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1. INTRODUÇÃO 

A disposição correta dos resíduos sólidos é hoje um dos grandes problemas enfrentados pelo homem. 

Os resíduos sólidos são provenientes das atividades realizadas pelas populações, que advém de diversas 

origens, entre elas as atividades industriais. Segundo Ribeiro et al. (2006) as atividades industriais requerem 
especial atenção, em função de sua natureza, pois podem gerar impactos à atmosfera, solo freático, ecossistema 

e consequentemente a saúde pública, durante todo o seu ciclo de vida. 

Os resíduos sólidos além de possuírem recursos úteis, possuem quantidades notáveis de metais 

pesados. Esses metais pesados são nocivos ao meio ambiente e sua liberação de forma inadequada pode 
ocasionar problemas ambientais. Portanto, é necessário que se recupere o máximo possível de recursos úteis e 

que se dê uma destinação adequada para esses resíduos de forma que não provoque danos ao meio ambiente 

(Das, 2007). 
A recuperação dos recursos úteis nem sempre são possíveis, devido a dificuldades no processo. No 

lodo de alto-forno, a alta concentração de zinco e álcali é a maior dificuldade para a reciclagem de lama de 

alto forno ao alto-forno para recuperar o Fe como ferro-gusa. A concentração desses elementos com baixo 

ponto de fusão pode causar problemas operacionais interferindo nas reações que ocorrem no alto-forno. 
(Omran, 2017; Vieira, 2007). Há ainda, dificuldade em se aplicar o material pela sua complexibilidade, por 

possuir fina granulometria em meio a alta umidade resultante do processo de lavagem (Oliveira, 2017). 

A comercialização da lama de alto forno para indústrias cerâmicas de tijolos e telhas bem como para 
indústrias cimenteiras tem sido um dos setores em potencial para absorver este tipo de resíduo. Atualmente, 

uma das principais soluções tecnológicas para a disposição final de resíduos sólidos industriais e municipais é 

a incorporação desses resíduos em cerâmica vermelha (Vieira, 2007). 
Tendo em vista a alta produção desse resíduo, este trabalho busca avaliar a influência da adição da 

lama de alto forno gerado pela indústria siderúrgica nas propriedades tecnológicas de tijolo aplicado na 

construção civil, promovendo a disposição segura do resíduo.  

 
 

2. MATERIAS E MÉTODOS 

Os materiais utilizados neste trabalho foram: argila, filito e lama de alto forno. A argila é 
normalmente empregada na fabricação de cerâmica por uma empresa da região de Marabá – PA. O filito é 
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proveniente da região de Marabá – PA. A lama de alto forno é proveniente do setor siderúrgico e possui como 

característica cor escura e granulometria variável.  
As composições dos corpos cerâmicos foram obtidas através do Statistical Software, sendo 

apresentadas na Tabela 1. A etapa de mistura das composições foi realizada utilizando um moinho de bolas de 

porcelana, por um período de 30 min. Após a mistura, as composições foram umedecidas em 8% por meio de 

spray de água, afim de obter consistência plástica apropriada para extrusão. A confecção dos corpos cerâmicos 
foi realizada utilizando aproximadamente 5 toneladas em prensa hidráulica manual. Os corpos cerâmicos 

foram secados em estufa em 65 ºC por 48 h. Posteriormente, foram calcinados a 300 ºC por 4 h, para remoção 

da matéria orgânica em forno mufla Marconi modelo MA 385/3. A etapa de sinterização foi realizada em um 
forno INTI FE 1350, com os corpos cerâmicos sendo mantidos na temperatura de 950 ºC por 2 h. As seguintes 

propriedades após a sinterização foram determinadas, de acordo com NBR 6458: absorção de água (AA), 

retração linear (RL), perda ao fogo (PF), porosidade aparente (PA) e densidade aparente (DA).   
 

Tabela 1– Composição dos corpos cerâmicos (% em peso). 

Composições Argila Filito Lama de Alto Forno 

L1 100 0,0 0,0 

L2 90,0 10,0 0,0 

L3 60,0 0,0 40,0 

L4 50,0 10,0 40,0 

L5 80,0 0,0 20,0 

L6 95,0 5,0 0,0 

L7 70,0 10,0 20,0 

L8 55,0 5,0 40,0 

L9 75,0 5,0 20,0 

 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 Os corpos cerâmicos preparados em diferentes composições e sinterizados a 950 ºC estão sendo 

apresentados na Figura 1. 

    Figura 1: Corpos cerâmicos após sinterização a 950 °C. 

