) estão dispersos em forma 

amorfa com pequena quantidade de cristais dos minerais paramelaconita (Cu4O3) e 

de zinco em cristais de zincita (ZnO). A inclusão destes elementos ambientalmente 

tóxicos em redes cristalinas com ligações cristalo-químicas possibilita o 

encapsulamento e a baixa lixiviação destes minerais ao meio ambiente. Mas a 

intensidade de picos dos minerais no difratograma (Figura 13) é bastante baixa, 

restando claro que a maioria dos átomos de Cu e Zn está localizada em novas 

formações amorfas, e menos firmemente ligados em comparação aos minerais 

formados. Por isso existe o risco de que no ambiente ácido das análises de acordo 

com a NBR 10004, os valores de solubilidade e lixiviação possam exceder os padrões 
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sanitários ali estabelecidos. Todavia, pode ocorrer o encapsulamento dos metais 

pesados, presentes na matéria amorfa, em materiais vitrificados durante o processo 

de sinterização das misturas iniciais.  

 

4.4.2 Processos físico-químicos de formação das estruturas da comp. 12  

4.4.2.1 Composição mineralógica da comp. 12 após queima à temperatura de 

1050°C 

   

A comp. 12 é composta apenas por CSM (70%) e LV (30%). A ausência da ES 

mudou significativamente as propriedades mecânicas em razão da mudança de 

composição mineralógica e da estrutura das amostras cerâmicas. Isto é claramente 

observado ao comparar a composição dos difratogramas 11 e 12 (Figuras 13 e 16) e 

suas Tabelas 22 e 23. De todos os minerais sintetizados na composição de 11, apenas 

um mineral (magnetita - Fe3O4) foi mantido na composição, devido à grande 

quantidade de ferro presente no lodo de bauxita.  

 
       Figura 16– DRX da comp. 12 sinterizada à 1050°C 
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Este fato indica que na mesma temperatura de 1050°C, as reações de interação 

química entre os componentes iniciais caminham em direções opostas. Isso levou à 

síntese de estruturas cristalinas com composições químicas diferentes. 

 

Tabela 23– Composição mineralógica da comp. 12 sinterizada à 1050°C (Figura 26) 

Ref. Code Minerais Formula Quimica  

01-089-3434 Cristobalita SiO2 

00-025-1376 Magnetita (Fe, Mg) (Al, Cr, Fe, Ti)2 O4 

01-089-1681 Hercinita (Fe 0.866 Al 0.134) (Al1.866 Fe0.134) O4 

00-003-0892 Cuprita Cu2 O 

01-082-1814 Sodalita Na8 (Al Si O4)6 (MnO4)2 

          

Neste sentido, os óxidos de sódio (Na2O), de silício (SiO2) e alumínio (Al2O3,), 

presentes na comp. 12, foram sintetizados em cristais de sodalita (Na8 (Al Si O4)6 

(MnO4)2), óxidos de cobre em cuprita (Cu2O) e óxidos de ferro em magnetita ((Fe, Mg) 

(Al, Cr, Fe, Ti)2 O4)) e hercinita ((Fe 0.866 Al 0.134) (Al1.866 Fe 0.134) O4). No difratograma 

(Figura 16), não foi detectado nenhum dos picos das estruturas cristalinas de minerais 

com alto teor de zinco. Isso significa que provavelmente esse elemento foi conectado 

por uma grande quantidade de massa amorfa. De acordo com a escala de intensidade 

(I, cps), é notável um aumento nas estruturas amorfas em comparação com a Figura 

16. 

4.4.2.2 Estrutura morfológica de cerâmica 12 de após de queima com 

temperatura 1050°C 

 

A ausência de escória na cerâmica 12 afeta a estrutura morfológica do material. 

Em comparação entre as Figuras 14 e 17 é visível o início do processo de fusão à 

temperatura de 1050°C da mistura inicial presente na comp. 12. No material, surgem 

diversas regiões fundidas e grande número de pequenas áreas de materiais fundidos. 

