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Resumo da dissertação apresentada ao PPgCEM-UFRN como parte dos requisitos 

para a obtenção do título de Mestre em Ciência e Engenharia de Materiais. 

Formulação e caracterização de matérias-primas para 

revestimento cerâmico Semi-Poroso com adição de 

chamote de telhas 

Raimundo José de Sousa Castro 

Março/2008 

A indústria de cerâmica vermelha Piauiense, atualmente com 55 indústrias 

onde 11 somente em Teresina sendo o maior pólo do Estado, produz pouco mais de 

55 milhões de telhas, das quais aproximadamente 10 % dessa produção são 

desperdiçadas sendo às vezes jogadas às margens dos rios e estradas, provocando 

uma degradação ambiental. O objetivo deste trabalho é verificar a potencialidade de 

se produzir revestimento cerâmico semi-poroso utilizando chamote de telhas, na 

primeira parte do trabalho foram produzidos corpos-de-prova a partir da formulação 

básica de uma indústria de revestimento, dopando-a com 5 %, 10 %, 15 % e 20 % 

em massa, e uma segunda parte deste trabalho foram produzidos corpos-de-prova a 

partir de uma formulação onde se substituía uma das matérias-prima por 50 % de 

chamote e outra substituindo a mesma totalmente por chamote, sendo usado para 

controle do experimento corpos-de-prova confeccionados a partir de uma formulação 

básica citada anteriormente. O chamote e as matérias-prima foram caracterizados 

por: análise granulométrica, análise térmica diferencial, análise termogravimétrica 

difração de raios X, fluorescência de raios X, e análise racional. Os corpos-de-prova 

foram sinterizados em forno industrial de rolo, obedecendo ao ciclo adotado por uma 

indústria de revestimento, com temperatura de pico igual a 1135 ºC e ciclo de 

queima rápido de 25 min, tendo como matriz energética o gás liquefeito de petróleo. 

As peças assim obtidas foram submetidas aos ensaios físicos de: absorção de água, 

massa específica aparente, porosidade aparente, retração linear, tensão de ruptura 

à flexão e dilatometria; análise mineralógica por difração de rios X; e microestrutural 

por microscópio eletrônico de varredura. Obteve-se para todas as formulações com 



adição de chamote, propriedades superiores às das exigidas pelas normas em vigor 

para revestimento semi-poroso e para a formulação F2-2,5 propriedades superiores 

à formulação padrão o que justifica a viabilidade da incorporação do rejeito de telhas 

em massa para revestimento cerâmico semi-poroso. 

Palavras-chave: Rejeito de telha (Chamote); reaproveitamento; revestimento semi-

poroso. 



Abstract of the thesis presented to PPgCEM-UFRN as part of the requirements for 
obtaining Master degree in Materials and Engineering of Science  

Formulation and characterization of raw materials for Semi-
porous ceramic coating and roofing tile Chamote 

Raimundo José de Sousa Castro 
March/2008 

The ceramics industry in Piauí is nowadays with 55 industries where 11 are in 

Teresina which is the mainstream of the state, producing 55 million shingles; in which 

10 % is of this production is wasted being sometimes thrown on the margins of rivers, 

roads and highways provoking an environmental degradation. The main goal of this 

work is to verify the potential of producing semi porous ceramic using grog of 

shingles, on the first part of this work bodies-of-proof were produced from a basic 

formula of an industry, doping it with 5 %, 10 %, 15 % and 20 % in mass and in the 

second part of this work some bodies-of-proof were produced from a formula where 

one raw material was substituted by 50 % of grog and another substituting it all by 

grog, bodies-of-proof  made of a basic formula previously announced was used for 

experiment control.The grog and the raw materials were characterized by: particle 

size analysis , thermal differential analysis, X ray diffraction , X ray fluorescence, an 

thermal gravimetric analysis and rational analyses. The bodies-of-proof were 

sintetisized in an industrial oven obeying the normal cycle adopted by an industry, 

with peak temperatures of 1135 oC and a fast burning cycle of 25 minutes having as 

energetic fuel liquefied petroleum gas . The pieces that were obtained by this were 

submersed in rehearsed physics of: water absorption of, apparent specific mass, 

apparent porosity, lineal retraction, rupture tension to the flexural and dilatometry; 

mineralogical analysis for X ray diffraction; and microstructural for electronic 

microscope of sweeping. For all the formulas with addition of grog, superior priorities 

to the requested by the requirements for semi porous and for the formula to F2-2,5  

superior priorities to standard formulas which justifies the incorporation of the 

shingles in mass for the semi porous ceramic. 

