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RESUMO 

 
O objetivo desse trabalho foi o estudo das propriedades tecnológicas de um rejeito 

argiloso proveniente de uma mineração de areia de quartzo - Mineração São João 

Batista, Queluz – SP. Para tal estudo, amostras do rejeito argiloso foram prensadas 

(24 MPa) e queimadas a 1250 ºC, 1350 ºC e 1450 ºC por 180 minutos, com taxa de 

aquecimento e resfriamento de 5 ºC/min. Foram avaliadas a massa específica 

aparente, absorção de água, porosidade aparente, retração linear e módulo de 

ruptura. Os resultados mostraram que o aumento da temperatura de queima de 

1250 ºC para 1450 ºC aumentou em 20% a massa específica aparente, enquanto 

que a absorção de água e porosidade aparente diminuiu 70% e 64%, 

respectivamente, e a retração linear e módulo de ruptura tiveram seus valores 

dobrados. Foi então comprovado o aumento da resistência mecânica com a 

temperatura de queima, viabilizando sua utilização como matéria-prima na 

fabricação de cerâmicos. 
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INTRODUÇÃO 

 
Um dos sérios problemas enfrentados pela sociedade moderna é a reutilização 

de rejeitos industriais de forma econômica e ecologicamente viáveis, pois tais 

rejeitos descartados de forma inadequada além de provocar degradação ambiental, 

como contaminação de mananciais de água e solo, o seu descarte sem objeção 

acarreta no aumento da exploração de reservas naturais para suprir a necessidade 

de matérias-primas. Nos últimos anos pesquisas científicas e tecnológicas se 

intensificaram pelo agravante do aumento do volume de efluentes eliminados na 

natureza e sua conseqüência desastrosa para o ambiente, esta iniciativa além de 

sustentável, se torna rentável, pois há diminuição de consumo de energia, menores 

emissões de poluentes, aumento da eficiência do sistema produtivo, geração de 

lucros em outras formas de bens de consumo, dentre outros(1). 

Medidas estão sendo tomadas, por exemplo, em 2006 foram sancionadas leis 

pela União Européia como, “Waste on Eletrical and Eletronic Equipament (WEEE)” e 

“Restriction use of Certain Hazardous Substances (RoHS)”, que prevêem 

responsabilidades do fabricante pelo seus produtos desde sua liberação ao mercado 

até serem descartados, fora que baniram de seu processo industrial produtos 

químicos que causem danos à saúde ou ao meio ambiente; medidas semelhantes 

estão também sendo adotadas pelos Estados Unidos. No Brasil em 2010 foi adotado 

a Política Nacional de Resíduos Sólidos, que incentiva indústrias de reciclagem e 

determina responsabilidade principal das empresas pela gestão de seus resíduos, 

por meio de “logística reversa(2). 

A poluição ambiental é um dos assuntos mais relevantes atualmente, 

particularmente quando se trata de minerações, onde a problemática é maior. Este é 

um setor básico da economia do país, e tem a extração como atividade principal, 

exigindo moagens, separações físicas, e adições de água e produtos químicos em 

seu processo, resultando em grandes quantidades de rejeitos devido à pequena 

concentração do mineral na matéria bruta. O processo de extração mineral no Brasil 

é altamente representativo no cenário econômico mundial, gerando riquezas e 

contribuindo para o desenvolvimento, mas seu impacto ambiental associados à 

exploração de recursos naturais, que são finitos, e ao volume produzido de rejeitos, 

dispondo de extensas áreas para sua estocagem, são preocupantes, assim faz-se 
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necessário que este setor opere com responsabilidade social, de forma 

sustentável(3). 

 Resíduos de minerações estão sendo amplamente estudados em virtude dos 

aspectos mencionados e do enorme potencial que possuem como matérias-primas 

cerâmicas. Há alguns anos eram adicionadas pequenas quantidades às massas 

cerâmicas, mais tarde foram feitos estudos, em especial na Europa, para o aumento 

dessa taxa de efluentes utilizada, que chegou a sua totalidade(1). Os rejeitos exibem 

características mineralógicas, geotécnicas e físico-químicas com grande 

variabilidade, que alteram em função do lugar de origem onde são explorados e os 

processos pelos quais passam até o produto final(4).  