São estas regiões e áreas que asseguram o crescimento da resistência cerâmica até 

22,04 MPa após queima à temperatura de 1050°C.  
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B 

Figura 17- Microestrutura morfologica da comp. 12 sinterizada à 

1050°C (magnificação 1000 x) 

Observa-se que nos campos onde encontra-se material fundido, as partículas 

dos componentes originais são visíveis. No entanto, apresentam-se como 

parcialmente derretidas e perderam as formas angulares agudas (Figuras 4 e 8). A 
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maioria dos poros da cerâmica, devido à fusão, assumiu uma forma mais 

arredondada, particularmente bem vista na Figura 17-B.  

 

4.4.2.3 Composição microquímica de cerâmica 12 por método de EDS  

 

A análise da composição micro-química da cerâmica 12 por EDS (Figura 17-A 

e B e Tabela 24) mostra semelhança entre as composições dos pontos de cerâmica 

11 (Figura 14-D e Tabela 13), nos percentuais dos elementos Na, Al, Si, Ca e Ti. Ao 

contrario do observado na comp. 11, entre os pontos selecionados na comp. 12 não 

foram encontrados os elementos S, Cl e K; o valor de Cu é significativamente menor 

do que na comp. 11, mas o valor de Zn muito maior; a ausência da escoria siderúrgica 

na comp. 12 diminue o teor de ferro. Ainda que a análise pontual da composição 

química não permita estender essas diferenças ao volume total de materiais, observa-

se a coincidência das composições químicas entre pontos próximos. Por exemplo, os 

pontos 3 e 4, contém alto valor de Cu (97,97 e 98,35%), surgindo partículas de cobre 

com pequenas impuresa de Al e Fe. Os pontos 5 e 6, são semelhantes em composição 

química à magnetita (Fe, Mg) (Al, Cr, Fe, Ti)2 O4; uma composição similar possui o 

ponto 8, mas está localizada longe dos pontos 5 e 6. São também similares as 

composições dos pontos 10 e 11, com exceção do conteúdo de Al, Si e Zn.  

 
Tabela 24– Composição microquímica de cerâmica12 por método de EDS (Figura 27-A e B) 

Spectrum Na Al Si S Ca Ti Fe Cu Zn Total 
1 7,22 12,22 4,67  0,83 0,61 6,81 52,21 15,43 100,0 
2  1,03     1,35 97,61  100,0 
3  0,86     1,17 97,97  100,0 
4  1,12     0,53 98,35  100,0 
5  20,01 12,53   0,53 8,75 6,25 51,94 100,0 
6  29,54    1,07 18,28 10,52 40,59 100,0 
7  30,37    1,42 19,73 9,67 38,81 100,0 
8  1,55 1,11    2,13 92,83 2,39 100,0 
9 15,85 17,10 19,73 11,11 6,72 0,32 4,94 4,37 19,87 100,0 
10  28,33 5,22  0,68 0,84 14,77 7,70 42,46 100,0 
11  21,77 13,99   0,36 6,77 7,96 49,16 100,0 
Max, 15,85 30,37 19,73 11,11 6,72 1,42 19,73 97,97 51,94  
Min, 7,22 0,86 1,11 11,11 0,68 0,32 1,17 4,37 2,39  
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4.4.2.4 Mapeamento de elementos químicos na cerâmica de comp. 12 

 

Avaliando visualmente o grau de concentração dos elementos químicos na 

cerâmica 12 (Figura 18, relativa à Figura 17-B), o ferro pode ser colocado primeiro, o 

segundo - silício, depois cobre, alumina, estanio, sódio, cálcio e o último – titânio.  
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Figura 18– Mapeamento dos elementos químicos da comp. 12 sinterizada à 1050°C 
(Figura 17-B). 
 