  KEY WORDS: Shingles (grog), reusing, semi porous outing  
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1.     Introdução 

  A indústria de cerâmica vermelha tem se destacado na economia piauiense 

como um dos segmentos de relevante importância, o estado possui atualmente um 

total de 55 empresas em operação das quais 11 somente no pólo de Teresina 

caracterizando-o como maior pólo ceramista do estado. (SINDUSCON-Pi, 2007).

A quantidade de peças produzidas é em média de 55 milhões mensais 

destacando-se a produção de telhas, colocando o estado entre um dos grandes 

produtores de cerâmica vermelha do país, um outro produto vem se apresentando 

como promissor na indústria cerâmica, tendo um maior valor agregado aos seus 

produtos que são os revestimentos, atualmente com uma única empresa. (SENAI-Pi,

2006). 

O estado além de ser um grande fabricante de produtos cerâmicos também é 

um grande produtor de resíduos, pois em média o percentual de resíduo produzido 

pelas indústrias é em torno de 10% da produção, ocasionado por um ciclo térmico 

irregular, transporte inadequado, mas existem algumas empresas que têm um 

controle rigoroso na produção de rejeitos, o grupo Mafrense tem como desperdiço 

em média abaixo de 1% da produção. (SENAI-Pi, 2006). 

O Piauí com uma extensão de 251.529.186 km² possui grandes jazidas de 

argilas, pois 11,8 % dos seus solos são argilosos, o que o torna um estado atrativo 

para produção de artefatos cerâmicos, uma vez que os produtos cerâmicos aqui 

produzidos apresentam em geral qualidade superior às normas técnicas destacando-

se a produção de telhas exportadas para os estados do norte e outros da região 

nordeste. (SENAI-Pi, 2006). 

Os problemas gerados pelas cerâmicas do Piauí são de ordem ambientais, a 

lavra do minério desmata e cava o solo formando imensos buracos além do 

desmatamento produzido para fornecimento de lenha principal matriz energética, 

contribuindo para o processo de desertificação e emitindo gases poluentes à 

atmosfera além do acentuado volume de descarte que é produzido por este 

segmento. 

A Figura 1.1 apresenta um dos locais degradados pelo descarte de resíduo de 

telhas, já a Figura 1.2 apresenta uma jazida de argila expondo um dos dois 

problemas supra citado. 
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Figura 1.1. Um dos locais degradados pelo descarte de resíduo de telhas 

Figura 1.2. Uma jazida de argila 

Os estados que possuem gás natural, possuem menores problemas de 

desertificação oriunda do desmatamento para retirada de lenha, pois usam o gás 

natural como matriz energética, o Piauí também necessita deste combustível.
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 Algumas cerâmicas buscam alternativas para amenizar o impacto ambiental 

causado pelo uso da lenha como matriz energética, como por exemplo, em Teresina 

existe uma indústria cerâmica que usa a casca do coco babaçu como matriz 

energética com sucesso na queima de seus produtos e uma indústria de 

revestimento que utiliza o GLP-gas liquefeito de petróleo, porém de custo elevado, 

mas pode trazer aos produtos melhores queimas, ocorrendo com isso uma redução 

dos resíduos gerados ao final do processo e eliminando o consumo de lenha, um 

dos vilões no processo de desertificação piauiense.

O revestimento semi-poroso que tem maior valor agregado se comparado com 

os produtos cerâmicos estruturais, vem cada vez mais substituindo as pedras 

naturais. Devido a algumas características intrínsecas, em suas propriedades 

tecnológicas, suas principais características são: preço relativo; absorção de água 

ente 6% e 10% inclusive; resistência à flexão considerável ≥18 MPa; abrasão 

superficial conforme esmaltação; boa resistência ao manchamento; além da beleza 

em função do modelo serigráfico segundo pode ser visto na Figura 1.3. 

Figura 1.3. A variedade do modelo serigráfico do revestimento semi-poroso. 

