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RESUMO
Atualmcnte, há uma grande preocupação por parte das indústri as com a disposição dos resíduos gerados ao
longo do processo produti vo. O setor da construção ci vil também enfrenta séri os problemas, visto que , gera grandes
quantidades de resíduos ao longo do processo de execução da obra ou devido ao desmonte de construções j á
existente. Deste modo são gerados d iferentes tipos de res íduos, tai s como, tijolos. argamassa. concreto,
revest imen tos cerâmi co, louça sanitária etc. O sctor minera l também gera grandes volumes de resíduos. Por
exemplo, o bene fi c ia mento do caulim, gera resíduos a base de ca ulinita c ta lco em grandes quantidades. O descarte
de resíduos, de um modo gera l, ocas iona um impacto ambienta l muito li.ll'tC, o que tem justificado o es forço de
pesquisa visando encontrar uma so lução rac ional para este problema. Deste modo, o presente traba lh o tem como
obj et ívo caracterizar e estudar o processamento dos resíduos provenientes do dcstarte de tijolos c do beneficiamento
do cau lim setor em formulações para revestimentos cerâmi cos. A caracteri zação química e estru tura l foi reali zada
por d ifraçào de raios X (D RX) e por fluorescência de rai os X (F RX). Foram rea li zados ensai os de absorção de água
(AA), poros idade aparen te (PA), retraçào linea r após queima (RLQ), densidade aparente (DA) e resistênc ia
mecânica (RM) para determinação das propri edades tecnológicas destes ma te riais. Os resultados pre liminares
mostram que os resíduos estudados podem ser consi derados como mat érias-primas bem comportadas e de grande
potencial para a indú stria de pisos e revestimentos cerâmi cos.
PALA VRA S-CHAV E: resíduo de caulim, rcs iduo de construção civil , chamotc, cerâmica, pi sos
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I. INTRODUÇÃO
O desca rte de resíduos gerados pela indústria da construção civil c de beneficiamento do caulim no Rio
Grande do Norte incidi nega tivamen te sobre toda a sociedade, seja pelo aumento do custo final das construções, no
caso da construção civil , como também pel os custos de remoção c tratame nto dos mesmos, no caso de ambos os
sctores. Na ma ioria das vezes, esses resíduos são retirados c d ispostos clandestinamente em loca is como terrenos
baldios, margens de rios e de ruas nas periferi as das cidades. (CONAMA n". 307. 2002)
Face aos prejuízos ambientais c conseqüentemente, os sociais, de saúde e econômicos rcsullantes da
destinação inadequada desses resíduos da construção civil e do ben e fi ciament o do caulim, se faz necess<irio o
desenvolvimento de critérios c procedimentos para a gestão dos mesmos . É necessá rio também a impl ementação de
diretrizes públicas governamentai s para acelerar o processo de redução <.los impactos ambientais negativos.
Um outro aspecto importante. é a demanda por habitações de baixo custo. Isto pode ser vi ab ilizado mais
rapidamente se processos de produção de produtos mais baratos forem desenvolvidos. No entanto, os ques itos de
qualidade devem ser ohedcc idos. Assim, os produtos obtidos a partir do aproveitamento de res íduos devem atender a
N BR 138 I R/1997 ·- Placas cerámicas para revestiment o -- cspecilicaçào e métodos de ensai os.

2. MATERIAIS E MÉTODOS

2.1. Materiais
Os materi a is utili /.auos nesta pesqui sa limun: res íduo de caulim, resu ltante da s indústri as do beneficiamento de
cau lin s primários de Equador-RN c resíduo de chamotc, telha c tijolos cerâ micos, ex traídos da construção civil.