Em se tratando de rejeito argiloso, este pode apresentar em sua composição 

argilominerais como caulinita, montmorilonita, muscovita, além de minerais como o 

quartzo. Caulinita (Al2O3.2SiO2.2H2O) é considerado um argilomineral refratário, pois 

praticamente não ocorre substituição atômica em sua estrutura por elementos como 

magnésio, potássio, constituindo-se essencialmente de sílica (SiO2) e alumina 

(Al2O3)
(5). Já a muscovita, com composição química K2O.3Al2O3.6SiO2.2H2O, é um 

mineral com textura lamelar que pode ocasionar o aparecimento de defeitos nas 

peças cerâmicas, se apresentar tamanho de partícula reduzido. Pode atuar como 

fundente devido à presença de óxidos alcalinos como K2O e Na2O
(6). 

Sendo uma impureza natural da argila, o quartzo (SiO2) atua como material não 

plástico entre a relação argila e água, diminuindo a retração de secagem do 

material(7). É um dos minerais mecânica e quimicamente mais resistentes, seu 

excesso reduz a resistência mecânica, pois na queima o mesmo atua como inerte, 

podendo gerar microfissuras durante o resfriamento devido à sua transformação 

alotrópica, que ocorre em temperaturas em torno de 573°C (7). 

A caulinita, ao ser queimada, pode acarretar na formação de fases como a 

mulita, caracterizada por ser uma fase cristalina que é obtida artificialmente em 

conseqüência da queima ou por fusão de minerais. Sua natureza mineralógica é 

uma raridade, sendo proveniente da recristalização da metacaulinita, possuindo 

71,8% de Al2O3 e 28,2% de SiO2, mas podendo ser obtidas formulações com até 

74% de Al2O3. Se destaca por ser comumente usada em cerâmicas refratárias por 

suas excelentes propriedades(8). 

         As indústrias cerâmicas estão em destaque neste ramo, consideradas grandes 

fontes absorvedoras de resíduos industriais e urbanos, incorporando uma grande 
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variedade de rejeitos como matérias-primas alternativas, tais como rejeitos de 

mineração, de indústria de papel e celulose, de empresas metalúrgicas, energéticas, 

e outras mais. Isto se torna possível nesta área devido aos volumes elevados de 

produção, matérias-primas de natureza heterogênea, com vasto espectro de 

composição e de particularidades em seu processamento; salvo as vantagens 

obtidas, como redução de custos, economia de matérias-primas naturais, 

diversificação e melhoria de produtos acabados, que de um modo geral evidenciam 

o papel importante desta área em tecnologias de reciclagem atualmente(1). 

Com este enfoque, o objetivo deste trabalho foi o estudo das propriedades 

tecnológicas de um rejeito argiloso proveniente de uma mineração de areia de 

quartzo após a queima em três diferentes temperaturas, a fim de analisar 

características adquiridas ao material com o aumento da temperatura de queima e 

julgar suas influências sobre formulações de produtos cerâmicos. 

 
MATERIAIS E MÉTODOS 

 
 Para realização deste trabalho foram retiradas amostras do rejeito argiloso 

provenientes do terceiro sedimentador da Mineração São João Batista, sendo este 

rejeito resultado da moagem do minério bruto, passado por lavagens de água e 

peneiramento, para a produção da areia de quartzo. 

Posteriormente o rejeito foi analisado via fluorescência de raio X, cujo o 

resultado se encontra na Tabela 1. 

Verifica-se um alto teor de sílica ou óxido de silício, podendo estar na forma de 

silicatos, argilominerais, ou na forma de sílica livre, correspondente ao quartzo, este 

diminui a intensidade de plasticidade e a retração das argilas, aumentando sua 

refratariedade(7). Há um significativo teor de alumina ou óxido de alumínio, estando 

em sua maior parte combinada, formando os aluminossilicatos, argilominerais como 

a caulinita(7). 

Uma quantidade razoável de óxido de ferro foi encontrada, responsável pela 

coloração avermelhada do rejeito argiloso(7). 

Em relação aos óxidos alcalinos fundentes, K2O e Na2O, eles se encontram em 

concentrações baixas, não contribuindo para o decréscimo do ponto de fusão e 

formação de fase líquida no material(7). Óxido de magnésio e cálcio (MgO e CaO), 
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considerados também elementos fundentes no processo de queima, estão em 

proporções muito pequenas. 

