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RESUMO: 

 

Para estudar a utilização da lama de redução de manganês, um resíduo dos fornos 

elétricos de produção de ferro-ligas de manganês, como matéria prima de tijolos 

para construção civil, foram formuladas diferentes massas cerâmicas com teores de 

0; 2,5; 5 e 10% em peso de adição de resíduo à argila utilizada comercialmente, e 

sinterizadas em diferentes temperaturas, 850°C, 950°C e 1050°C. Depois de 

sinterizados, os corpos cerâmicos foram estudados por microscopia ótica, 

microscopia eletrônica de varredura (MEV), difração de raios x e por 

espectrofotometria. Suas propriedades mecânicas foram avaliadas por resistência à 

flexão, porosidade aparente e massa específica, absorção de água, retração linear e 

perda ao fogo. Com o auxilio de técnicas e programas de planejamento de 

experimentos, a ação das variáveis: temperatura, composição e a interação entre 

elas sobre os resultados foram discutidos. Concluiu-se que a adição de lama de 

manganês à massa cerâmica, para a produção de cerâmica vermelha, mostrou-se 

altamente viável do ponto de vista técnico. 

 

Palavras Chave: Lama de manganês, cerâmica, reaproveitamento de rejeitos. 

 

INTRODUÇÃO 

Há muito a mineração e a siderurgia movimentam a economia do país e não se 

nega a sua importância para o desenvolvimento sócio econômico. Porém, com o 
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aumento produtivo, estudos e desenvolvimento de novas tecnologias a exploração 

mineral tem causado impacto considerável no meio ambiente.  

Para que haja uma maior compatibilidade de atividades econômicas com o 

meio ambiente, sem prejuízo produtivo, a busca por melhorias em todo o processo é 

alvo de diversos estudos, e objetivo da maioria das empresas que buscam a 

sustentabilidade.  

As indústrias em geral produzem certa quantidade de resíduos em cada etapa 

do seu processo produtivo, em maior ou menor quantidade. O problema geralmente 

é o seu destino, nem sempre ecologicamente correto. Estas etapas e resíduos 

gerados causam impactos no meio ambiente, e com a mineração não é diferente. 

Grande parte do problema enfrentado pela mineração e siderurgia é sobre a 

deposição de rejeitos. Estes impactos podem ser minimizados de diversas maneiras. 

Uma é a utilização dos rejeitos em outra cadeia produtiva, diminuindo o consumo de 

outra matéria prima e diminuindo os rejeitos depositados na natureza. 

A indústria cerâmica tem grande capacidade de absorver rejeitos de outras 

atividades produtivas tornando-os inertes, propriedade que além de beneficiar o 

meio ambiente isolando um material poluente, diminui o consumo de argila na 

produção de cerâmica. A necessidade de melhoria produtiva do setor cerâmico é 

apontada por diversos autores(2, 3, 4) como um desafio e mesmo com diversos 

estudos e pesquisas de inovação realizadas, as indústrias absorvem muito pouco 

dos resultados alcançados. Um incentivo para implementar o conhecimento 

adquirido nas empresas são as exigências para certificações de qualidade e 

ambientais e regulamentação de produto.  

A indústria cerâmica utiliza material natural variado, sem restrições muito 

rígidas à composição dos produtos. A cerâmica vermelha no Brasil é muito 

diversificada quanto à qualidade, dado o pouco processamento necessário para 

beneficiar a matéria prima e a diversidade encontrada da mesma(4). Sempre utilizou-

se, na produção de cerâmica vermelha, argila com poucos aditivos, como base dos 

produtos.  

Os materiais cerâmicos argilosos tem grande potencial de aplicação na 

utilização de rejeitos industriais, mas o potencial das argilas em isolar contaminantes 

com ganho econômico e produtivo ainda é pouco explorado(5). 

Objeto de estudo deste trabalho, a principal etapa geradora de resíduos de 

manganês é a passagem do minério pelo forno elétrico. Enquanto o forno é 
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continuamente alimentado com minério, coque e fundentes, o gás liberado pelas 

reações de redução é encaminhado para uma torre de lavagem. A água utilizada 

para esta lavagem é despejada na bacia de decantação, parte dela volta para o 

processo de lavagem, e a parte polpa é filtrada, gerando uma lama.  

Os fornos de produção de ferro-ligas de manganês no Brasil são alimentados 

principalmente com óxido de manganês. Os fornos mais utilizados são fechados, 

que diminuem a possibilidade de emissão de partículas na atmosfera. O gás CO 

liberado no processo e o CO2 que teve combustão incompleta é coletado por um 

filtro no topo do forno. Resta a questão de destinação da lama de redução do 

manganês. 

