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RESUMO 
 
As buscas por alternativas ambientalmente menos agressivas de descarte dos 

resíduos sólidos tem sido o caminho adotado para reverte o cenário negativo 

estabelecido pela disposição incorreta destes materiais. O objetivo deste trabalho foi 

avaliar o reaproveitamento dos resíduos: sobras de tijolos vermelhos, proveniente da 

construção civil e, micro esferas de vidro, oriundo da câmara de jateamento, visando 

o desenvolvimento de um produto cerâmico. Foram preparadas misturas com 

diferentes teores de resíduos. Os corpos cerâmicos foram queimados a 1000 OC e 

1200 oC sendo submetidos a ensaios de absorção de água e tensão de ruptura a 

flexão e, caracterizados por difração de Raios X. Foi realizada a análise dos 

compostos orgânicos voláteis liberados durante o processo da queima. Os 

resultados indicam que o material cerâmico produzido apresenta uma alta 

resistência embora à análise dos gases da queima aponte para a um impacto 

ambiental negativo. 

 

Palavras-chaves: sobras de tijolos, micro esferas de vidro, emissão gasosa 

 
INTRODUÇÃO 
 

Os resíduos da construção civil e demolições representam 61% do lixo 

produzido nas cidades brasileiras (1). As perdas de tijolos são destaques quando se 

trata de desperdício na construção civil, por ser a parcela visível e também porque o 

consumo desnecessário deste material resulta numa alta produção de resíduos. 
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As micro esferas de vidro são utilizadas como abrasivos para a limpeza de 

peças metálicas antes do tratamento químico, que após alguns ciclos de uso no 

processo de limpeza se tornam resíduo. Seu teor de sílica é acima de 65% e é não 

biodegradável. Sua classificação é de resíduos sólidos industriais inertes, Classe IIB, 

portanto podendo ser amplamente utilizado para reciclagem (2).  

O objetivo deste trabalho foi avaliar o reaproveitamento dos resíduos: sobras 

de tijolos vermelhos, proveniente da construção civil e, micro esferas de vidro 

visando o desenvolvimento de um produto cerâmico. 

 
MATERIAIS E MÉTODOS 
 

Os materiais utilizados no presente trabalho foram os resíduos de micro 

esferas de vidro e sobras de tijolos vermelhos cominuídos. 

A caracterização dos resíduos de tijolos e das micro esferas de vidro foram 

realizadas empregando-se as técnicas de fluorescência de Raios-X (FRX), difração 

de Raios-X (DRX). Os corpos de prova foram preparados com a mistura de resíduos 

de tijolos retidos nas peneiras de 115, 170, 200 e 270 mesh (diâmetro médio de 

0,085 mm) e com os resíduos de micro esferas de vidro retidos nas peneiras de 170, 

200, 270, 325 e 400 mesh (diâmetro médio de 0,056 mm).  

Estabeleceu-se que, para as misturas a serem preparadas, as quantidades de 

micro esferas de vidro utilizadas deveriam ser de 25% e 75% em relação à massa 

de argila empregada no preparo dos corpos de prova (20 gramas). As misturas 

então preparadas foram conformadas através de compactação em uma matriz 

retangular de aço inox (60 mm X 20 mm X 5 mm) sob uma pressão de 220 kgf/cm2 . 

Nos corpos de prova depois de secos foram medidas as dimensões (largura, 

comprimento e espessura) com auxílio de um paquímetro digital. Foram queimados 

nas temperaturas de 1000 e 1200 ºC durante o tempo de três horas. Após o 

resfriamento dos corpos foi realizada a pesagem e a medição dos mesmos. Em 

seguida os corpos de prova foram submetidos aos ensaios de absorção de água e 

tensão de ruptura à flexão. 

Na análise da emissão de compostos orgânicos emitidos durante a queima o 

sistema utilizado na amostragem foi constituído de uma bomba amostradora 

autônoma, do cartucho de C-18 impregnado de 2,4-DNPH (4).  

O sistema completo de amostragem é apresentado na Fig.1. 
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Figura 1: Sistema de amostragem completo dos aldeídos. 
 

A vazão de amostragem utilizada foi de 1000 mL min-1 durante 3 horas. O 

cartucho de C-18 DNPH pode ser empregado em qualquer sentido de fluxo. Na 

análise dos aldeídos a técnica utilizada foi cromatografia líquida de alta eficiência 

com detector de UV/VIS e DAD.  