2.2. Métodos
Análi ses das matérias-primas: Foram reali zadas analises químicas do pó por fluorescên c ia de ra ios-X
(FRX) e análise qualitati va por difraçào de raios-X (DRX). Com base nos resultados de FR X e DRX , foi realizada a
análi se racional dos resíduos de caulim c de tijolos utili zando-se o programa computacional para analise rac ional de
argilominerais "MIDS" (M. L. Vare la, 2004) . Este programa foi ucscnvolvido no LabMat da UFRN . Os parâmetros
de aná li se utili zauos na difração de raios- x foram os seguintes: Co rrente (3 0A): Voltagem (40KV); Velocidade ( 1,5
dcg/min); l'ai xa de Varredura (5"- 75"); Passo de Varredura (0,02dcg).
Processa mento dos resíduos de caulim e de tijolos: O resíduo de caulim foi inicialmente classificado em
pene ira de malha 14 mesh. Em seguida foi moído por via ilmida cm um moinho bo las excêntrico, por um período de
tempo de I h. Em seg uida, a barhotina a hasc de residuo de caulim foi despejada cm uma bandeja c secada a li 0°C
por 24h em uma estufa com exaustão de gases. Após o processo de secage m, o resíduo moído foi desag lomerado em
um almofariz e passado cm peneira de malha I 00 mesh c acondicionado cm sacos plásticos.
O resíduo de tij olos foi britado cm um moinho de marte los c classificado granulométricamentc cm peneira
14 mcsh. Em seguida fói moído por via seca cm um moinho bo las por um pe ríodo de tempo de 24 h. O resíduo
moído foi classificado granulométricamentc em pene ira I00 mesh e acondicionado em sacos plásticos.
Formul ação das massas ccnimicas: I\ Tabel a I contém as formul ações estudadas. obtidas da combinação de
diferentes proporções dos resíduos processados de caulim c de tijolos. Essas lórmulaçõcs fo ram mi sturadas e moídas
cm moi nho de bolas excêntrico a úmido durante uma hora. Em seguida, a barhoti na resultante da combin ação dos
resídu os foi despejada cm uma bandeja c secada a I I 0°C' por 24h cm uma estufa com exaustão de gases. As
diferentes mi stu ras foram desaglomcradas cm almo litri /. c acondicionadas cm sacos plásticos devidamente
identificados.
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Tabela I

Matérias - Primas
P2
Resíduo de Caulim
Resíduo de Tijolo

100

Natai-RN, novembro 2005.

Formulações das massas estudadas
Composição ("lo cm peso)

RI

R2

R3

R4

RS

R6

R7

RX

R9

PI

lO

20

30

40

50

60

70

80

90

100

90

RO

70

60

50

40

30

20

lO

Moldagem dos corpos de prova: As diferentes misturas na forma de pó tiveram o teor de umidade ajustado
em 7'/o em peso (+I) para cm seguida serem granuladas cm peneira 60 mcsh. O pó granulado foi separado cm
porçôes de 22 g para obtenção de corpos de prova (CPs) de mesmo peso c dimensões de I Ox I Ox I 00 mm. Os CPs
foram confeccionados por prensagem uniaxial sob uma pressão de 75 Mpa.
Processo de sinterização: Após prensagem os corpos de prova (CPs) li1ram secos em cstuflt a II 00 C por
24h. Em seguida, os CPs foram sinterizados em um fórno détrico, modelo I NTI-ss, em grupos de três amostras para
cada temperatura de queima. As composições P2,R I .R2,R3,R4 e R5 foram tratadas termicamente nas temperaturas
de 1000°C, 1050°C e IIOOoc. As composições R5,R6,R7,R8,R9 e PI foram tratadas tennicamcntc nas temperaturas
de I 150°C, 1200°C c 1250°C. Em todos os casos, a taxa de aquecimento c resfriamento foi lixada em I O "C/min e o
tempo de patamar em 2h.
Ensaios tecnológicos: Após a sinterização, os CPs limun submetidos aos ensaios de determinação absorção
de água (AA), porosidade aparente (PA), retração linear (RL), densidade aparente (DA) c resistência mecânica (RM)
sob flexão em três pontos.

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES
A Tabela 11 contém os resultados de análise química dos resíduos estudados.
Os resultados mostram que, o resíduo de tijolo contém uma relação alumina/sílica (<I :2) relativamente
baixa e uma quantidade de óxidos limdcntes (Na,O , K,O, Fe,01 , CaO c MgO) elevadas. Com base nestes
resultados, o resíduo de tijolo pode ser considerado como uma matéria-prima com grande capacidade de formação
de fase líquida cm temperaturas entre 950"C c II OO"C. Por outro lado, a quantidade elevada de óxido de ferro (>
2%,) impede a utilização deste resíduo cm processos de queima acima de I OS<tC devido a redução do estado de
valência dos íons ferro de 1 3 para +2. Estes E1torcs combinados impedem o uso deste resíduo como uma matériaprima adequada a fabricação de produtos de baixa porosidade c propriedades mecânicas elevadas.
Os resultados mostram que, o resíduo de caulim apresenta uma relação alumina/sílica moderada (>I: I) e
um teor de óxido de ferro abaixo (<2%,), podendo se comportar como uma matéria-prima formadora de estrutura
mesmo em temperaturas elevadas, acima de II OO"C:. Por outro lado, o teor de óxido de potássio elevado deve
conduzir a formação de Etsc líquida abundante acima de II OO"C. Devido ao teor elevado de alumina c aos teores
baixos de Na,O, Fe 20,, CaO c MgO essa fase líquida pode se comportar como uma fase líquida de alta viscosidade
e/ou como uma fase líquida transiente, o que é dcsejúvcl para a obtenção de produtos com propriedades físicas c
mecânicas mais elevadas.