Encontram-se na literatura poucas análises e caracterizações dessa lama 

gerada. Olsen et al (1) apresentam resultados de análises químicas da lama de 

redução do manganês para a produção de ferro-ligas FeSiMn e FeMn, que podem 

ser vistos na Tabela .  

 
Tabela 1 - Amostra de análises químicas de lama de manganês (em %wt) 

Lama 
de SiO2 Al2O3 CaO Fe2O3 K2O MnCO3 

FeSiMn 25 3 6 1 6 40 

FeMn 5 2 4 2 4 75 
Fonte: (1) 

 
Considerando os dados apresentados este trabalho, avaliou-se a 

possibilidade de utilização da lama de redução de manganês como matéria prima de 

cerâmicas vermelhas, utilizadas para blocos de vedação, considerando-se a 

influência do conteúdo de resíduo e a temperatura de queima. 

 
PROCEDIMENTOS EXPERIMENTAIS 

 
Os resíduos para estudo foram cedidos pela empresa do setor em dois lotes 

de 50L, que foram tratados como duas amostras distintas, Lama Mn 01 e Lama Mn 

02. Trabalhou-se com as duas amostras simultaneamente, evitando discrepâncias 

nos resultados. Com exceção da alíquota reservada para a granulometria, as 

amostras foram secas na estufa à temperatura de 153°C por 12 horas. 

Utilizou-se para a confecção dos corpos de prova massa cerâmica preparada 

com argila da região de Ribeirão das Neves – MG, cedida por empresa da região. As 
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caracterizações granulométricas e químicas do material seguiram as mesmas etapas 

e considerações para o resíduo de manganês. 

O primeiro critério utilizado para a classificação dos tamanhos das matérias 

primas foi retenção/passagem em uma série de peneiras; o processo foi realizado 

por via úmida, devido ao pequeno tamanho de partícula aparente e à aglomeração 

do material. O material passante de geometria menor que 0,037mm, foi filtrado para 

uma nova classificação. Para estes foi utilizado o equipamento cyclosizer, que 

trabalha com uma faixa entre 0,008 e 0,050mm para minerais com densidade similar 

ao do quartzo (2,7g/cm³). O material antes de alimentar o equipamento foi 

homogeneizado durante 10 minutos num bequer com água. Após o tempo de 10 

minutos, as frações retidas em cada um dos cinco ciclones foram secas em estufa à 

110°C e pesadas em balança analítica com 0,01g de precisão. 

A composição mineralógica das amostras foi obtida qualitativamente através 

da difração de raios X, DRX, pelo método do pó, no equipamento fabricado pela 

Rigaku, modelo D\MAX ÚLTIMA automático, operando com radiação Cu-Kα e 

goniômetro 2θ variando de 4° à 80°. A análise quantitativa foi feita no 

Espectrofotômetro de Emissão Atômica com Fonte Plasma (ICP-EOS) da marca 

Spectro e modelo Ciros CCD, no Laboratório de Geoquímica da Escola de Minas da 

UFOP.  

O resíduo após ser de desagregado no moinho de bolas foi adicionado à 

argila nas proporções de 2,5%, 5% e 10% em peso. A argila sem adição de resíduos 

também foi matéria-prima de corpos de prova. No total foram prensados 120 corpos 

de prova, com medida 5x20x60mm em prensa hidráulica manual, com pressão de 

40 MPa. Estes foram secos em estufa, a 120ºC, e após isso divididos em três lotes 

para serem sinterizados em 850, 950 e 1050°C, em forno mufla, com curva de 

queima semelhante à utilizada na indústria.  

Os corpos de prova foram medidos e pesados antes da secagem, após a 

secagem e novamente após a queima. A retração linear foi calculada de acordo com 

a equação (A) para o índice de retração linear de secagem, e de acordo com a 

equação (B) a retração linear após a queima. Valores expressos em porcentagem, 

sendo que resultados positivos indicam retração, negativos indicam expansão.  

RLs=(Ci-Cs)/Cs×100      (A) 

RLq=(Cs-Cq)/Cq×100      (B) 
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Para a medida da absorção de água, os corpos foram imersos em um 

recipiente com água em ebulição, e mantidos nessa condição por 120 minutos. 

Foram secos superficialmente e pesados. Segundo a norma NBR 15270, a absorção 

de água não deve ser inferior a 8% nem superior a 22%. Para determinar o índice de 

absorção de água foi utilizada a fórmula (C), resultado expresso em porcentagem. 

