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RESUMO 

 

O presente trabalho consiste em dar uma finalidade ao Pó de Despoeiramento, 
oriundo do sistema de despoeiramento a seco, de uma siderúrgica localizada em 
Marabá, sudeste do Pará. A formulação de massas cerâmicas a partir desse 
resíduo e argila vermelha, originada do Rio Guamá em Belém-PA, é uma 
alternativa para minimizar o despacho dessas partículas no meio ambiente. São 
formulados dezoito corpos de prova, destinando seis copos para três formulações 
diferentes, 100% de argila e 0% de resíduo, 75% de argila e 25% de resíduo, 85% 
de argila e 15% de resíduo. A partir da análise de corpos de prova, submetidos à 
queima, Tensão de Ruptura à Flexão, Retração Linear de Sinterização, Absorção 
de Água, Porosidade Aparente e Massa Específica Aparente, nota-se que o maior 
teor de resíduo obteve a menor absorção de água e o corpo de prova sem resíduo 
apresentou melhor resistência mecânica . 
 

PALAVRA-CHAVE: Pó de Despoeiramento, argila vermelha, formulação. 
 

ABSTRACT 

 

The present work consists of giving a purpose to the Dedusting in Powder, originating 
from the dry dedusting system, of a steel mill located in Marabá, southeast of Pará. 
The formulation of ceramic masses from this residue and clay originated from Rio 
Guama in Belém-PA, is an alternative to minimize the emission of these particles in 
the environment, where eighteen test specimens are formulated, assigning six cups 
to three different formulations, 100% clay and 0% residue, 75% clay and 25% of 
residue, 85% of clay and 15% of residue. From the analysis of test specimens 
submitted to burning, Flexural Rupture Stress, Linear Sintering Retraction, Water 
Absorption, Apparent Porosity and Apparent Apecific Mass, it was observed that the 
highest residue content obtained the lowest water absorption and the test specimen 
with no residue showed better mechanical resistance. 
 

KEYWOERS: Dusting in Powder, red clay, formulation. 
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INTRODUÇÃO 

 

A indústria siderúrgica gera diversos resíduos que a princípio seriam descartados 
na natureza, como pós oriundos do sistema despoeiramento a seco ou lamas 
provenientes de despoeiramento a úmido. O Pó de Despoeiramento, oriundo de 
sistema de despoeiramento a seco, é um resíduo sólido gerado como particulado 
das emissões provenientes da produção de aço em fornos elétricos a arco (FEA), 
derivados de carvão vegetal ou minério de ferro, representa um dos maiores 
problemas pelo seu conteúdo em metais pesados, tais como zinco, ferro, cromo, 
cádmio, chumbo, entre outros, emitidos na atmosfera durante a fabricação do aço, 
são filtrados em sistema de despoeiramento, evitando que o material particulado 
seja lançado diretamente para a atmosfera. 
 

O Pó de Despoeiramento é classificado como um resíduo perigoso tanto no Brasil, 
quanto em outros países produtores de aço, como EUA, Jápão e Alemanha. O 
aproveitamento desse resíduo é de grande importância devido a fatores 
econômicos e ambientais. Com relação aos resíduos sólidos, dependendo do 
tamanho das partículas podem passar pelo processo de aglomeração para serem 
retomados ao processo como fonte de energia, finos de carvão vegetal, ou voltar ao 
processo como matéria-prima para a produção de aço, finos de minério de ferro, 
dependendo do teor de ferro. 

 

O objetivo do trabalho é a utilização do Pó de Despoeiramento para formulação de 
massas cerâmicas, a partir de finos que não puderam ser aglomerados. Uma 
dessas possibilidades é a sua utilização como matéria prima no setor cerâmico, 
desenvolvendo corpos cerâmicos a partir de argila caulinitica, que após sua queima 
possui coloração avermelhada, retirada as margens do Rio Guamá de Belém-PA, 
com Pó de Despoeiramento de uma siderúrgica integrada, localizada em Marabá, 
sudeste do estado do Pará. A partir de análises como Retração Linear de 
Sinterização (RLS), Absorção de Água (AA), Porosidade Aparente (PA), Massa 
Específica Aparente (MEA), e ensaios mecânicos determina-se a finalidade do 
produto. 
 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

 

Utilizou-se como massa de base (MB), matéria-prima principal, a argila vermelha, 
sendo levado à secagem por 105 ºC por 24 horas e posteriormente desagregada 
no moinho de bolas, e peneirada a 80 mesh. Esse material foi caracterizado através 
de Análise Química (AQ) e Difração de Raios X (DRX), sua composição química foi 
determinada através da técnica de Fluorescência de Raios X (FRX). No resíduo 
fornecido para a mistura efetuaram-se análises de DRX utilizando-se um 
Difratômetro de Raios-X Empyrean, da PANalytical, para verificar as fases 
mineralógicas. 

