
XXVII Encontro Nacional de Tratamento de Minérios e Metalurgia Extrativa 

Belém-PA, 23 a 27 de Outubro 2017 

 

  1  

 

UTILIZAÇÃO DE FINOS DE PEDRA SABÃO COM ÓLEO 
ADSORVIDO NA FABRICAÇÃO DE CERÂMICA VERMELHA   

 
AVELAR, B.C.1, REIS, E.L.2 

 

 
1Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP), Escola de Minas, Departamento de 

Engenharia  de Minas. email: barbara.cardoso.avelar@gmail.com 
2Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP), Escola de Minas, Departamento de 

Engenharia  de Minas. email: erica@demin.ufop.br 

 
 
RESUMO 
 

Nos processos de extração de rochas ornamentais, muitas vezes, são 

gerados grande volume de resíduos.  Logo, o desenvolvimento de novas técnicas 

de reciclagem e reutilização de resíduos do setor seria de grande utilidade para 

minimização dos impactos gerados por essas atividades. Este trabalho teve 

como objetivo incorporar e avaliar a incorporação de resíduos de pedra-sabão na 

fabricação de produtos estruturais cerâmico. As composições foram preparadas 

substituindo 30% da massa argilosa pelos finos de pedra-sabão e por finos de 

pedra sabão com óleo diesel adsorvido. Foram produzidos corpos de prova 

sinterizados na temperatura 1000 ◦C com tempo de aquecimento de até 3 

horas. Para cada mistura, foram medidas as propriedades de retração de 

secagem, retração térmica linear de queima, adsorção de água, cor de queima e 

resistência à compressão simples. De um modo geral as composições desse 

trabalho que apresentaram os melhores resultados foram os corpos de prova 

confeccionados com solo substituindo 30% da massa argilosa pelos finos de 

pedra-sabão. 

 
PALAVRAS-CHAVE: pedra-sabão, cerâmica, aproveitamento de rejeitos. 
 
ABSTRACT 
 
In the ornamental stone extraction process, lots of times, big volumes of tailing are 
generated.  So,  the  development of new recycling  techniques  and  the  reuse  of 
industry waste would be very useful for the minimization of the impacts  generated  
by these activities. This study goal was to incorporate and evaluate the 
implementation of soapstone waste in structural ceramic products fabrication. The  
compounds were prepared  by  replacing  30% of  the  clayey  mass  by  soapstone  
fines and soapstone with diesel oil adsorbed  fines. Ceramic sintered proof bodies 
were produced in the temperature of 1000 ◦C during 3 hours. For each mixture,   
dryness retraction proprieties (RLS), linear retraction of burning  (RLQ), apparent  
density after the burning (DAburning), simple compression  resistance (RCS), water  
absorption and burning color were measured. In general, the compositions of this 
study prepared with the substitution of 30% of the soil mass by fine grains of soap 
stone had the best results. 
 
KEYWORDS: soap stone, ceramic, waste employment. 
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1. INTRODUÇÃO 
 
Na região de Ouro Preto encontram-se grandes depósitos de esteatito (pedra-
sabão), cujo talco é o principal constituinte mineralógico com proporção maior que 
35% (Pinheiro, 1973).  Na região existem várias oficinas de artesanatos de pedra-
sabão, que utilizam as rochas de pior qualidade (Ferreira, 2013). 
 
Em relação às rochas para fins ornamentais, é grande a preocupação com o 
elevado desperdício do setor, que pode chegar a 70%, em massa, do total utilizado 
para a fabricação das peças.  Deste modo, estudar o aproveitamento de rejeitos da 
mineração, visando à obtenção de subprodutos de valor econômico e matéria prima 
para diferentes setores industriais é de suma importância. 
 
Alguns resíduos vêm sendo incorporados à argila, experimentalmente, na produção 
de produtos cerâmicos. Esse processo, além de evitar o desperdício, proporciona 
uma utilização mais nobre e diminui o impacto ambiental causado pela destinação 
final inadequada desses materiais (Mori et al., 2011). A adição de resíduos em 
substituição de frações de massa argilosa também pode proporcionar a economia 
de matéria prima e, consequentemente, prolongar o tempo útil deste recurso. 
 
Na fabricação de cerâmicos silicatos de magnésio hidratados como o talco 
costumam ser utilizados como ingredientes refratários. Segundo a indústria de 
cerâmica considera os seguintes tipos de produtos: cerâmicas, produtos estruturais 
de argila, refratários, produtos cerâmicos especiais e esmaltes e metais esmaltados 
(Shreve e Brink, 1977).  
 
Ferreira (2013) incorporou finos da produção de artesanatos de pedra-sabão em 
tijolos solo-cal, substituindo parte do aglomerante, uma vez que os resíduos 
utilizados possuem características pozolânicas. Os resultados obtidos mostraram 
que os corpos de prova solo-cal com 25% de incorporação de finos de pedra-sabão  
com tempo de cura de 28 a 60 dias apresentaram valores dos parâmetros analisado  
favoráveis  para  esta incorporação.  
 
Souza (2016) iniciou um trabalho de utilização de finos de pedra-sabão na adsorção 
de óleos vegetais em diferentes sistemas (óleo e óleo-água) e vem pensando em 
quais seriam as alternativas para o aproveitamento destes resíduos, produtos da 
adsorção formados. 
 