Estes aspectos motivam o desenvolvimento de um trabalho que avalie a 

viabilidade da produção de revestimentos cerâmicos com adição de resíduos de 

telhas. O principal objetivo deste trabalho é avaliar a potencialidade técnica de 

utilizarem-se os descartes de telha em forma de “chamote” adicionado às massas de 

revestimentos semi-poroso, utilizando a queima com gás liquefeito de petróleo 
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(GLP). Como objetivo geral avaliar o efeito da incorporação do resíduo cerâmico em 

forma de chamote em revestimento de base argilosa vermelha, visando melhorar as 

propriedades: retração linear (RL), absorção de água (AA), porosidade aparente 

(PA), massa especifica aparente (MEA), tensão de ruptura à flexão (TRF), perda ao 

fogo (PF) do material cerâmico e redução dos impactos ambientais com a utilização 

do resíduo de telhas em forma de chamote em substituição em parte das matérias-

primas e como objetivos específicos: caracterizar o chamote e as matérias-primas 

Piauienses visando o seu uso na composição de massa para produção de 

revestimento cerâmico semi-poroso; desenvolver formulações que possibilitem a 

obtenção de material com características que correspondam às especificações 

técnicas; caracterizar o material cerâmico desenvolvido em termos de testes físico-

mecânicos.
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2.     MATERIAIS CERÂMICOS 

2.1. Definição 

A maioria dos materiais cerâmicos consiste em compostos que são formados 

entre elementos metálicos e não metálicos, para os quais as ligações interatômicas, 

ou são totalmente iônicas ou são predominante iônicas com alguma natureza 

covalente. O termo “cerâmica” vem da palavra grega “keramikos”, que significa 

“matéria-prima queimada”, indicando que as propriedades desejáveis desses 

materiais são normalmente atingidas através de um processamento térmico ou 

ignição. (CALLISTER, 2002). 

Alguns materiais cerâmicos são constituídos exclusivamente de matérias- 

primas naturais, cuja constituição é: argilas, caulins, cromita, feldspatos, magnesita, 

quartzitos, talco e outras. Já outros materiais cerâmicos segundo Jordão (1988) 

podem possuir em sua constituição algumas matérias-primas sintéticas como: 

carbeto de silício (SiC), conríndon (Al2O3), titânato de bário (BaTiO3), etc. 

Para termos uma melhor compreensão dos materiais cerâmicos segundo 

(JORDÃO, 1988) é necessário estudarmos as propriedades abaixo relacionadas: 

• Propriedades elétricas; 

• Propriedades magnéticas; 

• Propriedades óticas; 

• Propriedades mecânicas; 

• Propriedades Térmicas; 

• Propriedades termodinâmicas; 

• Propriedade de superfície e de interfaces. (JORDÃO, 1988) 

Os materiais cerâmicos seguem vários estágios durante sua produção, de um 

modo geral podemos dividir em cinco estágios que são: Preparação da massa, 

Conformação, Secagem, Esmaltação e Queima. Em alguns casos os produtos não 

necessitam da esmaltação por estarem inclusos no suporte cerâmico. 

Segundo Calister (2002) de acordo com sua aplicação os materiais cerâmicos 
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classificam-se em sete grupos, a saber: vidros, produtos estruturais à base de argila, 

louças, brancas, refratárias, abrasivos, cimentos e cerâmicas avançadas.  

2.2. Cerâmicas de Revestimento 

         As placas cerâmicas são constituídas em geral de três camadas: a) o suporte 

ou biscoito, b) o engobe, que tem função impermeabilizante e garante a aderência 

da terceira camada, e c) o esmalte, camada vítrea que também impermeabiliza, 

além de decorar uma das faces da placa. (ANFACER, 2007). 

O corpo cerâmico compõe-se de matérias-primas naturais, argilosas e não 

argilosas. Os materiais argilosos são formados de uma mistura de diversos tipos e 

características de argilas para dar a composição desejada e são à base do biscoito; 

os materiais não argilosos, quartzo, feldspato e caulim, servem para sustentar o 

corpo cerâmico ou promover a fusão da massa e os materiais sintéticos são 

utilizados para a produção de engobes e esmaltes e, servem para fazer a decoração 

dos revestimentos. (ANFACER, 2007).

        Estes revestimentos são usados na construção civil para revestimento de 

paredes, pisos, bancadas e piscinas de ambientes internos e externos. Recebem 

designações tais como: azulejo, pastilha, porcelanato, grês, lajota, piso, etc. A 

tecnologia do porcelanato trouxe produtos de qualidades técnica e estética refinada, 

que em muitos casos se assemelham às pedras naturais. (ANFACER, 2007). 

