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RESUMO  
  

Este trabalho investigou a incorporação de um resíduo da indústria siderúrgica aplicado a 

placas cerâmicas estruturais, utilizando como fonte principal argila e charcok (pó de balão), 

um resíduo industrial proveniente dos gases formados pelo alto-forno. As matérias primas 

utilizadas foram caracterizadas através de análise química (FRX) e difração de raios X (DRX) 

para se estabelecer as composições das massas cerâmicas. Neste estudo foram realizadas 

formulações de 0%, 3% e 5% em massa de resíduo para a obtenção dos corpos-de-prova. Os 

corpos-de-prova foram sinterizados a 850ºC com um patamar de queima de 2,0 horas. Foram 

avaliadas as seguintes propriedades tecnológicas: absorção de água, porosidade aparente, 

retração linear de queima e resistência à flexão a três pontos. Os resultados obtidos mostram 

que a incorporação de resíduo na massa cerâmica apresentou melhor desempenho nas 

propriedades tecnológicas quando comparado com a matriz, com 0% de resíduo, 

enquadrando-se nas normas da ABNT/NBR 15.370 (2005) e 15.270 (2005) para produtos 

cerâmicos tradicionais, como telhas e blocos cerâmicos.  

  

Palavra-Chave: Siderurgia, cerâmica estrutural, resíduo sólido  

  

ABSTRACT  

  

This work investigated the incorporation of a residue of the steel industry applied to structural 

ceramic plates, using as main source clay and charcok (balloon powder), an industrial residue 

from the gases formed by the blast furnace. The raw materials used were characterized by 

chemical analysis (FRX) and X-ray diffraction (XRD) to establish the compositions of the 

ceramic masses. In this study were formulated 0%, 3% and 5% by mass of residue to obtain 

the specimens. The specimens were sintered at 850ºC with a burning time of 2.0 hours. The 

following technological properties were evaluated: water absorption, apparent porosity, linear 

retraction of burn and resistance to flexion at three points. The results show that the 

incorporation of residues in the ceramic mass presented better performance in the 

technological properties when compared to the matrix, with 0% of residue, according to the 

standards of ABNT / NBR 15.370 (2005) and 15.270 (2005) for products Ceramics, such as 

tiles and ceramic blocks.  

Keyword: Iron and steel industry, structural ceramics, solid waste  
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1 INTRODUÇÃO   

As argilas são rochas sedimentares compostas de grãos muito finos de silicatos de 

alumínio, associados a óxidos que lhes dão tonalidades diversas, pode ser encontrada próxima 

de rios, muitas vezes formando barrancos nas margens é da família dos minerais 

filossilicáticos hidratados, aluminosos de baixa cristalinidade sua dimensões no geral são 

partículas menores do que 1/256 mm ou 4 µm de diâmetro (DO SANTOS, 2009).  

Segundo Basegio et al. (2001), a indústria de materiais cerâmicos possuem um grande 

potencial para absorver os rejeitos sólidos industriais. Isto ocorre basicamente em função da 

heterogeneidade das matérias-primas utilizadas, geralmente argilosas.   

Um problema que pode surgir com a adição de rejeito da mineração de ferro é o 

aumento de sílica, danificando os equipamentos na extrusão, vitrificando a cerâmica, 

diminuindo a absorção, tornando-a quebradiça e aumentando a temperatura de queima que 

pode exigir um maior consumo de combustível.  

 Este estudo visa à utilização da argila com a adição do resíduo sólido proveniente dos gases 

do alto-forno (Charcok ou pó de balão) de uma usina siderúrgica localizada na Cidade de 

Marabá, Estado do Pará.  

 A usina siderúrgica disponibilizou o resíduo conhecido como pó de balão ou Charcok, coletor 

do alto-forno, ou seja, pó do sistema de limpeza a seco dos gases do alto-forno. Possui esta 

denominação devido a sua alimentação ser proveniente de carvão vegetal, material que age 

como agente redutor na queima do minério para a obtenção do metal purificado (DE 

OLIVEIRA e MARTINS, 2003).  

 Este estudo tem por objetivo utilizar a argila junto ao resíduo siderúrgico “Charcok” para a 

obtenção de blocos estruturais cerâmicos. Para que pudéssemos obter resultados significativos 

realizamos três tipos de formulações (3% de resíduo, 5% de resíduo e 0% de resíduo) em 

triplicata. Realizamos nos corpos de prova as análises físicas e físico-químicas, e a 

determinação das propriedades mecânicas e teste de flexão.  

