
 

Estudo da formação de eflorescência em cerâmica vermelha 

com incorporação de escória de alto-forno 

Anny Caroline Silva Barbosa  

Adriano Alves Rabelo 
 

Agência financiadora: CNPq 

Palavras chave: Eflorescência; Escória de Alto-Forno; Cerâmica Vermelha. 

Resumo: A possibilidade de diminuir o passivo ambiental siderúrgico incorporando rejeitos em cerâmicas 

tradicionais é uma alternativa muito interessante, pois possibilita melhorar as propriedades dos produtos 

cerâmicos. A escória de alto-forno é gerada durante a fabricação do aço, na qual esta gerando custos de 

armazenamento. Avaliou a formação de eflorescências em cerâmica vermelha com adições de 3, 6, 9 e 12% em 

peso de escória de alto-forno, o surgimento da eflorescência em cerâmicas de alvenaria é divido á migração de sais 

solúveis e causa a degradação estética e estrutural desses materiais. Os resultados foram comparados com os 

obtidos anteriormente utilizando o pó de aciaria na massa argilosa. Confeccionou-se corpos de provas de 60 mm 

x 20 mm x 5 mm prensados uniaxialmente a 55 MPa, calcinados a 400 ºC/2h em forno mufla. As temperaturas de 

queima foram 800, 850 e 900 ºC/2h. Caracterizou-se a absorção de água, porosidade aparente, densidade aparente 

pelo método de Arquimedes e retração linear de queima. Realizou-se o ensaio de eflorescência, buscando acelerar 

o surgimento da mesma. Analisou-se a resistência mecânica pelo ensaio de flexão em três pontos. A análise 

microestrutural foi realizada por microscopia eletrônica de varredura e a quantificação dos sais solúveis foi obtida 

por medidas de condutividade elétrica das amostras. A formação de eflorescência quando se incorporou a escória 

não foi detectado através de inspeção visual devido o resíduo ser inerte, diferentemente do rejeito pó de aciaria 

elétrica, no qual foram bem perceptíveis as formações das eflorescências nas extremidades dos corpos de provas. 

1. INTRODUÇÃO 

Os materiais cerâmicos são obtidos pela queima em diferentes tipos de fornos, 

constituem em valioso material de construção utilizado de forma continuada ao longo dos 

tempos, tanto pelas suas características como pelo seu baixo custo. Esses materiais são 

resistentes e práticos, e mantém as suas qualidades durante longos períodos de exposição à 

intempérie. Além disso, a sua porosidade confere boas propriedades de isolamento térmico e 

acústico. Entretanto, algumas anormalidades podem aparecer depois do processo de fabricação, 

já durante a utilização das peças cerâmicas, uma delas é conhecida como eflorescência. 

 Eflorescência são depósitos salinos geralmente brancos, que se formam na superfície 

ou no interior das peças cerâmicas, por cristalização a partir de soluções aquosas saturadas. 

Essa anormalidade afeta esteticamente a peça cerâmica, causa problemas de insalubridade e 

acelera o processo de deterioração da peça contaminada. A escória de alto-forno (EAF) 

proveniente da produção do aço é um resíduo sólido que precisa de um controle e 

armazenamento adequado a fim de poupar o meio ambiente de contaminações. Com esse fim 

de gerenciamento ambiental as empresas têm um custo elevado com o descarte correto deste 

rejeito. Logo, os estudos de aplicações do mesmo em cerâmicas vermelhas torna-se mais 

interessante para a observação do fenômeno da eflorescência e uma solução mais prática para 

a utilização desses resíduos. Com o intuito de avaliar a influência destas escórias na cerâmica 



vermelha, foi realizado o estudo e comparação de dados obtidos através da confecção de corpos 

de provas, que foram submetidos a ensaios de caracterização físicos e químicos. 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

Os materiais utilizados para o desenvolvimento desse trabalho foram: argila (Cerâmica 

Itapuã/Marabá-PA), a escória de alto-forno - EAF passantes em malha de 100 mesh 

(Sinobras/Marabá-PA). Para a captura das imagens dos corpos de prova com eflorescência foi 

utilizado um dispositivo de fixação com altura padronizada. No processo de quantificação da 

condutividade elétrica dos sais solúveis no filtrado de solubilização foi utilizado um PHmetro, 

marca Hach modelo HQ40D. Os ânions solúveis foram determinados através dos seguintes 

reagentes: fenolftaleína a 1% titulado com ácido sulfúrico 0,025 N, alaranjado de metila 0,01% 

e 0,1% como indicador, titulado com soluções de H2SO4 0,025 N, cromato de potássio 3%, 

nitrato de prata a 5%, cloreto de bário a 10%. A metodologia do trabalho foi dividida em três 

etapas, descritas a seguir. 