       As placas para revestimento cerâmico são normatizadas pela ABNT, cuja sua 

norma NBR-13816/1997 que trata da definição de revestimento cerâmico, define-o 

como um material composto de argila e outros materiais inorgânicos, geralmente 

utilizados para revestir pisos e paredes, sua conformação se dá por extrusão, 

prensagem, ou por outros processos. As placas são secas e em seguida levadas à 

ignição, até atingirem a temperatura de sinterização, podendo ser esmaltadas ou 

não. As placas são incombustíveis e não são afetadas pela presença de luz. 

  Segundo a ABNT, em sua norma NBR-13817/97, trata da classificação dos 

revestimentos cerâmicos com os seguintes critérios:

      a) Esmaltados e não esmaltados; 

b) Métodos de fabricação (extrudado, prensado, etc.);

      c) Grupos de absorção de água;
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      d) Classes de resistência à abrasão superficial, em número de cinco; 

e) Classes de resistência ao manchamento, em número de cinco;

 f) Classes de resistência ao ataque de reagentes químicos; segundo diferentes 

níveis de concentração;

                            e) Aspecto superficial ou análise visual.

  

Conforme a norma supracitada em seu item c que classifica os revestimentos 

cerâmicos em cinco grupos de absorção de água, conforme. Tabela 2.1. 

Tabela 2.1. Classificação dos revestimentos conforme nível de absorção de água 

Grupos  Absorção de água (%) Definição do produto 

Bia 0 < AA ≤ 0,5  Porcelanato 

Bib 0,5 < AA ≤ 3,0 Grés 

BIIa 3,0 < AA ≤ 6,0 Semi-Grés 

BIIb 6,0 < AA ≤ 10 Semi-Poroso 

BIII 10 < AA Poroso 

As normas mundiais escolheram como um dos parâmetros de classificação das 

placas cerâmicas a absorção de água, pois está diretamente relacionada à 

porosidade das mesmas. (ANFACER, 2002) 

  

2.2.1. Panorama mercadológico 

        O Brasil possui atualmente 94 empresas de revestimentos cerâmicos, com um 

total de 117 plantas industriais instaladas em 18 estados, é um dos principais 

protagonistas no mercado de revestimentos cerâmicos. Possui o segundo maior 

mercado consumidor (485 milhões de m²) e, é o quarto exportador mundial (114 

milhões de m²). Estimativas indicam ainda que o país alcançou, em 2006, a terceira 

posição no ranking mundial de produtores (ANFACER, 2007).

  A indústria brasileira possui uma capacidade instalada de 672 milhões de m² e 

devendo chegar a 706 milhões de m² em 2007. Em 2006, foram produzidos 594 

milhões de m² e vendidos 600 milhões de m² (mercado interno mais exportações). 
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As vendas totais tiveram crescimento de 7,9% no ano. A diferença das vendas totais 

em relação à produção foi compensada pelos estoques existentes mais as 

importações no período. (ANFACER, 2007). 

  O estado do Piauí possui jazidas em exploração das matérias-primas naturais 

necessários para produção de revestimentos de base argilosa, embora dispondo 

desta vantagem, possua uma única empresa que produz artefatos cerâmicos de 

maior valor agregado se comparado aos outros artefatos aqui produzidos.

  Segundo a Sefaz-Pi (2007), o panorama cerâmico do Piauí é bastante 

favorável a investimentos tecnológicos neste setor, visto que há uma boa política de 

incentivos fiscais por parte do governo para atrair tais tipos de empresas, e que os 

produtos cerâmicos aqui produzidos são bem aceitos em outros estados em função 

de suas qualidades técnicas. Um ponto importante que vai de encontro às questões 

ambientais é o uso do gás natural, produto não disponível em muitos municípios 

piauienses, tornando-o um combustível não majoritário como matriz energética. 
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3.     SEMI-POROSO 

        De acordo com Anfacer (2007), o semi-poroso que pertence ao grupo das 

cerâmicas de revestimento, é conhecido comumente como monoporoso e, é o tipo 

de revestimento mais produzido no Brasil. É normalmente produzida a partir de 

folhelhos argilosos ricos em Ilita ou Ilita-montmoriloníta em camadas mistas, 

abundastes (NORTON, 1973).

3.1. Panorama Nacional 

        41% da produção de revestimento nacional é de Semi-Poroso, que equivale a 

um total de 275,5 milhões de m², referente ao ano de 2005. O que representa quase 

metade da produção nacional em virtude de ser um produto de baixo valor financeiro 

de produção se comparado com outros revestimentos. (ANFACER, 2006).             