  

2 OBJETIVOS  

2.1 GERAL  

 Elaborar blocos estruturais cerâmicos com a argila do Distrito de Icoaraci no Estado do Pará e 

adição do resíduo sólido siderúrgico proveniente dos gases do alto-forno “Charcok”.  

2.2 ESPECÍFICO  

• Selecionar e preparar as matérias-primas;  

• Definir as formulações para a conformação dos corpos de prova através de pressão 

isostática;  

• Secar em estufa e sinterizar os corpos de prova em forno cerâmico com temperatura 

adequada;  

• Determinar as propriedades mecânicas dos corpos de prova;  Realizar testes de 

ruptura a flexão nos corpos de prova.  

3 MATERIAIS E MÉTODOS    

3.1 Seleção e preparo das matérias-primas  

A argila  
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A argila foi obtida in natura no Distrito de Icoaraci, Belém-Pará, posteriormente 

secada e desagregada em moinho de bolas. Para a obtenção de partículas granulométricas 

desejáveis, o material seguiu para a peneira automática de agitação mecânica de marca 

Produtest por um tempo de 5 minutos a fim de se obter um passante de malha nº 80.  

  O resíduo siderúrgico (Charcok)  

O material foi doado por uma usina siderúrgica localizada na Cidade de Marabá à 

Universidade Federal do Pará. O resíduo foi inserido em peneira automática de agitação 

mecânica de marca Produtest por um período de 5 minutos em peneira de malha nº 80 para a 

obtenção da granulometria desejada (Figura1).  

    

Figura 1 – Peneiramento e Matérias-primas (a) peneira automática de agitação mecânica;  

(b) argila; (c) resíduo siderúrgico “charcok”  

 

3.2 Preparo das formulações e conformação  

  Formulações  

 Após as classificações granulométricas da argila e do pó de balão, foram realizadas três 

formulações distintas para análise, conforme Tabela 1.  

Tabela 1 – Formulações dos corpos de prova (CP’s)  

Amostras  Identificação  Formulação (g)  Teor de umidade (g)  

01  Argila (I)  1000g de argila  60g  

02  B3  
970g de argila + 30g 

de resíduo  
60g  

03  B5  
950g de argila + 50g 

de resíduo  
80g  

Argila (I) – Argila de Icoaraci  
B3 – 3% de pó de balão  
B5 – 5% de pó de balão  

  

Conformação das matérias-primas  

 Foram confeccionados 18 corpos de prova em seu total, em matriz de aço (10,0 x 5,0 x 1,0), 

considerando todas as formulações, onde cada uma obteve seis corpos de prova.   

( c )     
( a )   ( b )   
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Para a conformação utilizou-se uma prensa hidráulica manual Karl Kolb (scientific 

technical Suplies) D-6072 de fabricação alemã com uma prensagem uniaxial de 100 KN 

(Figura2).  

     

Figura 2: Conformação por prensagem uniaxial. (a) Prensa Hidráulica manual; (b) Corpos de 

prova crus após conformação  

  

3.3 Secagem e sinterização dos CP’s  

  Secagem  

 Os corpos de prova foram secos de duas maneiras: Inicialmente, em ambiente aberto e 

arejado por um período de 24 horas e posterior colocados na estufa modelo Deleo por mais 24 

horas sob uma temperatura de 105 ºC. Passado o tempo os CP’s foram acondicionados em 

recipientes hermeticamente fechados para não adquirir umidade do ar atmosférico.  

  Sinterização  

 Após a secagem, os corpos seguiram para o forno cerâmico de modelo Linn Elektro Therm 

de fabricação alemã para queima.  

 O forno foi carregado com os corpos de prova devidamente empilhados (Figura 3), tomando 

cuidado para que os mesmos fiquem isolados um dos outros para evitar uma possível 

dilatação térmica. Em seguida o forno foi ligado a uma temperatura de 850ºC com um 

patamar de queima de 2 horas, sendo que nesse intervalo de tempo foi feito um controle 

(tempo/temperatura), conforme a Tabela 2.  

( b )   ( a )   
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Figura 3 – Forno cerâmico carregado com os cp’s para a sinterização.  