Amostras
Resíduo de
Tijolo
Resíduo
Caulim

Si0 2(%)
51.23

44.25

Tabela 11 ·· Anúlise guímica dos resíduos estudados
AI,O,('X,) Fe,O,('Y.,) K20(%) Ca0( 0!.,) Na 20(%)
4.89
2.51
2.22
27.91
~.44

48.66

1.02

5.24

0.0

0.0

M!;iO(%)
1.91

0.44

A Tabela III contém os resultados de ditração de raios X para os resíduos de tijolo e de caulim.
A Tabela IV contém os resultados da anúlisc racional, obtidos através do programa computacional MIDS
de análise racionaL para os resíduos de tijolo c de caulim.
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Os resultados mostram que, as fases anortita e ilita, são provenientes do tratamento ténuico durante o
processo de fabricação do tijolo. Estas fases são mais estáveis ténnicarnente que as matérias-primas naturdis nao
queimadas utilizadas na fabricação de tijolos, podendo conduzir a formação de fase líquida de maneira mais gradual
c controlada. Isso pode contribuir para melhorar a estabilidade ténnica estrutural deste resíduo cm formulações de
massa cerâmica, e assim, permitir a obtenção de produtos cerâmicos com melhores propriedades flsicas e mecânicas.
No caso do resíduo de caulim, verificou-se que este é constituldo por caulinita e mica, como fases
principais, e hematita como fase minoritária. A caulinita caracteriza-se como um excelente fonnador de estrutura em
uma ampla faixa de temperaturas de queima e a mica pode aluar como um fundente em temperaturas mais elevadas
de queima. Contudo, a proporção elevada de mica nesta matéria-prima pode conduzir a problemas de variaçilo
dimensional durante c após a prensagem, sendo aconselhável o uso combinado com uma matéria-prima plástica, por
exemplo, urna argila.
Tabela III - Análise qualitativa de fases cristalinas dos resíduos
Amostras
Resíduo de Tijolo

Anortita

Quartzo

Albita

Residuo Caulim

Mica
Caulinita

Amostras
Resíduo
de Tijolo
Resíduo
Caulim

llita

Hematita

Anortita

Albita

17.44

23.22

muscovita

Quartzo

Tabela IV - Análise racional dos resíduos
Quartzo Hcmntita
Mica
Caulinita
moscovita

.........................

7.59

8.44

3.0

1.0

__ _____
,.

41.0

IIi ta

Acessórios•

------·

35.6

7.71

54.0

........................

1.0

• estão inclufdos todos os componentes que por algum motivo não foram identificado em nenhuma das análises
mencionadas.

Na Figura I é apresentada a distribuição acumulada de tamanhos de partículas para o resíduo de tijolo
moido. Na Tabela V são resumidos os resultados desta análise. Os resultados mostram que o resíduo de tijolo pode
ser convertido em uma matéria-prima com uma distribuição de tamanho de partículas bastante larga, o que é
adequado para a obtenção de peças prensadas de elevada compacidade. Por outro lado, este resultado demonstra que
o processo de moagem a seco é eficiente para cominuição de resíduos de tijolos.

Figura 1 - Distribuição graoulométrica do resíduo de tijolo

Tabela V

Distribuição granulométrica do resíduo de tijolo.
Volume Passante(%)
Diâmetro a 10%
0.761!11l
Diâmetro a 50%
4.94 J.lm
Diâmetro a 90"/o
19.84 J.lm
Diâmetro médio
7.92 f.!ID
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Na Figura 2 é apresentada a distribuição acumulada de tamanhos de partlculas para o resíduo de caulim. Na
Tabela VI são resumidos os resultados desta análise. Os resultados mostrdlJl que o resíduo de caulim pode ser
convertido em uma matéria-prima com uma distribuição de tamanho de panículas bastante larga, o que é adequado
para a obtençí!o de peças prensadas de elevada compacidade. No entanto, apesar da moagem a úmido, prevalece
uma proporção elevada de partículas acima de 40 IJm (-50%). Deste modo, seria mais adequado realizar a moagem
a úmido deste resíduo cm um moinho de bolas convencional. ao invés de um moinho excêntrico. Este procedimento
poderá melhorar o comportamento de prensagem deste resíduo e elevar a reatividade.