Com base em estudos preliminares, e considerando também a composição química das 

escórias (Tabela 1), foram desenvolvidas quatro formulações para a confecção dos corpos de 

prova de 60 mm x 20 mm x 5 mm por prensagem uniaxial a 55 MPa, utilizando 3, 6, 9 e 12% 

em peso de adição do resíduo. Em seguida foram submetidos ao tratamento térmico de 800, 

850 e 900 °C/2h, verificando-se a retração linear de queima, e as seguintes caracterizações 

físicas foram avaliadas utilizando o método de Arquimedes: porosidade aparente, densidade 

aparente, e absorção de água. 

     Tabela 1 – Análises química da escória 

EAF 

FeO – 0,45% 

SiO2 – 33,65% 

Al2O3 – 12,42% 

CaO – 41,60% 

MgO – 7,95% 

TiO – 0,73% 

                    Fonte: Sinobras 

Realizou-se o ensaio de eflorescência segundo a norma ASTM C67-14(6), emergindo-se 

os corpos de prova até aproximadamente 80% da altura em recipientes com água destilada, 

durante sete dias em temperatura ambiente, mantendo-se fixo o volume da água. Em seguida 

os corpos de prova foram secos em estufa a 110 °C por 24 h visando uma aceleração na 

formação da eflorescência. Analisou-se visualmente se a presença ou não de manchas brancas, 

decorrentes dos sais solúveis, para confirmar a formação de eflorescência. 



 

Figura 01. Imersão dos corpos de prova para formação de eflorescência 

Utilizou-se o filtrado de cada formulação a partir do extrato de saturação para a 

determinação dos sais solúveis e pH. Este filtrado é obtido após as amostras serem destorroadas 

e umidificadas, formando uma pasta que é lavada em filtro de papel com água destilada(7). 

Para a quantificação do teor total de sais solúveis fez-se uso da Equação 1. 

% 𝑆𝑎𝑖𝑠 =
𝐶𝐸 𝑥 𝑉𝐴 𝑥 100

𝑃
    (1) 

onde, CE: condutividade elétrica do extrato (mS/cm), 

VA: volume de água destilada adicionada ao extrato (ml), 

P: massa da amostra empregada no extrato (g).  

Os carbonatos foram determinados por acidimetria com ácido sulfúrico em presença de 

fenolftaleína como indicador. O cálculo do teor de carbonatos foi feito de acordo com a Equação 

2. 

  𝐶𝑂3
−(𝑝𝑝𝑚) = [

𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑑𝑒 á𝑐𝑖𝑑𝑜 𝑔𝑎𝑠𝑡𝑜 𝑥 5

𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑑𝑜 𝑒𝑥𝑡𝑟𝑎𝑡𝑜
] 𝑥 60   (2) 

Para quantificar os bicarbonatos utiliza-se o mesmo extrato preparado para determinar 

os carbonatos. O método foi realizado por acidimetria com ácido sulfúrico em presença de 

vermelho de metila como indicador e fenolftaleína para a prova em branco. O teor de 

bicarbonatos é calculado através da Equação 3. 

 𝐻𝐶𝑂3
−(𝑝𝑝𝑚) = [

(𝑎−𝑏 𝑥 2)

𝑐
𝑥 5] 𝑥 6   (3) 

onde, a: volume de ácido sulfúrico gastos (ml), 

b: volume de fenolftaleína gastos (ml), 

c: volume do extrato (ml). 

Os cloretos foram avaliados através de determinação volumétrica com Nitrato de Prata 

em presença de cromato de potássio como indicador. A Equação 4 foi empregada para calcular 

esse teor: 

 𝐶𝑙−(𝑝𝑝𝑚) = [
(𝑎−𝑏 𝑥 5)

𝑐
]𝑥 35,5    (4) 

onde, a: volume de nitrato de prata gasto. 



b: volume de nitrato de prata na prova em branco (ml), 

c: volume do extrato (ml). 

Os sulfatos foram medidos por gravimetria com precipitação de cloreto de bário. O 

cálculo para esse ânion solúvel foi realizado de acordo com a Equação 5. 