Foram analisados dois corpos de prova em faixas de temperaturas diferentes 

no período de 3 horas de amostragem para cada faixa de temperatura. O primeiro 

corpo de prova composto de 100% de tijolo (100% T) e o segundo composto por 

25% de tijolo e 75% de microesfera (25%T + 75%MEvidro) de vidro ambos 

queimados numa faixa de temperatura de 25 a 300°C, depois de 300°C a 800°C.  

Cada amostra foi analisada por duplicata sendo a diferença sempre menor que 

10%. Os brancos do laboratório foram preparados e manipulados da mesma 

maneira que as amostras, mas não foram conectados na bomba. Em todos os 

experimentos, os brancos representaram menos que 5% e foram subtraídos de 

todos os resultados das amostras. 

 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

A composição química dos resíduos de tijolos e das micro esferas de vidro são 

apresentadas na Tab. 1.  

 
Tabela 1: Composição química dos resíduos de tijolos e de micro esferas de vidro. 
Resíduos 

(% em peso) SiO2 Al2O3 CaO Fe2O3 K2O MgO Na2O TiO2 

Tijolo 53,43 34,33 - 8,67 1,65 0,54 - 1,38 

Micro esfera de 
vidro 90,57 1,28 2,77 1,07 0,31 0,97 3,03 - 

 
Para os resíduos de tijolos observa-se um alto teor de sílica e alumina, 

característico de argilominerais. Já para as micro esferas de vidro observa-se um 

alto teor de sílica, decorrente de algum resíduo utilizado na câmara de jateamento. 
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A análise por DRX dos resíduos in natura utilizados pode ser observada na Fig. 

2 (a) e (b).  
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Figura 2: Difratograma dos resíduos de tijolos (a) e microesferas de vidro (b). 

 
Os difratogramas da Fig. 2 (a) e (b), respectivamente, pode-se observar que os 

resíduos de tijolos são compostos por caulinita (JCPAS-29-1488) e quartzo (JCPAS-

46-1045) e as micro esferas de vidro por quartzo.  

Os difratogramas das massas cerâmicas após a queima podem ser observados 

nas Fig. 3 (a), (b) e (c). 

 

 
                     (a)                                    (b)                                      (c )    

Figura 3: Difratograma das massas cerâmicas após a queima a 1000oC- (a) 

100% Tijolo, (b) 75% Tijolo + 25% MEvidro, (c) 25% Tijolo + 75% MEvidro 

 
No difratograma da Fig.3(a) pode-se observar a ausência do pico da caulinita, 

presente no resíduo in natura, pois a esta temperatura já teve início a transformação 

da caulinita em metacaulinita (não cristalina). Pelo difratograma da Fig.3(b), verifica-

se somente a presença de quartzo. Para a Fig.3(c), além da presença de quartzo 

verifica-se a presença de cristobalita (JCPAS-39-1425). 

Os difratogramas das massas cerâmicas queimadas a 1200oC são mostrados 

nas Fig. 4 (a), (b) e (c). 
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                     (a)                                    (b)                                      (c)    

Figura 4: Difratograma das massas cerâmicas após a queima a 1200oC  (a) 

100% Tijolo, (b) 75% Tijolo + 25% MEvidro, (c) 25% Tijolo + 75% MEvidro 

 
No difratograma da Fig.4(a) e da Fig.4(b), observa-se à presença de dois novos 

picos: mulita (JCPAS-15-0776), proveniente da transformação da caulinita, e a 

cristobalita, formada a partir da transformação do quartzo. No difratograma da 

Fig.4(c), além da presença de quartzo verifica-se a presença de cristobalita. 

Os resultados do percentual de absorção de água (%AA) e de tensão de 

ruptura à flexão (TRF) dos corpos de prova queimados nas temperaturas de 1000 e 

1200 ºC estão dispostos a seguir nos gráficos das Fig. 5 (a) e (b):  
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                      (a)                                                       (b)    

Figura 5: (a) Absorção de água (b) Tensão de ruptura à flexão das massas 

cerâmicas preparadas 

 
O gráfico da Fig. 5 (a) mostra que para a faixa de temperatura de 1000oC 

ocorre uma diminuição da água absorvida à medida que o teor de resíduo de micro 

esferas de vidro na composição aumenta. Esse comportamento pode ser estar 

relacionado ao início do processo de vitrificação decorrente da presença das micro 

esferas de vidro. Para a temperatura de 1200oC verifica-se uma queda acentuada da 

absorção de água visto que nesta temperatura, ocorre a transformação da caulinita 

em mulita e a do quartzo em cristobalita. No resíduo de tijolo na temperatura de 

1200oC tem início à transformação da caulinita em metacaulinita (amorfa). Deste 
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modo às massas cerâmicas preparadas com maior teor de resíduo de tijolo, irá 

apresentar além da mudança de fase da caulinita e do quartzo presente no resíduo, 

a mudança de fase da sílica proveniente das micro esferas de vidro, provocando 

uma diminuição mais acentuada da porosidade. 