 

A Tabela 1 apresenta os percentuais de argila vermelha (AG) e de resíduo (PD) 
utilizados na mistura das massas cerâmicas. Após a definição das massas os 
materiais foram homogeneizados e umidificados com 7% de água. 
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Tabela 1: Formulações cerâmicas estudadas.  
 

Amostra Identificação     Formulação Unidade 
 

     

1 X 
100% AG 

6 
 

0%PD 
 

   
 

2 A1 
85% AG 

6 
 

15%PD 
 

   
 

3 A2 
75% AG 

6 
 

25%PD 
 

   
 

 

A homogeneização do material foi feita de forma manual e utilizando-se moinho de 
bolas por um período de 15 minutos, seguindo posteriormente para a conformação, 
feita em uma prensa hidráulica, preenchendo, com o pó a ser compactado, uma 
matriz metálica de aço, de dimensões de 10 x 5 x 10 mm. A carga de compactação 
utilizada para os corpos de prova foi de 100 MPa, sendo esta realizada de forma 
uniaxial. 

 

Após a conformação, os corpos de prova foram submetidos ao processo de 
secagem para que a água superficial, ainda presente, fosse eliminada. 
Posteriormente o material foi para o forno tipo mufla para a etapa de queima a 
850ºC com um patamar de 2h. A Figura 1 mostra os corpos de prova pós queima e 
sua mudança de cor de acordo com o percentual de resíduo.  

 

X 
    

 

 

A1 

  
 

  A2  

   
 

     
 

      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 1. Corpos de prova pós queima. 

 

A determinação das propriedades dos corpos de prova sinterizados foram: 
Retração Linear de Sinterização (RLS), Absorção de água (AA), Porosidade 
Aparente (PA), Massa Especifica Aparente (MEA) e Tensão de Ruptura a Flexão 
(TRF). Com os resultados obtidos, foi verificado as características cerâmicas do 
corpo de prova a partir dos valores-limites recomendados pela Associação 
Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). 

 

O ensaio de Tensão de Ruptura a Flexão (TRF) tem a finalidade de verificar a 
resistência mecânica. O método adotado para medir esta propriedade é o 
normatizado pela ABNT 15310. Com o auxílio de um paquímetro verificou-se as 
dimensões dos corpos de prova e em seguida realizou-se o teste de esforço 



XXVII Encontro Nacional de Tratamento de Minérios e Metalurgia Extrativa 

Belém-PA, 23 a 27 de Outubro 2017 

 

utilizando uma máquina de ensaio de laboratório. Onde, Os corpos de prova foram 
submetidos a um carregamento em três pontos. 

 

Para o Ensaio de Retração Linear (RLS) foram determinadas as dimensões dos 
corpos de prova a verde e sinterizado, através da expressão da Equação 1.  

 

  RLS =
L0−  LI

L0
x100                                                   (1) 

  

Sendo: 
RLS = Retração linear (%) 

L0 = Comprimento inicial do corpo de prova (cm) 

LI = Comprimento final do corpo de prova (cm) 

 

Através da Absorção de Água (AA) é possível calcular a porosidade dos corpos 
cerâmicos. Esse resultado pose ser obtido em percentagem através da Equação 2.  

 

AA =
MU−MS

MS
× 100                                                  (2) 

 

Sendo: 
AA = absorção de água (%) 

MU = massa de corpo de prova saturado de água (g) 

Ms = massa de corpo de prova seco (g) 

 

O procedimento para a obtenção da Porosidade Aparente e Absorção de Água 
baseia-se na determinação do peso da amostra seca (Ms) e das massas úmidas 
(MU) e imersa (MI). Para a realização da pesagem do corpo cerâmico imerso e 
úmido os corpos de prova foram fervidos à 100ºC por 2h, o corpo de prova também 
poderia ser imerso por 24h em temperatura ambiente. Para a obtenção da massa 
imersa, utilizou-se o princípio de deslocamento de um fluído de Arquimedes. Deste 
modo, determina-se a porosidade aparente dos corpos de prova (ASTM C-133/94), 
expressa pela Equação 3. 

