
REAPROVEITAMENTO DO RESÍDUO PROVENIENTE DA EXTRAÇÃO DE 

QUARTZITO PARA PRODUÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS 

Introdução
O estudo da utilização de resíduos para incorporação em massa cerâmica, bem como a questão

ambiental global como um todo passou a ter grande importância, visto que, o nosso planeta cada

vez mais vem descartando enorme quantidade de resíduos. Como exemplo, a indústria da

Construção Civil, a nível mundial, teve forte desenvolvimento tecnológico nos últimos 30 anos,

onde o avanço dos materiais especiais, de novas tecnologias e métodos de construção e, em

especial, do conhecimento da ciência dos materiais, permitiu, através da combinação desses

diferentes conhecimentos, o forte desenvolvimento da tecnologia e consequente incremento da

produção dos materiais ecologicamente corretos (Machado, 2012).

Ao parar e pensar em todas essas questões, percebemos que o setor da Construção Civil

necessita adaptar-se rapidamente aos novos conceitos de desenvolvimento sustentável, assim,

como relata Brito (2012), devemos buscar alternativas para um planeta ambientalmente mais

protegido e atendendo as premissas da chamada “engenharia verde”, onde o desenvolvimento de

produtos eco-eficientes e ambientalmente corretos são fundamentais na prossecução desses

objetivos.

A principal proposta deste trabalho é caracterizar os resíduos minerais provenientes da

exploração de quartzito da região de Jaguarari-BA, procurando avaliar a importância da utilização

desses resíduos de forma a reduzir o impacto ambiental provocado pela exploração desses

materiais e verificar a viabilidade técnica e econômica da utilização dos mesmos na produção de

peças cerâmicas estruturais de baixo custo.
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Material e Métodos
A metodologia utilizada nessa pesquisa apresenta uma série de procedimentos rotineiros. Estes

procedimentos foram executados dentro de um cronograma dividido em etapas:

Resultados e discussão
A argila utilizada neste trabalho (argila da jazida de Miguel Calmon-BA), é considerada

medianamente plástica. O resíduo mineral, por sua vez, é um material não plástico. A Tabela 1

mostra o resultado de fluorescência de raios – x (FRX), realizado na argila e no resíduo mineral

da extração de quartzito da região de Jaguarari-BA.

Na argila observa-se que o principal óxido presente é o SiO2 (sílica), com teor de 49,64%,

indicando a presença de silicatos (argilominerais, micas e feldspato) e sílica livre, na forma de

quartzo, propiciando redução na plasticidade da argila. O outro óxido em maior proporção é a

Al2O3 com 29,99%, geralmente combinado formando os argilominerais. No resíduo, o óxido

presente em maior quantidade é óxido de silício – SiO2, com 95,39%, indicando a presença de

silicatos (quartzo), propiciando redução na plasticidade da massa cerâmica, seguido pelo óxido

de alumínio – Al2O3, indicando a presença de argilominerais e feldspatos. A Figura 2 mostra os

difratogramas da argila e do resíduo da exploração de quartzito utilizados neste trabalho.

Conclusões
Com os dados obtidos neste estudo pode-se concluir que, os resultados dos ensaios tecnológicos demostram que o acréscimo de resíduo da extração de quartzito na argila, em geral, tende a melhorar

as propriedades tecnológicas do produto final. Os melhores resultados foram alcançados com no máximo 10% de resíduo. Teores elevados de resíduo (> 20%) propiciaram uma redução drástica nas

propriedades mecânicas das peças, não sendo seu uso aconselhável para uso em peças estruturais. Além disso, no caso de peças cerâmicas extrudadas (telhas, blocos, dentre outras), poderão

propiciar um desgaste de partes/componentes, reduzindo-se o tempo de vida útil das mesmas. Os resultados obtidos indicam ser interessante a utilização do resíduo da extração de quartzito em massa

cerâmica para a produção de blocos cerâmicos; em substituição ao feldspato. Comparativamente, as formulações com 5 e 10% de resíduo apresentaram os melhores resultados, atendendo as

especificações técnicas, indicando a possibilidade de aplicações diversas em corpos cerâmicos.

Tabela 1. Análise semiquantitativa da argila e do resíduo de quartzito por FRX.

Figura 3. Ensaios Tecnológicos, em A) Porosidade aparente; B) Absorção de água; e C) Retração linear.

Figura 1. Fluxograma apresentando a metodologia adota para esse estudo.

Para o ensaio de porosidade aparente (PA) nas formulações estudadas (Fig. 3A), observa-se

uma diminuição da porosidade aparente com o aumento na temperatura de queima. A formulação

K com 20% resíduo, apresenta a maior redução da porosidade aparente em todas as

temperaturas de queima. Para o resultado de absorção de água (Fig. 3B), nota-se uma redução

com o aumento crescente na temperatura de queima dos corpos cerâmicos, nas formulações

estudadas. A maior absorção de água foi verificada nas formulações com 0, 5 e 10% de resíduo

na temperatura de 800ºC, ficando em torno de 25%, enquanto a menor absorção, em torno de

22,14%, foi verificada na formulação M na temperatura de 1000ºC. No ensaio de retração linear

(Fig. 3C), observa-se um aumento crescente quando aumenta a temperatura de queima,

apresentando os menores valores a 800ºC e os maiores a 1000ºC. Percebe-se que quanto maior

o teor de resíduo, menor será a taxa de retração nas amostras.

Quanto a coloração das amostras (Fig. 4) percebemos que nas temperaturas de queima

estudadas há pouca alteração na tonalidade dos corpos de prova devido ao processo de

oxidação da mistura da argila com o aumento do teor do resíduo mineral de quartzito.

Figura 2. Análise semiquantitativa da argila e do resíduo de quartzito por FRX.

Figura 4. Coloração dos corpos de prova após a queima em 800ºC, 900ºC e 1000ºC.