Foram preparadas barras com o rejeito, para isso fez-se primeiramente a 

desagregação manual das amostras, com fácil manuseio por estarem pouco 

compactadas entre si, e peneirações em granulometrias inferiores a 4,75 mm. Com 

um volume significativo de amostra peneirado, esta foi submetida à secagem a 

110°C até que seu percentual de umidade resultasse em um valor inferior a 5%. A 

seguir 100 gramas aproximadamente de amostra foram prensadas a 24 MPa em 

uma matriz de dimensão 115 mm x 25 mm para a obtenção das barras. 

 
Tabela 1 – Porcentagem de constituintes determinados via fluorescência de raios X 

da amostra de rejeito argiloso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Constituintes Base Calcinada Base Crua 

SiO2 63,82 54,25 

TiO2 0,79 0,67 

Al2O3 28,38 24,12 

Cr2O3 <0,01 <0,01 

Fe2O3 5,64 4,79 

MnO 0,03 0,03 

CaO 0,06 0,05 

MgO <0,10 <0,10 

Na2O 0,12 0,10 

K2O 0,87 0,74 

P2O5 0,15 0,13 

ZrO2 0,06 0,05 

Umidade ----- 5,79 

Perda ao fogo ----- 9,21 
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As amostras foram queimadas a 1250°C, 1350°C e 1450 °C, cinco barras a 

cada queima, em períodos de 180 minutos com taxas de aquecimento e 

resfriamento de 5°C/min. 

Após a queima foram determinados a porosidade aparente, massa específica 

aparente e absorção de água segundo a norma NBR220 - dez/80. 

A retração linear de queima foi encontrada para as amostras, medindo-se o 

comprimento antes e após a queima, e o ensaio de flexão em três pontos foi 

realizado para a determinação do módulo de ruptura, segundo a norma C133-94 da 

ASTM, em uma Máquina de Ensaios, servo-hidráulica-MTS, modelo 810.23M, com 

célula de carga de 5 kN, com taxa de carregamento de 12,9 N/s aplicada na 

amostra. A distância entre os cilindros do dispositivo foi de 92 mm. 

Amostras foram submetidas à análises de difrações de raio X para verificação 

das fases presentes em cada temperatura estudada, para tal verificação foi utilizado 

um difratômetro de raios X Siemens, com radiação Cu-Kα em intervalo angular de 

10° a 80° e passo de 0,03 °/min. 

 
RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 
         Caracterização Mineralógica 

 
As difrações de raio X realizadas para o rejeito antes e após a queima estão 

apresentados na Figura 1. 

O primeiro difratograma evidencia o alto teor de caulinita presente no rejeito 

argiloso, que pode ocasionar refratariedade ao material após a queima, como citado 

na literatura(5). Como também foi encontrado muscovita e quartzo. 

Com a queima a 1250°C, as amostras ficaram com tona lidades 

esbranquiçadas, havendo formação de mulita e predominância de quartzo no 

material queimado, pois o mesmo possui característica inerte a altas temperaturas, 

com forma termodinamicamente estável da sílica cristalina, tendo sua intensidade 

aumentada nesta temperatura. 

Na temperatura de 1350°C, as amostras mostraram um aspecto amarelado, e 

as modificações na estrutura das fases presentes não se intensificaram 

consideravelmente, notando-se ínfimas mudanças de intensidade para os dois 

minerais citados acima, não ocorrendo uma variabilidade representativa de picos. 
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Em 1450°C, as amostras apresentaram cor marrom escu ra, sendo pretas 

interiormente, com aparência bem diversificada comparada com as amostras 

queimadas nas temperaturas de 1250°C e 1350°C. Foi observada uma importante 

mudança nas intensidades dos picos das fases referentes, apresentando diminuição 

de intensidade para o quartzo e aumento significativo para a mulita. Este resultado 

deve-se às reações de mulitização serem divididas em duas etapas, mulitização 

primária e secundária, sendo mulitização primária a formação inicial da fase, onde a 

concentração dos íons em difusão é pequena; e mulitização secundária, iniciada à 

1400°C, implicando aumento na solubilização da alum ina, permitindo que os íons 

silícios precipitados anteriormente sejam redissolvidos(8), podendo ser observado 

com o grande aumento dos picos de mulita para a temperatura de 1450°C.  
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Figura 1 – Resultados de difrações de raio X do rejeito argiloso e das amostras 

queimadas a 1250°C, 1350°C e 1450°C 
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Caracterização Tecnológica 