 

PA =
MU−MS

MU−MI
× 100                                                  (3) 

 

Sendo: 
PA = Porosidade aparente (%) 

MU = massa do corpo de prova úmido (g) 

MS = Massa do corpo de prova sinterizado (g) 

MI = massa do corpo de prova imerso em água (g) 

 

A Massa Especifica Aparente será calculada empregando-se a Equação 4. 
 

MEA =
MS

MU−MI
                                                        (4) 

 

Sendo: 

MEA = Massa especifica aparente (g/cm
3
) 

MU = massa do corpo de prova úmido (g) 

MS = Massa do corpo de prova sinterizado (g) 

MI = massa do corpo de prova imerso em água (g) 
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3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A Tabela 2 apresenta a análise química do resíduo. Os resultados da composição 
química mostram que os principais constituintes do Pó de Despoeiramento em 
estudo são o zinco, com percentual de 22%, e ferro com 45%. Sendo que, o ferro 
está reportado como ferro total, pois este elemento também pode se apresentar, 

como Fe2O3, Fe3O4, FeO, ZnFe2O4, e ferro metálico. 
 

Tabela 2: Análise Química do Pó de Despoeiramento  
 

Componentes % Wt 
  

SiO2 2,82 

Al2O3 0,45 

Fe2O3 45,51 

TiO2 0,09 

MnO 2 
  

MgO 1,62 
  

CaO 5,24 
  

K2O 2,13 

SO3 2,08 

ZnO 22,61 
  

PbO 1,11 
  

Cr2O3 0.34 

Br 0,14 
  

Cl 3,33 
  

PF 10,09   
Fonte: Relatório de caracterização mineral por DRX e FRX 

 

A grande maioria dos elementos químicos que compõem o Pó de Despoeiramento 
estudado podem ser provavelmente da sucata, da injeção de finos de carvão (C), 

de escorificante (Ca ou CaCO3), de ferro-gusa (Fe-C) ou de refratário (Al e Mg) 

utilizados durante o processo de produção de aço. 

 

Na Tabela 3, está o resultado da análise química por fluorescência de Raio-x da 
argila, observa-se que existe uma alta concentração de óxido de silício, óxido de 
alumínio e em menores quantidades óxido de ferro, titânio e potássio. 
 

Tabela 3: Análise Química da argila da beira do rio.  
 

Composto Concentração (%) 
  

SiO2 64,95 

TiO2 1,05 

Al2O3 17,19 
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Fe2O3 4,87 

CaO 0,22 
  

Na2O 0,56 

MgO 0,74 
  

K2O 1,75 

P2O5 0,10 

PF 8,56  
Fonte: Relatório de caracterização mineral por DRX e FRX 

 

A Figura 2 mostra o resultado da Porosidade Aparente e Massa Especifica 
Aparente em função da incorporação do Pó de Despoeiramento em argila 
vermelha.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 2. Porosidade Aparente e Massa Especifica Aparente em função do teor de resíduo. 

 

Nota-se que quanto maior teor de resíduo (25%) menor Porosidade Aparente e 
maior Massa Especifica. Com 15% de resíduo se obteve uma alta porosidade 
(31,98%) e houve uma diminuição na Massa Especifica Aparente. Em comparação 
entre as percentagens de resíduo e a argila, os corpos de prova com 100% de 
argila obteve uma menor porosidade e menor massa específica. A adição de Pó de 
despoeiramento na argila pode ter sido responsável pelo aumento da densidade em 
todas as formulações estudadas, pode-se dizer que essa densificação pode estar 
associada ao tamanho da partícula do resíduo em relação a argila, ou seja, quanto 
menor a granulometria, maior a área superficial e maior a probabilidade que ocorra 
reações entre o resíduo e a argila que compõem a massa cerâmica. 
 

A Figura 3 apresenta os resultados da absorção de água e Tensão de Ruptura à 
Flexão em função da percentagem em peso de Pó de Despoeiramento nas 
diferentes formulações. 
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Figura 3. Absorção de Água e Tensão de Ruptura á Flexão em função da percentagem em peso 
do resíduo. 