Este trabalho teve como objetivo incorporar finos de pedra-sabão e finos de pedra- 
sabão utilizados na adsorção de óleo diesel em corpos de prova e analisar as 
características obtidas em escala de laboratório para a composição de materiais 
cerâmicos. 
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2. MATERIAL E MÉTODOS 
 
Os resíduos de finos de pedra-sabão que foram utilizados neste trabalho são 
provenientes de oficinas de artesanato em pedra-sabão de distritos do município de 
Ouro Preto – MG, previamente caracterizado por Rodrigues (2010). O solo argiloso 
utilizado também é de um distrito de Ouro Preto – MG e foi caracterizado por 
Ferreira (2013). 
 
Após obtenção dos corpos de prova, apresentados na Fig. 2, foram realizadas as 
medidas de retração linear de secagem e os ensaios de absorção de água conforme 
a norma ABNT/NBR 15270-3/05.   A retração linear de queima, massa específica 
aparente e cor de queima foram determinadas pelo procedimento descrito na norma 
ABNT/NBR 6220-89. 
 
Nas tabelas 1 e 2 estão apresentados os resultados obtidos por Souza(2016). 
 
 

 
 

Figura 1. Fluxograma da confecção dos corpos de prova cerâmicos. Legenda: S:solo; SP: solo 
e pedra-sabão, SPO: solo, pedra-sabão e óleo diesel. 
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3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
A perda de massa por secagem (PMS) nos SPO30 ficou em torno de 11,69%, 
enquanto que nos SP30 ficou em torno de 3,71%.  O que indica maior quantidade 
de água nos corpos de prova confeccionados utilizando óleo diesel. Ao final da 
secagem, os corpos de prova não apresentaram valor de umidade superior a 2,0%.  
Os valores de retração foram zero ou negativo, indicando pequena expansão. Não 
houve grande variação de RLQ entre os corpos de prova desse trabalho e os de 
Souza (2016). Os maiores valores de RLQ ocorreram para os corpos de prova 
confeccionados por Souza (2016) compostos apenas por solo, com valores em 
torno de 3%. As menores porcentagens de RLQ foram obtidas para a composição 
SP30 com valores em torno de 2%. A perda de massa por queima (PMQ) foi maior 
no SPO30 (24,20%) e menor em SP30 (13,28%). Não ocorreu variação significativa 
da densidade aparente (DA) da etapa de secagem para queima para as diferentes 
composições desse trabalho comparadas com Souza (2016), com valores em torno 
de 1,61 g/cm3. 
 
Os melhores resultados de Souza (2016) para Resistência a Compressão Simples 
ocorreram para os SPO15 (83,00 Mpa), enquanto que para esse trabalho os 
melhores resultados ocorreram para os SPO30 (57,30 MPa). Já em relação à 
Absorção de Água, Souza obteve o melhor resultado para os SP15 (21,5%), 
enquanto que o melhor resultado obtido por esse trabalho foi para os SP30 
(21,93%). 
 
De acordo com as normas ABNT/NBR 15270-1/05 e ABNT/NBR 15270-2/05 os 
SP30 poderiam ser usados para a fabricação de Bloco Vedação ou Bloco Estrutural, 
pois possuíram valor de Absorção de Água em torno de 21,93%.  Já os SPO30, de 
acordo com a ABNT/NBR 7170-83, poderiam ser usados para a fabricação de Tijolo 
Maciço (Alvenaria), pois possuíam valor de Absorção de Água em torno de 27,52%. 
De acordo com as mesmas normas citadas anteriormente, em relação a resistência 
à compressão simples, todos os corpos de prova desse trabalho poderiam ser 
usados para a fabricação de Tijolo Maciço (Alvenaria),  Bloco Vedação ou Bloco 
Estrutural. 
 
 

 
Figura 2: Corpo de prova com apresentação de escala (1), corpos de prova antes (2) e após a 

queima (3). Dimensões estimadas dos corpos de prova: 7x2x1mm. 
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Tabela 1: Valores de retração, perdas de massa e resistência à compressão simples. 

 
 

Tabela 2: Valores de densidades aparentes e absorção de água. 
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4. CONCLUSÕES 
 

• Os valores de retração linear de secagem foram zero ou negativo. 
 

• Não houve grande variação de retração linear de queima entre os corpos de 

prova desse trabalho e os de Souza (2016). Os maiores valores ocorreram 

para os corpos de prova confeccionados por Souza (2016) compostos 

apenas por solo, com valores em torno de 3%. Já as menores porcentagens 

encontradas foram obtidas para  a composição SP30 com valores em torno 

de 2%. 

 
• Os melhores resultado de resistência a compressão simples e absorção de 

água obtidos foram em torno de 63,50 MPa e 21,93%, respectivamente, para 

SP30. 

• Conforme a análise de todas as propriedades estudas, as composições SP30 

poderiam ser usados para a fabricação de Bloco Vedação e Bloco Estrutural. 

• Conforme a análise de todas as propriedades estudas, as composições  

SPO30 poderiam  ser usados para  a fabricação de Tijolo Maciço 

(Alvenaria). 

 
• Os corpos obtidos possuem a cor vermelho amarronzado, cor característica 

de cerâmica vermelha.  
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