  

Tabela 2 – Temperatura e tempo de queima dos CP’s  

Tempo (h)  Temperatura (ºC)      Tempo (h)  Temperatura (ºC)  

9:00   76  11:30   712  

9:30   386  12:00   762  

10:00   493  12:30   817  

10:30   582  13:00   855  

  11:00   646  15:00   855  

  

  

Figura 4 – CP’s sinterizados. (a) argila 100%; (b) 3% de resíduo; (c) 5% de resíduo  

  

    
( a )   ( b )   ( c )   
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Após o ciclo de queima estabelecido o forno foi desligado deixando os corpos de prova 

esfriarem naturalmente por um período de 24 horas até chegar a uma temperatura de 30ºC, em 

seguida os CP’s foram retirados e acondicionados em sacos plásticos para evitar contato com 

a umidade do ar atmosférico. Na Figura 4 podemos visualizar os corpos de prova sinterizados.  

  

3.4 Determinação das propriedades cerâmicas dos corpos de prova  

Os corpos cerâmicos produzidos com e sem resíduo tiveram suas propriedades 

tecnológicas como: retração linear, absorção de água, porosidade aparente e resistência a 

flexão.  

As propriedades cerâmicas dos CP’s foram determinadas através da utilização de um 

paquímetro para verificação das dimensões (comprimento) dos tamanhos dos mesmos e de 

uma balança eletrônica de precisão para a quantificação da massa seca, massa úmida e massa 

imersa.  

  

  Retração Linear de Sinterização   

 A retração linear foi determinada através da medição do comprimento do corpo-deprova 

antes e após a queima na temperatura analisada de acordo com norma ABNT NBR 15270-3 

(2005). A retração linear de sinterização foi obtida através da equação 1.  

                                                (1)  

 Onde Lo é o comprimento inicial do corpo de prova (cm) e L1 é o comprimento final do corpo 

de prova (cm)  

  

  Absorção de água (AA)  

A absorção de água foi determinada de acordo com a norma ABNT NBR 15270 

(2005) para blocos cerâmicos e para telhas foi utilizada à norma ABNT NBR 15310(2004).  

O procedimento para obtenção da absorção de água foi baseado na determinação da 

massa da amostra seca, úmida e imerso. Os corpos-de-prova foram pesados após o processo 

de queima e, em seguida, imersos em um recipiente com água fervente por 2 horas. Após, 

removidos do recipiente foram disposto em bancada para escoamento do líquido superficial. 

Imediatamente, após esse procedimento, as amostras foram pesadas novamente para se obter a 

massa saturada. O valor de absorção de água foi obtido por meio da equação 2:   

                                               (2)  
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Onde: AA - indica a absorção de água, em porcentagem; Mu – indica a massa do corpo 

de prova saturado em água e Ms – indica a massa do corpo de prova seco.   

  

  Porosidade aparente (PA)   

A determinação da porosidade aparente (PA) dos corpos cerâmicos foi realizada 

conforme preconizado à ABNT NBR 15270-3 (2005) e ABNT NBR 15270-2 (2005) de 

acordo com a equação3:   

                                             (3)  

  

Mu - representa a massa (g) dos corpos cerâmicos saturados com água; Ms - representa 

a massa (g) dos corpos cerâmicos secos e Mi - representa a massa (g) do corpo cerâmico 

imerso em água (Figura 6).  

  
Figura 6 – Imersão do corpo de prova em água junto a uma balança analítica com suporte 

para peso imerso para a obtenção da massa imersa.  

  

  Massa específica aparente (MEA)  

A massa específica aparente das peças queimadas foi obtida a partir da razão entre a 

massa do corpo-de-prova seco e sua diferença das massas imersa com a massa saturada, 

conforme a norma ABNT NBR 15270-3 (2005) e ABNT NBR 15270-2 (2005), e calculada 

através da equação 4:   

                                          (4)  

 Sendo, Mu a massa úmida após a queima (g); Ms a massa seca (g) e Mi a massa imersa (g).  
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3.5 Ensaios Mecânicos nos Corpos de Prova  

Foram realizados testes de Tensão de Ruptura à Flexão (TRF) nos corpos de prova 

após a etapa de sinterização, verificando as características cerâmicas dos corpos de prova com 

relação à resistência mecânica e comparando os valores determinados em laboratório com os 

valores limites recomendados pela Associação Brasileira de Normas Técnica NBR 

15270/2005 (ABNT) a fim de fazer a classificação do produto final.  