 

 

 Os resultados de absorção de água, retração linear, perda ao fogo, porosidade aparente e densidade 

aparente para os corpos cerâmicos sinterizados a 950 ºC são apresentados na Tabela 2. É possível observar que 

a absorção de água e perda ao fogo dos corpos cerâmicos aumenta com a incorporação de resíduo, enquanto a 
densidade aparente diminui, podendo estar relacionada a natureza não plástica do resíduo (Oliveira, 2004). Os 
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corpos cerâmicos L3, L4 e L8 que tem em sua composição 40% de lama de alto forno não atingiram as 

especificações quanto a absorção de água para tijolos maciços, sendo superior a 22% (NBR 15270-1, 2005) e 
obtiveram maior percentual em perda ao fogo comparado as outras composições.  É notável que ocorreram 

pequenas variações nos valores de retração linear com a adição da lama de alto forno, variando de 1,28 a 

2,11%, não alterando de forma significativa a propriedade. Os valores desta propriedade estão dentro dos 

limites apropriados para fabricação de cerâmica vermelha (inferior a 6%) (Oliveira, 2004). A medida em que 
se aumenta a quantidade de lama de alto forno à argila há um aumento na porosidade aparente dos corpos 

cerâmicos. Os resultados mostraram uma relação direta do aumento da porosidade aparente e absorção de água, 

a absorção de água dos corpos cerâmicos L3, L4 e L8 excederam o limite de acordo com a NBR 15270-1 
(2005) que estipula limite de 35%. Segundo Rodrigues (2013), isto ocorre porque a absorção de água está 

diretamente ligada à porosidade aparente: quanto maior a quantidade de poros no material, maior será a 

capacidade do mesmo de absorver água. Já L5 e L9 possuem em sua composição 20% de lama de alto forno, 
e excederam cerca de 1,02% do limite quanto à porosidade aparente, enquanto que L7 tendo o mesmo teor de 

resíduo não excedeu. Isto se deve a presença de 10% em massa de filito em L7 que atua como fundente, pois 

possui em sua composição muscovita (Moreira, 2013). 

Tabela 2 – Propriedades dos corpos cerâmicos sinterizados a 950 ºC.  

Composições 
Absorção de 

Água (%) 
Retração 

Linear (%) 
Perda ao Fogo 

(%) 
Porosidade 

Aparente (%) 
Densidade 

Aparente (g∙cm-3)  

L1 18,12 ± 0,006 1,92 ± 0,004 11,07 ± 0,009 33,15 ± 0,006 5,52 ± 0,004 

L2 18,04 ± 0,008 1,28 ± 0,004 10,52 ± 0,002 32,86 ± 0,011 5,76 ± 0,002 

L3 35,60 ± 0,003 1,98 ± 0,002 24,81 ± 0,004 49,07 ± 0,017 2,74 ± 0,003 

L4 35,04 ± 0,006 1,53 ± 0,002 24,25 ± 0,003 48,84 ± 0,005 2,64 ± 0,002 

L5 21,55 ± 0,014 2,11 ± 0,002 17,78 ± 0,001 35,71 ± 0,018 4,26 ± 0,005 

L6 16,73 ± 0,014 1,59 ± 0,002 10,25 ± 0,006 31,33 ± 0,018 5,64 ± 0,002 

L7 20,49 ± 0,004 1,63 ± 0,004 17,60 ± 0,005 34,52 ± 0,004 4,56 ± 0,002 

L8 33,14 ± 0,007 1,68 ± 0,002 24,89 ± 0,003 47,91 ± 0,010 3,18 ± 0,001 

L9 21,03 ± 0,019 1,72 ± 0,004 18,11 ± 0,005 36,02 ± 0,026 4,56 ± 0,002 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A incorporação da lama de alto forno em corpos cerâmicos sinterizados a 950 ºC mostrou que com 
o aumento do teor em massa de resíduo a absorção de água e perda ao fogo aumentou e a densidade aparente 

diminuiu, podendo estar relacionado com a natureza não plástica do resíduo. Os corpos cerâmicos L3, L4 e L8 

que possuem em sua composição 40% do resíduo excederam o limite de acordo com a NBR 15270-1 (2005) 

nas propriedades de absorção de água e densidade aparente, mostrando uma relação direta entre essas 
propriedades, já que quanto maior a quantidade de poros no material, maior a capacidade de absorver água.  

Tais resultados evidenciam que a lama de alto forno deve ser incorporada em corpos cerâmicos em 

até 20%, afim de que as propriedades dos mesmos não sejam afetadas. Sugere-se que para a incorporação desse 
resíduo em corpos cerâmicos sejam estudadas outras temperaturas de sinterização.  
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