AA=(mu-mq)/ms×100      (C) 

A massa específica aparente dos corpos cerâmicos foi determinada segundo o 

método descrito pela norma NBR 15270. Para este ensaio foi utilizada balança 

digital de precisão de 0,0001g.  

A porosidade aparente foi determinada a partir da fórmula (D), considerando a 

massa seca inicial, a pesagem do corpo de prova imerso e o peso úmido.  

PA=(Mu-Mq)/(Mu-Mi)×100      (D) 

Foi medida a tensão de ruptura à flexão por três pontos, utilizando máquina de 

ensaio universal. 

 
RESULTADOS 

 

Nas medidas de granulometria por peneira, o primeiro material, Lama Mn 01, 

90,84% foi passante pela peneira de 0,037mm. Pela classificação do Cyclosizer o 

material ainda apresentou reduzido tamanho de partícula, com 97% do material de 

fundo passante pelo ciclone com diâmetro equivalente à 0,0063mm. 

A distribuição granulométrica para a amostra denominada lama Mn02 

apresentou comportamento similar ao da Lama Mn01, sendo 92,78% do material 

passante pela malha de 0,037mm. A análise granulométrica via Cyclosizer do fundo 

do peneiramento apresentou o mesmo comportamento da lama Mn01, com 96,1% 

do material passante pelo último ciclone, representando partículas com diâmetro 

inferior à 0,0063mm. 

Para a massa argilosa foram adotados os mesmos procedimentos de análise 

granulométrica, mesmo não apresentando o reduzido tamanho de partículas. De 

80,78g da massa inicial a fração equivalente à 53,57% foi passante pela malha com 

abertura de 0,037mm.  

A baixa granulometria dos materiais empregados para a produção dos corpos 

cerâmicos influencia na densificação durante a sinterização, pois quanto menor for o 
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diâmetro das partículas, maior a área superficial. Nota-se que a lama de manganês 

possui a sua maior fração de partículas com diâmetro menores que 6,3µm. 

A Tabela 2 apresenta a análise via ICP dos resíduos. Pode-se observar que o 

elemento majoritário da lama é o Manganês, seguido pela sílica. A diferença 

existente entre a somatória dos elementos apresentados e a totalidade da amostra 

é, provavelmente, composta de Carbono e Oxigênio.  

 
Tabela 2 - Análise OES-ICP das Lamas de Manganês 

 

 Elemento LamaMn01 (%) Lama Mn02 (%) 

 

Al 1,96 1,84 

 

Al2O3 3,71 3,47 

 

Ba 0,159 0,154 

 

BaO 0,177 0,172 

 

Ca 1,40 1,40 

 

CaO 1,96 1,96 

 

Fe 1,91 1,85 

 

Mg 0,279 0,279 

 

MgO 0,462 0,462 

 

P 0,141 0,139 

 

Ti 0,0375 0,0355 

 

TiO2 0,0625 0,0591 

Via 
úmida 

Mn 27,9 27,6 

SiO2 4,99 5,29 

 

Pelos resultados obtidos com a análise química via OES-ICP, pode-se afirmar 

que a composição das amostras enviadas pela Vale Manganês são provenientes da 

mesma fonte, apresentando composições químicas muito semelhantes.  

Este resultado é semelhante ao encontrado na literatura por Olsen et al(1), com 

valores próximos para o teor de SiO2 (5%), Al2O3 (3%). Não é possível comparar o 

teor de Fe2O3 e MnCO3 pela forma como as informações são obtidas pelo ICP. 

Porém, o elevado teor de manganês desta análise é similar a da literatura, com 

grande porcentagem de rodocrosita. 

A composição mineralógica da lama feita por difração de raios X comprovou 

que as duas amostras recebidas são similares, com o difratograma mostrando fases 

exatamente iguais, como pode ser observado nas Figuras 1 e 2.  Apresentam picos 

característicos do material observado na fase rodocrosita, carbonato de manganês, 

comprovado por teste de reação com ácido clorídrico. Pelo gráfico obtido não foram 

identificadas outras fases minerais. 
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Figura 1 - Difratograma de raios X da Lama Mn01 

 

Figura 22 - Difratograma de raios X da Lama Mn02 

 
As fases predominantes na argila são Sílica (SiO2) e Caulinita 

(Al2(Si2O5)(OH)4), apresentando ainda minerais secundários Microclina (KAlSi3O8), 

Muscovita (KAl2(Si,Al)4O10(OH)2) e Hematita (Fe2O3), como esperado. 
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Após a sinterização dos corpos de prova, outra análise via difração de Raios X 

foi realizada, comparando as quatro composições propostas. Conforme observa-se 

na figura 3, não há grandes diferenças entre eles.  