𝑆𝑂4
−(𝑝𝑝𝑚) = [

(𝑎 𝑥 856,82)

𝑏
]𝑥 233,4   (5) 

onde, a: peso do cloreto de bário (mg), 

b: volume do extrato (ml). 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

As propriedades tecnológicas dos corpos de prova ficaram em conformidade a norma 

técnica (ABNT 15270-1) à que estabelece valores para peças comerciais, nos quais tiveram 

média de retração linear de 0,75%, porosidade aparente média igual a 29,10%, média de 

absorção de água correspondendo a 13,52% e as médias de densidades aparente igual a 1,8%, 

entretanto, não houve influência dos teores de escórias utilizados sobre as propriedades. Após 

a realização do ensaio eflorescência, foi possível observar que a maiorias dos corpos de prova 

dos resíduos EAF não apresentaram eflorescência visível a olho nu em nenhuma das 

temperaturas.  

 

 
Figura 2. Corpos de prova após o ensaio de eflorescência: visão superior com adições de 12% escória EAF. 

 

A figura apresenta o corpo de prova EAF 12 no qual não é perceptível a olho nu a 

presença da formação de eflorescência.  

As Tabelas 1, 2 e 3 apresentam os resultados do cálculo da porcentagem de sais solúveis 

nos extratos de saturação de cada formulação. Notou-se que à medida que a inserção de resíduos 

aumentou a concentração de sais aumentou também.  
    

Tabela 2 – Quantificação dos sais totais com incorporação de escória de alto forno - EAF. 

Amostras (EAF 

%) 
Sais Totais (mg/L) pH Sais (%) 

 3 12,260 6,97 0,0012 

6 12,350 7,01 0,0012 

9 12,560 7,03 0,0013 

12 12,740 7,04 0,0013 

Fonte: Autor (2018) 

    



Com a adição do rejeito de alto-forno, foi irrisório o acréscimo de sais totais nas 

amostras, ficando próximo aos valores do corpo de prova confeccionado somente com argila, 

e o pH praticamente não se alterou. No entanto, quando tratado do resíduo de pó de aciaria, na 

medida em que se adiciona este rejeito na formulação cerâmica, os teores presentes de sais 

totais se elevam drasticamente. 

A concentração de sais presentes nas formulações de EAF são praticamente 

desprezíveis. Em relação ao pH ambas as formulações ficaram próximas da neutralidade, 

embora acima de 7, a alcalinidade demonstra a salinidade dos extratos. 

Devido à frequência e por serem os agentes mais comuns na formação de sais solúveis, 

foram determinados apenas os ânions de cada composição das formulações. Os resultados estão 

expressos na tabela. 

Tabela 3 – Porcentagem de sais diluídos nos extratos de saturação EAF. 

Extrato 

(EAF %) 

Carbonatos  

(ppm) 

Bicarbonatos 

(ppm) 

Sulfatos 

(ppm) 

Cloretos 

(ppm) 

 3 0 0 7,0 10,1 

6 0 0 7,8 12,0 

9 0 0 8,5 13,4 

12 0 0 9,0 14,1 

Fonte: Autor (2018) 

Para o EAF, os resultados foram praticamente iguais aos resultados obtidos nas 

composições somente com argila, com leves acréscimos de teores de sulfatos e cloretos na 

medida em que se adiciona o resíduo. Nas amostras com o PDA, as quantidades de sulfatos e 

cloretos aumentam de acordo com a adição da escória, adquirindo valores muito elevados, 

quando comparados com os materiais cerâmicos comuns. 

4. CONCLUSÃO 

A incorporação do resíduo siderúrgico não influenciou de maneira significativa nas 

características físicas dos corpos de prova e a temperatura de queima não impactou de forma 

perceptível na formação da eflorescência. Embora haja uma tendência lógica de aumentar a 

formação de eflorescência com maiores teores de cloretos e sulfatos presentes nas formulações 

das massas cerâmicas, a quantificação dos sulfatos e cloretos, de fato, aumentou linearmente 

com os teores de escórias, enquanto carbonatos e bicarbonatos não foram detectados. Os sais 

por capilaridade com a umidade presente, migram para a superfície formando a eflorescência. 

Esses sais sempre estão presentes em pequenas quantidades nos materiais argilosos(1), assim 

como nas argamassas e solo, e sua remoção total é extremamente difícil ou até mesmo 

impossível. Portanto, para evitar a eflorescência é necessário haver um estudo sobre o 

mecanismo de migração dos sais para que estes não se concentrem em uma única área do corpo 

cerâmico causando o fenômeno da eflorescência, no qual deve ter ocorrido na formulação com 

resíduos de alto-forno, pois não foi perceptível a formação da eflorescência. 
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