A resistência mecânica dos corpos de prova foi determinada através da resistência à 

flexão a três pontos, utilizando o método adotado por Santos (1989) e o normatizado pela 

ABNT; este ensaio foi utilizado para todas as formulações estudadas após a queima, onde, 

escolheram-se três corpos de prova, com o auxilio de um paquímetro foram verificadas as 

dimensões (largura e espessura) dos corpos de prova e em seguida realizou-se o teste de 

esforço, utilizando uma máquina de ensaios de laboratório.  A resistência mecânica foi obtida 

através da equação 5.  

                           TRF =                                            (5)  

Onde: P é igual à força no momento da fratura (kgf); L a distância entre os apoios 

(cm); b a largura do corpo de prova (cm) e h a espessura do corpo de prova (cm).  

    

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES  

  Foram confeccionados seis corpos de prova para cada formulação, totalizando 18 cp’s.  

Separamos três cp’s de cada formulação, ou seja, para a determinação das propriedades 

cerâmicas e os demais para os ensaios mecânicos.  

4.1 Caracterização química e mineralógica da argila   

  A Figura 6 apresenta a análise por Difração de Raio X da argila.  
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Figura 6 – DRX  

Os resultados das análises de DRX mostram os aspectos qualitativos dos constituintes 

da argila, sendo observado a maior presença de quartzo em relação a caulinita, 

hematita,vermiculita, muscovita e demais constituintes.  

Ressalta-se que a intensidade do pico do quartzo próximo a 26ºC (2 theta), que pode 

estar relacionada a orientação preferencial deste mineral.  

  

4.2 Análise química da argila  

  A Tabela 3 apresenta o resultado da espectrometria de Fluorescência de Raios-X.  

  

Tabela 3 – Fluorescência da argila  

 Através da Fluorescência de Raios – X da argila do Distrito de Icoaraci no Estado do Pará, 

verificou-se a presença de 64,18 % de SiO2; 16,56% de  Al2O3 e 6,38% de Fe2O3 e outros 

componentes que somam o restante do percentual (CaO, TiO2, MgO, K2O, Na2O e PF). O 

resultado obtido na fluorescência indica que a argila apresenta alto teor de Sílica além de 

considerável quantidade de óxido de alumínio.  

  

4.3 Absorção de água (AA)   

Na Figura 7 apresentam os valores de absorção de água obtidos para as peças 

cerâmicas em estudo. Santos (1989) afirma que os valores recomendados para telhas é até 

18% e para blocos cerâmicos até 20%. A ABNT/NBR 15310 - 2005 estabelece que o limite de 

absorção seja ≤ 20% para telhas e para a ABNT/NBR 15270-2005 preconiza  ≥ 20%.   

Podemos visualizar na figura 7 que o corpo de prova B-3% (3% de resíduo charcok +  

97% de argila) obteve o valor de 20,30 %, superior as amostras I-100% e B-5  
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  Figura 7 – Absorção de água das amostras em temperatura de 850ºC.    

    

Os demais corpos de prova estiveram dentro dos parâmetros da NBR 15310-2005. A 

melhor condição de absorção foi a encontrada na mistura B-5% (95% de argila mais 5% de 

resíduo) apresentando 15,86% de AA.   

4.3 Massa específica aparente - MEA (g/cm
3
)  

 De acordo com Santos (1989), a massa específica aparente máxima permitida para a cerâmica 

vermelha, fica abaixo de 2,7%. Todas as amostras em análise estiveram dentro do valor 

permitido.   

  
Figura 8 – Resultado da análise da massa específica das amostras sinterizadas.  
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Na Figura 8 podemos observar que a média dos corpos de prova: I-100% com 

1,78g/cm
3
, B-3% com 1,79g/cm

3
 e B-5% com 1,81g/cm

3
.  

