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RESUMO

A pesquisa é um desmembramento do trabalho: “Estudo comparativo de misturas de rejeitos industriais para produção de matéria-prima cerâmica a partir do aproveitamento de

resíduos”, desenvolvido na FaEnge. O mesmo teve como base a fabricação de tijolos misturando,  escória granulada, lama de mineração, ambos resíduos resultantes da

produção de siderúrgica e mineração, juntamente com a argila. Este projeto tem como propósito, a substituição parcial do elemento não renovável - argila - e utilizar

preferentemente os rejeitos industriais. Nas misturas escolhidas e otimizadas, se analisará a influência de aditivos tais como o Talco, a Gipsita, as Cinzas de Carvão Mineral

Pulverizado e a Cal Hidratada; no comportamento plástico das massas, nas características físicas e mecânicas dos blocos cerâmicos. Em particular estuda-se o aprimoramento

das propriedades dos tijolos cerâmicos, como resistência a compressão, absorção de água e porosidade. Os resultados parciais indicam, que o uso de uma prensa hidráulica com

manômetro, a otimização das matérias primas, a presença de aditivos na conformação e um melhor controle do estado superficial dos tijolos, é necessário para evitar o eventual

início e propagação de fissuras capazes de conduzir a ruptura dos tijolos, dando como resultado final, o melhoramento da qualidade dos blocos cerâmicos. Estes resultados terão

como consequência, agregar valor aos rejeitos siderúrgicos e da mineração, uma vez que estes se tornarão coprodutos com emprego direto por exemplo, na construção civil. Um

dos objetivos adicionais deste trabalho é contribuir na conservação do meio ambiente. 
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