 

Figura 3 - Difratogramas comparados. Argilas sinterizadas à 950°C nas 4 composições. 

 

A Tabela 3 Apresenta os resultados médios para os ensaios físicos e 

mecânicos realizados.  

A retração linear dos corpos cerâmicos foi medida em dois momentos distintos, 

após a secagem e após a queima. Após a secagem obteve-se menos patamares de 

variação do que os observados na retração após a queima. Nota-se que para 

composição com maior teor de adição de lama de manganês obtêm-se menores 

taxas de retração, consequência da adição de material mais fino e não plástico à 

mistura. Todas as amostras foram secas à mesma temperatura de 110°C, portanto 

esse fator não tem significância na retração linear após a secagem. 
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Tabela 3 – Resultados médios dos ensaios físicos e mecânicos em cerâmicas 

vermelhas com adição de lama de redução de manganês. 

Amostra 
Retração 

na 
secagem 
(RS)(%) 

Retração 
na queima 
(RQ) (%) 

Resistencia 
Flexão (MPa) 

Absorção de 
Agua (%) 

Porosidade 
aparente (%) 

(°C) 

 Teor de 
Lama de 
Redução 

de Mn (%) 

850 

0 1,523618 0,19844 28 20,876553 28,5264329 

2,5 1,265871 0,296408 25,5 20,6376963 27,19382968 

5 0,981783 0,28149 34,5 21,5705236 30,93688084 

10 0,752976 0,086946 33 25,0481639 33,98056971 

950 

0 1,18063 0,140885 24 20,9648955 29,44382232 

2,5 1,265871 0,410687 28,5 20,5432264 30,21834598 

5 0,908416 0,341014 40,5 21,6154599 29,19965633 

10 0,840384 0,748208 48 21,1918851 31,0835931 

1050 

0 1,266834 0,197288 29 21,3486818 29,94086339 

2,5 1,265871 1,224734 43 20,3624014 29,55376961 

5 0,976119 1,86939 51,75 18,1251434 27,52647995 

10 0,840384 2,063765 61,8 18,798268 27,674682 

 

Observou-se que para queimas abaixo de 950°C há uma retração linear quase 

nula, com pouca influência da lama de manganês sobre os resultados obtidos. Nas 

queimas acima de 950°C, há aumento da retração linear, que é influenciado pela 

composição do corpo de prova. Para a maior temperatura estudada, 1050°C, a 

amostra padrão sem adição de lama de manganês teve retração média de 0,16%, 

enquanto para a composição com 10% de adição de resíduos a retração média foi 

de 2,06%. 

A absorção de água decresce com o aumento da temperatura de sinterização, 

e aumenta ligeiramente com a adição de lama de manganês, não podendo esta ser 

considerada como um fator de influência neste resultado. A absorção de água reflete 

o grau de sinterização alcançado pelos corpos de prova, sendo fator importante para 

durabilidade do bloco cerâmico. Observa-se ainda que as composições com mais de 

5% de lama de manganês sinterizadas a 850°C extrapolaram o limite estabelecido 

pela norma NBR 15270 onde o índice de absorção de água não deve ser inferior a 

8% nem superior a 22%. As demais composições nesta faixa de temperatura, e 
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estas mesmas composições sinterizadas em temperaturas superiores ficam dentro 

do limite estabelecido pela norma supracitada. 

Analisando a porosidade do material, observa-se que para a temperatura de 

sinterização de 850°C e composições com maior teor de manganês a porosidade é 

maior, como resultado de uma massa específica menor e sinterização com menor 

densificação dos corpos. Para corpos de prova sinterizados a temperatura de 

1050°C a porosidade é menor, sendo que os menores valores de porosidade 

aparente são encontrados em corpos com maior adição de lama de manganês. 

A resistência de ruptura a tensão de flexão sofre uma grande influência da 

temperatura de sinterização e da composição dos corpos de prova. Como vimos, a 

porosidade diminui com o aumento de temperatura, densificando a estrutura do 

material, com um ganho de resistência. A adição de lama ajuda na coesão dos 

corpos de prova.  

Comparando a resistência à flexão dos corpos de prova por faixa de 

composição, nota-se que para a primeira composição, sem adição de manganês, a 

variação do módulo de resistência com a temperatura é pequena. Com o aumento 

da adição de resíduos, esta variação sofre um grande incremento com a elevação 

da temperatura de queima dos corpos de prova.  