 

Na Figura 3 observa-se que à medida que aumenta o teor de resíduo na argila, 
ocorre uma diminuição nos valores de absorção. Os corpos de prova com 100% de 
argila apresentaram uma alta absorção de água e uma alta tensão de ruptura a 
flexão. Os corpos de prova com 15% de resíduo apresentaram uma absorção de 
água em torno de 17,08%, e uma tensão de ruptura em média de 5,39 MPa. Já os 
corpos de prova com 25% de resíduo alcançaram uma menor absorção de água 
em torno de 15,8 % e obteve uma boa resistência a flexão, mas quando comparado 
a argila e ao CP 15%, atingiu menor resistência a flexão. As massas cerâmicas 
com 100% de argila obtiveram melhores resultados, possivelmente pelas reações 
da sílica e da alumina com os outros elementos, e formação de complexos silício-
aluminatos que confere aos corpos cerâmicos as propriedades físico-mecânicas 
características de melhor resistência de ruptura à flexão. 

 

A Absorção de Água e resistência mecânica são utilizadas para classificação de 
materiais à base de argila para fabricação de produtos estruturais, aplicados na 
construção civil. Servindo como base comparativa para a finalidade do produto em 
estudo, os corpos de prova devem atingir valores até o limite de carga de Tensão 
de Ruptura à Flexão e Absorção de Água desses produtos, conforme apresentado 
na tabela 4.  
 

Tabela 4- Valores limites para produtos cerâmicos estruturais. 
 

Propriedade 
Tijolo 

Tijolos furados Telhas  

maciço  

   
 

Tensão de ruptura à    
 

flexão após secagem a 
1,53 2,55 3,05  

110ºC  

   
 

(valor mínimo Mpa)    
 

Tensão de ruptura à    
 

flexão após a queima 2,04 5,60 6,62 
 

(valor mínimo Mpa)    
 

Absorção de água após    
 

queima 25,0 25,0 20,0 
 

(valor máximo, %)    
   

Fonte: NBR 8947 
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Conforme a Tabela 4, as formulações estudadas são adequadas para obtenção de 
tijolos furados e telhas para construção civil, pois se enquadram na norma (ABNT 
NBR 15270-1). Logo, a utilização de Pó de Despoeiramento potencializa o uso da 
massa cerâmica como matéria-prima secundária na fabricação destes produtos. 
 

4. CONCLUSÕES 

 

A incorporação do resíduo em argila vermelha promoveu boa densificação, levando 
a uma redução na Absorção de Água dos corpos de prova formulados. Os 
resultados para a resistência mecânica, Porosidade Aparente e Massa Especifica 
Aparente para a temperatura estudada (850 ºC) estão normatizados (ABNT NBR 
15310), possibilitando a utilização do resíduo como matéria-prima secundaria na 
formulação de massa cerâmica. 

 

O maior valor da Tensão de Ruptura à Flexão foi de 6,84MPa para a cerâmica sem 
resíduo, enquanto que a menor Tensão foi de 4,89MPa para massa cerâmica com 
25% de resíduo. Entre os resultados de ensaio de flexão os de prova sem resíduo e 
com 15% de resíduo estão dentro da Tensão de Ruptura máxima indicados pela 
NBR que é tijolo (NBR 7170) e telha (NBR 8947). 
 

 

6. REFERÊNCIAS 

 

F.G. da Costa; M.A. Castro; S.C. Borba; E.F. Neto; A.A. Rabelo. Pó de 
despoeiramento na fabricação de tijolos ecológicos. 21º CBECIMAT - Congresso 
Brasileiro de Engenharia e Ciência dos Materiais, Cuiabá, MT, Brasil. 

 

ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas, NBR 8947: Telha cerâmica 
determinação da absorção de água, Rio de Janeiro (1985). 
 

Relatório de caracterização mineral por DRX e FRX cedido pela profª Veronica 
Scarpini – FEMat-UFPA 

 

ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas, NBR 15270-1: Componentes 
cerâmicos Parte 1: Blocos cerâmicos para alvenaria de vedação - Terminologia e 
requisitos, Rio de Janeiro (2005). 
 

ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas, NBR 7170: Tijolo cerâmico para 
alvenaria, Rio de Janeiro (1983). 

 

Associação Brasileira de Normas Técnicas: NBR 10.004. Resíduos 
SólidosClassificação. Segunda Edição. 2004. 

 
 

Associação Brasileira de Normas Técnicas: NBR 10.004. Resíduos 
SólidosClassificação. Segunda Edição. 2004. 

 

Silva R. A. INCORPORAÇÃO DE PÓ DE DESPOEIRAMENTO EM CERÂMICA 
VERMELHA Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) Universidade Federal 
do Pará,Faculdade de Engenharia de Materiais, 2013. Marabá, PA.



 