De acordo com a Fig. 5 (b), observa-se que para a temperatura de 1000 ºC a 

adição de 25% de micro esferas de vidro ao resíduo de tijolo provocou a queda da 

resistência. Entretanto, a adição de uma quantidade maior de micro esferas de vidro 

(75%) gerou um corpo cerâmico com uma maior resistência, indicando a ocorrência 

da eliminação dos vazios provocados pela queima a esta temperatura. Para a 

temperatura de 1200 ºC verifica-se que a mistura com 100% de resíduos de tijolos 

apresenta a maior tensão de ruptura à flexão. 

A análise dos aldeídos liberados da queima dos corpos de prova pesquisados 

são apresentados nas Fig. 6 e 7 a seguir: 

• Para o corpo de prova 100% resíduo de tijolo (100% Tijolo). 

 

 
Figura 6: Concentração média dos aldeídos determinados na queima da composição 

de 100% de tijolo nas faixas de temperatura de 25 a 800°C. 

 
Pode ser observado que a concentração total (em massa) e as concentrações 

de formaldeído e acetaldeído diminuem com o aumento da faixa de temperatura. 

Essa diminuição se deve, provavelmente, a estes compostos serem emitidos logo no 

início da queima.  Os demais aldeídos apresentaram o mesmo comportamento em 

todas as faixas de temperatura. 

As razões em massa de [Acetaldeído/Formaldeído] foram, respectivamente, 0, 

4, 0,4 e 0,2 indicando emissões destes compostos acima do permitido.    

• Para o corpo de prova 25% resíduo de tijolo + 75% microesfera de vidro (25% 

Tijolo + 75% MEvidro).   
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Figura 7: Concentração média dos aldeídos determinados na queima da composição 

de 25% de tijolo + 75% Mevidro nas faixas de temperatura de 25 a 800°C. 

 
Analisando o gráfico da Fig. 7, pode ser observado que a concentração total 

(em massa) de formaldeído foi predominante em todas as faixas de temperatura, 

tendo a maior emissão ocorrido entre 300 a 800°C. Para os demais aldeídos foi 

observado que as maiores emissões ocorrem na faixa de 25 a 300°C. 

As concentrações totais determinadas são respectivamente, 111,7, 88,5, 48,8 

μg m-³, sendo o formaldeído predominante em todas as faixas de temperatura.  

 
CONCLUSÕES 
 

A avaliação preliminar do reaproveitamento de resíduos de sobras de tijolos e 

de micro esferas de vidro é viável, apresentando-se como fontes de matérias-primas 

para a produção de um novo produto cerâmico alternativo,os teores destes resíduos 

podem atingir concentrações de até 75% micro esferas de vidro.  

        As emissões automotivas são a principal fonte desses compostos na atmosfera. 

O uso em grande escala de automóveis movidos a álcool ou mistura de álcool-

gasolina reduz a emissão direta de CO, aumenta a emissão de aldeídos para 

atmosfera(5). Estudos feitos em algumas cidades do Brasil demonstraram que 

acetaldeído e o formaldeído encontram-se em maior abundância na atmosfera(6). 

Deve-se observar os limites legais de emissões desses compostos na atmosfera 

provenientes dos fornos de aquecimento, principalmente ao que se refere à 

incorporação de resíduos, pois os aldeídos emitidos nesta queima irão contribuir na 

formação dos compostos fotooxidantes, principalmente o ozônio. 
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REUSE OF THE RED BRICK WASTE AND DUST WASTE OF BLASTING 

CHAMBER (GLASS MICRO SPHERES) IN THE RED CERAMIC INDUSTRY 

 
ABSTRACT 

 
The search for alternative environmentally less aggressive disposal of solid waste 

has been adopted to reverse the negative scenario established by the improper 

disposal of these materials. The aim of this study was to evaluate the reuse of waste: 

leftover red brick from the civil construction and glass micro spheres, obtained from 

the blasting chamber, aiming to develop a ceramic product. Mixtures containing 

various amounts of waste were prepared. The ceramic pieces were burned at 1000 

and 1200°C being tested for water absorption and tensile strength and characterized 

by X-ray diffraction. The analysis of volatile organic compounds released during the 

burning process was performed. The results indicate that the ceramic material 

produced has a high resistance although the analysis of gases from the burning point 

to a negative environmental impact. 

 

Key-words: waste of ceramic blocks, glass micro spheres, ceramic 
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