O mesmo comportamento acontece ao observamos faixas de temperatura. A 

850°C há uma variação de apenas 5MPa de resistência à flexão, enquanto que à 

950°C há variação de 24MPa e à 1050°C variação de 33MPa. Estas análises 

evidenciam que a interação entre composição e temperatura também é importante 

para o aumento da resistência. 

CONCLUSÃO 

Para os corpos sem adição de lama de redução de manganês, o mecanismo 

de consolidação durante a queima deve ser principalmente a fusão de fases 

intergranulares e a fusão superficial em todas as temperaturas, pois a maior 

granulometria, juntamente com a presença de fundentes como álcalis e outros 

óxidos na argila da cerâmica vermelha, favorecem este mecanismo. Tais fases 

fundidas são usualmente vítreas, devido ao alto teor de sílica das cerâmicas. 

O mesmo mecanismo deve ocorrer predominantemente em temperaturas 

abaixo de 950°C, pois há pouca energia para a promoção da sinterização no estado 

sólido. 
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Desta forma, em tais condições, a ligação entre as partículas cerâmicas tem 

comportamento frágil, por sua natureza primordialmente vítrea. 

A adição de lama de redução de manganês, de granulometria extremamente 

fina, favorece o mecanismo de sinterização no estado sólido, pela maior área 

superficial presente e pelas menores distâncias de difusão, o que contribui para uma 

mais forte consolidação das ligações entre os grãos da cerâmica, tornando-a por 

consequência, mais resistente. 

Logo, com a adição de 10% de lama de manganês à massa cerâmica, é 

possível alcançar aumentos de até 130% na resistência à flexão da cerâmica 

vermelha, na queima a 1050°C. Ou seja, a adição de lama de manganês é 

altamente eficiente na melhora das propriedades mecânicas da cerâmica vermelha. 

BIBLIOGRAFIA 

1 - OLSEN, S. E.; TANGSTAD, M.; LINDSTAD, T. Production of Manganese 

Ferroalloys. Trondhein: Tapir Academic Press, 2008. 

2 - PAIXÃO, L. C. C. Aproveitamento de Lodo de Estação de Tratamento de 

Água em Cerâmica Vermelha. Universidade Federal de Ouro Preto. Dissertação de 

Mestrado. Ouro Preto, p. 129. 2005. 

3 - SANTOS, P. D. S. Ciência e tecnologia de argilas. 2ª. ed. São Paulo: 

Edgard Blücher, v. 1, 1989. 

4 - MENEZES, R. R.; NEVES, G. D. A.; FERREIRA, H. C. O Estado da arte 

sobre o uso de resíduos como matérias-primas cerâmicas alternativas. Revista 

Brasileira de Engenharia Agrícola e Ambiental, Vol. 6, n. N.2, 2002. 303-313. 

5 - MOTTA, J. F. M.; ZANARDO, A.; JUNIOR, M. C. As Matérias-Primas 

Cerâmicas. Parte I: O Perfil das Principais Indústrias Cerâmicas e Seus Produtos. 

Cerâmica Industrial, São Paulo, 6, n. 2, Março/Abril 2001. 28-39. Disponível em: 

http://www.ceramicaindustrial.org.br/pdf/v06n02/v6n2_4.pdf; Acessado em 

21/04/2009. 

  

55º Congresso Brasileiro de Cerâmica, 29 de maio a 01 de junho de 2011, Porto de Galinhas, PE, Brasil

1143



 

RECYCLING OF THE REDUCTION SLUDGE OF MANGANESE IN THE 
PRODUCTION OF CERAMICS 

 

ABSTRACT 

 

 

To study the use of manganese reduction residues, from the electric arc furnaces for 

the production of manganese ferro-alloys, as raw materials for construction bricks, 

different ceramic compositions were formulated with contents of 0, 2.5, 5 and 10wt% 

of waste addition to the clay used commercially, and sintered at different 

temperatures, 850, 950 and 1050°C. After firing, the ceramic samples were studied 

by optical microscopy, scanning electron microscopy (SEM), x-ray diffraction and by 

spectrophotometry. Their mechanical properties were evaluated by flexural strength, 

apparent porosity and specific mass, water absorption, linear shrinkage and loss on 

ignition. With the help of technics and experiment planning programs, the effects of 

the variables: temperature, composition and interaction between them over the 

results were discussed. This work proved that the addition of manganese reduction 

sludge to the clay, for the production of ceramic construction bricks, is highly feasible, 

from a technical standpoint. 

Key-words: Manganese sludge, ceramic, reuse of residues. 
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