O maior interesse se dá na concentração de cobre, a qual é representada no 

MEV (Figura 17-B) na forma de uma seção retangular irregular completamente 

fundida. O ponto de fusão de cobre puro é 1084,62°C o que é menor do que a 

temperatura (1050°) de queima neste experimento. Alguns componentes desta 

mistura aceleram fortemente a fusão da mistura em razão do baixo ponto de fusão: 

Na – 97,8°C, Sn – 231,9°, Zn – 419,5°, Ca – 842°. É possível que as partículas finas 

de cobre líquido tendam a se contrair, como se vê na Fig 28 - Cu. O maior grau de 

ausência de partículas sem qualquer coágulo é observado em titânio. 

Em razão da ausência de Pb em sua composição, promovendo a diminuição 

de impactos tóxicos ao meio ambiente, bem como pelas características físico-

químicas analisadas e mecânicas apresentadas a seguir, observadas na com.12, no 

presente estudo, esta foi escolhida como cerâmica com propriedades mais 

promissoras para o uso como material na construção civil. 

  



63 
 

 
 

5 CONCLUSÃO 
 

Confirmou-se que os resíduos utilizados como matéria prima nesta pesquisa 

– catalisador de síntese de metanol (CSM), lama vermelha do processamento de 

bauxita (LV) e escória siderúrgica (ES) - possuem altos teores de elementos que lhes 

conferem a qualidade de resíduos perigosos, de acordo com a classificação da NBR 

10.004 (ABNT, 2004). São eles: Ba, Cr, Ni, Pb e V.  

Os resultados demonstram a possibilidade de se obter um material cerâmico 

a partir de composições dos resíduos industriais utilizados nesta pesquisa (CSM, LV 

e ES). A melhor composição cerâmica (comp.12) foi sinterizada em 1050°C e obteve 

valores de resistência à flexão de 25,98 MPa, retração linear de 20,14%, densidade 

3,46 g/cm3 e absorção de água de 3,80%. A absorção de água atende aos padrões 

da NBR 15.270-2 (ABNT, 2005) e a resistência à flexão atende aos padrões da NBR 

7.170 (ABNT, 1983) para produção de blocos cerâmicos e tijolos maciços comuns, 

respectivamente. 

Os ensaios de lixiviação e solubilização da comp. 12 demonstram haver 

compatibilidade no material sinterizado com os parâmetros constantes na NBR 10.004 

(ABNT 2004), não ocorrendo nível de toxicidade apontado. 

Conclui-se que o alcance das propriedades mecânicas descritas acima foi 

possível em razão da fusão parcial dos componentes das misturas iniciais.  

O principal objetivo da pesquisa foi a criação de um material cerâmico com 

base em resíduos industriais, estando este adequadamente concretizado.  

Com o desenvolvimento de novas tecnologias dessa natureza, a expectativa 

é que sejam fomentadas regulamentações para o uso de resíduos como matéria prima 

na construção civil e demais setores exploradores de recursos naturais. 

Considerando, então, o impacto ambiental positivo em razão do desenvolvimento de 

materiais produzidos com resíduos industriais, sugere-se para trabalhos futuros:  

 Realizar pesquisas com as mesmas composições, com maiores temperaturas de 

queima (até 1300°C);  

 Realizar análises termogravimétricas, com intuito de compreender os processos 

químicos que ocorrem durante a sinterização dos resíduos utilizados e dos corpos 

de prova; 
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  Aprofundar o estudo sobre a resistência mecânica dos materiais desenvolvidos, 

realizando análises de fadiga dos materiais para a melhor caracterização das 

cerâmicas;  

 Analisar a resistência a choques térmicos dos materiais desenvolvidos, a fim de 

estudar a aplicação e a adaptação do material nas diferentes regiões do Brasil e 

em outros países;  

 Verificar quais outros resíduos industriais são capazes de potencializar as 

características positivas da cerâmica desenvolvida e completar suas lacunas;  

 Verificar a condutividade elétrica do material desenvolvido, a fim de ampliar o 

alcance da pesquisa para outras áreas; e 

 Avaliar a viabilidade econômica e quantificar as vantagens ambientais com 

relação ao desenvolvimento de materiais a partir de resíduos industriais. 
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