 
Com os valores obtidos de porosidade aparente, massa específica aparente, 

absorção de água e retração linear de queima foram construídos os gráficos 

presentes nas Figuras 2, 3, 4 e 5 respectivamente. 
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Figura 2 – Porosidade aparente das amostras queimadas a 1250°C, 1350°C e 

1450°C 
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Figura 3 – Massa específica aparente das amostras queimadas a 1250°C, 

1350°C e 1450°C 
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Figura 4 – Absorção de água das amostras queimadas a 1250°C, 1350°C e 

1450°C 
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Figura 05 – Retração linear das amostras queimadas a 1250°C, 1350°C e 

1450°C 

 
Analisando os resultados encontrados, observou-se que o valor da retração 

linear foi dobrado com relação ao valor inicial, estimando-o um aumento significativo, 

e notado um aumento da massa específica aparente de 20,73%, decréscimo da 

porosidade aparente de 64,74% e diminuição de absorção de água pela amostra de 
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70,76%, entre as temperaturas de queima de 1250°C p ara 1450°C. Estes resultados 

foram relevantes, pois houve uma alta redução da porosidade aparente e da 

absorção de água da amostra e um aumento considerável da massa específica 

aparente, agregando-se valor ao rejeito argiloso em discussão, e acarretando 

melhoras em sua resistência após a queima. 

Na figura 6 são mostrados os resultados do módulo de ruptura das amostras 

para cada temperatura de queima. 
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Figura 6 – Módulo de ruptura das amostras queimadas a 1250°C, 1350°C e 

1450°C 

 
Com o resultado obtido verificou-se que o módulo de ruptura foi aumentado 

mais que o dobro comparando-se seus valores para a temperatura de 1250°C e 

1450°C, podendo-se então constatar um crescimento m uito significativo, 

proporcionado pelo aumento de sua resistência mecânica, um aspecto muito válido 

por ampliar sua área de utilização e aumentar o valor agregado do rejeito argiloso. 

 
CONCLUSÃO 

 
Ao final deste trabalho, notou-se uma propensão do uso deste rejeito argiloso 

como matéria-prima para refratários, pois sendo caracterizado com alto teor de 

caulinita, argilomineral refratário, apresentou reduções muito significativas de 

porosidade aparente, absorção de água, e aumentos em sua tensão de ruptura e 

retração linear de queima, conferindo crescimento da resistência mecânica deste 
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material com o aumento da temperatura. Além da formação de mulita nas três 

temperaturas estudadas, um mineral de características nobres, ocasionando 

refratariedade ao produto final após a queima. Observou-se também que a 

temperatura de 1250°C, este material apresentou col oração esbranquiçada, sendo 

uma coloração de interesse comercial, se referindo esteticamente, fora os ganhos 

adquiridos em suas propriedades. 

Assim a utilização deste rejeito argiloso trará benefícios lucrativos à empresa 

além de diminuir o aspecto negativo que este setor industrial trás ao meio ambiente. 
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EVALUATION OF TECHNOLOGICAL PROPERTIES OF SAMPLES BURNED 
FROM A CLAY TAILINGS AS A FUNCTION OF TEMPERATURE 

 

ABSTRACT 

 

The objective of this work was to start the study of technological properties of a 

clayey tailings from a mining of quartz sand – Mineração São João Batista, Queluz - 

SP. For this study, clay samples were pressed (32 MPa) and fired at 1250ºC, 1350ºC 

and 1450°C for 180 minutes, with rates of heating a nd cooling of 5ºC/min. We 

evaluated the bulk density, water absorption and apparent porosity. The results 

showed that increasing the firing temperature of 1250°C to 1450°C increased 

approximately 20% bulk density, while water absorption and apparent porosity 

decreased by 70% and 64% respectively. Thus, the increase in firing temperature 

increased the bulk density, decreasing the apparent porosity, resulting in increased 

mechanical strength of these samples, allowing the use of waste as raw material in 

the manufacture of ceramics. 

 
 
 
Key-words: firing, clayey tailings, technological properties, mining. 
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