Conforme Campregher (2005), O primeiro estágio de queima da matéria orgânica é a 

eliminação de produtos da decomposição e oxidação que ocorrem em faixas de temperaturas, 

por exemplo, de 800ºC a 950ºC, ocorre a decomposição de carbonatos com liberação de CO2;  

  

4.4 Porosidade aparente - PA  

 A Figura 9 apresenta os resultados de porosidade aparente das amostras. Os valores de 

porosidade aparente estão compreendidos na faixa entre 28,99% a 31,50 %, sendo que o 

menor valor foi obtido na amostra B5 com 28,99% (5% de resíduo+95% de argila), B3 com 

3,23% (3% de resíduo+ 97% de argila) e I com 3,50% (0% de resíduo). Estes resultados 

confirmam os valores obtidos na análise de absorção de água dos blocos cerâmicos em estudo.  

  

Figura 9 – Resultado da porosidade aparente (%) das amostras sinterizadas.  

  

4.5 Retração Linear de sinterização (RLS)  

 A retração é a tendência que a argila tem em diminuir de volume pela perda de umidade por 

secagem e queima. Com a eliminação da água e o surgimento de espaços vazios por ela 

deixados ocorre uma aproximação das partículas, em consequencia das forças de atração 

eletrostática, provocando o que se chama aglomeração ou adensamento.   

Para Grim (1962), essa retração é diretamente proporcional à água de plasticidade e, 

em alguns argilominerais, a retração aumenta com a diminuição do tamanho das partículas.   

Para Isaac et al. (2004), as argilas naturais têm normalmente retração ao ar de 2 a 8% e 

ao forno de 2,5 a 10%, podendo variar de acordo com o teor de umidade e os tipos de argila.    

Em nossas análises os corpos de prova não obtiveram retração linear de sinterização, 

permanecendo com a dimensão inicial de 10,2cm.  
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4.6 Tensão de ruptura à flexão (TRF)  

 É de extrema importância verificar se o produto final atenderá as especificações requeridas 

com relação à tensão de flexão. Segundo Santos (1989), a média das tensões de ruptura a 

flexão para tijolos é de 55kgf/cm
2 

(5,5 MPa) e 60kgf/cm
2
(6,0 MPa) para cerâmica.   

 Os resultados de tensão de ruptura a flexão de cada formulação ficaram dentro dos limites 

indicados por Santos (1989).   

Para Gomes (1988), a alta resistência mecânica dos corpos de argila é dependente de 

maior teor, maior plasticidade e granulometria mais fina da argila. Quanto menor a dimensão 

e mais lamelar forem as partículas constituintes das argilas, maior será a superfície de contato 

entre elas e, consequentemente, mais alta será a resistência. O conhecimento da resistência 

mecânica após queima é importante para verificar se o produto final atenderá as 

especificações requeridas e também a temperatura de queima ideal (MINEROPAR, 2008).  

  

  

Figura 10 – Resultado das amostras quanto à tensão de ruptura à flexão.   

    

Podemos observar na figura 10 que a amostra que obteve melhor resistência mecânica 

foi a formulação B-3% (14,51 MPa), por conseguinte, o corpo de prova I-100% (10,73MPa) e 

B-5% (9,37MPa).  

  

5 CONCLUSÕES  

Podemos concluir que a incorporação de resíduos “charcok” (pó de balão) em massa 

cerâmica proporcionou a fabricação de blocos cerâmicos com propriedades superiores à 

formulação sem adição de resíduo.   
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Em relação às propriedades tecnológicas dos blocos cerâmicos como absorção de água, 

retração linear e resistência mecânica apresentaram valores satisfatórios com a adição de 

resíduo, viabilizando sua aplicação para materiais cerâmicos tradicionais. Portanto, se torna 

uma alternativa satisfatória quando relacionada ao reaproveitamento destes resíduos na 

indústria siderúrgica.   

Os blocos cerâmicos foram sinterizados a uma temperatura de 850ºC, com diferentes 

teores de resíduo (0%, 3% e 5%), porém, não apresentaram valores acima do permitido pela 

NBR 15310-2005 e NBR 12570-2015, tornando-se, uma importante alternativa produtiva na 

destinação dos resíduos.   

Conclui-se também que os objetivos do trabalho foram alcançados, sendo que as 

analises realizadas somente com uma temperatura não foi o suficiente para obter resultados 

mais significativos, uma vez que podemos dar continuidade ao trabalho fazendo novas 

analises com diferentes temperaturas, para então, podermos comparar as diferentes 

temperaturas de sinterização com as propriedades cerâmicas e mecânicas  
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