Figura 2 - Distribuição granulométrica do resíduo de caulim.
I'

Tabela VI - Distribuição granulométrica do resíduo de caulim.
Volume Passante(%)
Diâmetro a I O%

5.13

Diâmetro a 50%

39.S61Jm

Diâmetro a 90%

1{9.60 !Jm

Diâmetro médio

44.90 1-1m

As Tabelas VTI e
estudadas.

vm

j.UU

contém os resultados de propriedades mecânicas das diferentes formulações

Para as fonnulações P2, RI, R2, R3, R4 e RS, observa-se uma variação gradual das propriedades mecânicas
com a temperntura de queima. No entanto a coloração de queima toma-se mais avermelhada, uma característica nem
sempre desejável para revestimentos cerâmicos. Não foi observado uma tendência para inchamento em nenhuma das
amostras. Por outro lado, esse comportamento é muito intenso oo caso do reslduo puro (P2), que já em I 050°C
apresenta aspecto de super queima. Na temperatura de I 050 "C foram obtidos resultados muito interessantes para um
revestimento que poderia ser classificado com um grês, com valores médios cm tomo de 30 MPa para as
composições R2, R3 e R4. Estas composições apresentaram valores de AA na faixa de 6% até 9%.
Para as composições RS, R6, R7, RS, R9 e PI não observou-se uma variação gradual das propriedades
mecânicas com a temperatura. Contudo foi observada uma redução das propriedades mecânicas na temperatura de
1250 •c, o que revela a ocorrência de inchamento devido a presença de óxido de ferro. Por outro lado, o resfduo
caulim puro apresentou o melhor resultado de resistência mecânica a 1250 •c, o que deve ser atribuído ao baixo teor
de óxido de ferro, ao aumento do teor de formadores de estruturas. Com o aumento do teor de resíduo de caulim
observa-se a necessidade de elevar a temperatura queima para melhoras as propriedades mecânicas. Por outro lado,
são obtidos produtos com coloração cada vez mais claras, o que é bastante desejável para produtos de revestimentos
cerâmicos. Para as composições R6, R7 e RS sinterizadas a 1250 ~ foram obtidos valores resistência mecânica
tipicos de revestimentos cerâmicos do tipo Semi-Grês e Grês-Porcelanato, atingindo valores entre 65 MPa e 75
MPa, e AA na faixa de 3,5% até 4,5%. (NBR 13SIS/1997)
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Tabela Vil

N as~:i m cnto ,

R.M. , Paskocimas, C. A .. Formiga, F. L

Resu ltados de Módulo de Ruptura cm três pontos para as fo rmulações P2 . R I, R2, R3, R4 e RS
Módulo de Ruptura ú Flexão- MPa
1000 "C
1050"C
II OO"C

Tabe la VIII

P2

RI

R2

R3

R4

R5

2H,4X
15,81
67,94

11 ,4 1
33 ,06
47,X7

12, 17
3 1,34
63,53

12,38
3 1.20
51.64

12,74
32,01
55,5 1

12,64
25,26
58,95

Resultados de Mód ulo de Ruptura cm três pontos para as formul ações PI , RS , Ró. R7 , RX e R9
Módulo de Ruptura à Flexão- MPa
PI

R5

R6

R7

RX

R9

li SO "C

27 ,30

69.3 1

63,79

4 8,44

37,96

30,62

1200 "C

30,12

60 ,93

64,43

64 ,84

64,98

36.55

1250 "C

73,X 6

49, 66

65,H I

61 .52

76.24

49,66

4. CONCLUSÕES
Os resultados obtidos mostram qu.: é possível gerar produtos ~:o m boas propriedades tis icas e mecâni cas a
partir de resíduos de tijolos c de resíduos provenientes do beneficiamento de ca uli ns. O resíduo de tijolos se mostra
como uma matéria-prima mais indicada para a obtenção de revestimentos de base vermelha. O res íduo de caulim se
mostra como uma matéria-prima mai s indicada para a obtenção de revestimentos de base clara c melhores
propriedades tisi cas c mecâni cas. A práti ca de aproveita mento de resíduos como substituto de matérias-primas
na turai s permite alcançar bcnelk ios ambientais c económi cos c mini mizar os impactos ambi entai s negativos.
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