3.2. Características 

       O revestimento semi-poroso classificado pela norma ISO 13006 como BIIb, e 

que deve apresentar, dentre outros fatores, absorção de água entre 6% e 10% 

inclusive e resistência mecânica superior ou igual  a 18 MPa  sendo conformado por 

prensagem (NBR 13817/97). 

3.3. Matérias-Primas e Formulações 

3.3.1. Argilas 

        A argila é um material natural, terroso, de granulação fina, que adquire, quando 

umedecido com água, certa plasticidade. Todas as argilas são constituídas por 

argilominerais, que são compostos quimicamente por silicatos hidratados de 

alumínio e ferro, contendo ainda certo teor de elementos alcalinos e alcalino-

terrosos. Além dos argilominerais as argilas contêm geralmente, matéria orgânica, 

sais solúveis e partículas de quartzo, pirita, mica, calcita, dolomita e outros minerais 

residuais. (SOUZA SANTOS, 1989).
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Segundo a ABNT (NBR 6502/95), as argilas são compostas por partículas de 

diâmetro inferior a 0,002 mm, que apresentam plasticidade quando úmidas e quando 

secas formam torrões dificilmente desagregáveis pela pressão dos dedos.  

        Para Gomes, (1988), nenhum material extraído da terra tem tantas e tão 

variadas aplicações como a argila, que pode ser considerada um dos minérios 

principais. Há mais de 10.000 anos o homem vem usando a argila e para ela vai 

encontrando novas aplicações.  

        Conforme IOSHIMOTO & THOMAZ (1990), as argilas encontradas no local em 

que se formaram, devido às condições adequadas de intemperismo, topografia e 

natureza da rocha matriz são chamadas residuais e as argilas que foram removidas 

do local original de formação pela ação de ventos e enxurradas são chamadas 

sedimentares.  

        Segundo Jordão & Zandoni (2002), as argilas apresentam uma enorme gama 

de aplicações, tanto na área de cerâmica como em outras áreas tecnológicas. Pode-

se dizer que em quase todos os segmentos de cerâmica tradicional, a argila constitui 

total ou parcialmente a composição das massas.  

        Os elementos básicos da argila para cerâmica vermelha são os argilominerais, 

que são uma mistura de caulinita, ilita e/ou montmorilonita. A caulinita é o principal 

argilomineral componente das argilas, sendo responsável pela elevada resistência 

mecânica dos produtos cerâmicos, quando pura, é pouco utilizada por necessitar de 

elevadas temperaturas para adquirir melhor resistência, devendo ser misturada a 

outros tipos de argilas. A ilita é muito utilizada em blocos, tijolos, telhas e lajotas, 

sendo responsável em parte pela coloração avermelhada dos produtos, é muito 

plástica, de fácil moldagem e apresenta bom desempenho na secagem. A 

montmorilonita, em pequenas proporções, é benéfica nas argilas para cerâmica 

vermelha, porque favorece a plasticidade, a fusibilidade e sinterização, é dita 

expansiva por absorver grande quantidade de água, por ser muito plástica, pode 

ocasionar problemas na moldagem e trincas na secagem e queima. (SANTOS &

SILVA, 1995).

        Segundo Gomes (1988), a maioria das aplicações da argila situa-se no domínio 

da cerâmica, onde as suas propriedades básicas são a plasticidade e o 

endurecimento quando queimada. A argila pode ser trabalhada facilmente e, após a 

queima, a forma escolhida permanece e o objeto torna-se resistente, térmica e 

mecanicamente. 
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         As matérias-primas usadas na fabricação de produtos cerâmicos têm origem 

na natureza, podendo citar alguns minerais: argilas, feldspatos, albitas, filitos, talcos, 

calcários entre outros. Algumas são empregadas em sua forma natural (bruta), 

outras são previamente beneficiadas e processadas, agilizando o processo.  

(BARBOSA, 1997). 

        Uma generalização que deve ser feita é a de que algumas matérias-primas 

para determinados produtos (tijolos, concretos, refratários, etc.) recebem pouco ou 

nenhum processamento prévio, enquanto que para outros são intensamente 

beneficiadas. Por outro lado, há uma tendência para o processamento adicional 

(trituração, britagem, etc.) das matérias-primas, porque, hoje existem maiores 

exigências quanto às propriedades dos materiais. (VAN VLACK, 1973).  

 Outro ponto importante é a seleção cuidadosa e detalhada das matérias-

primas, a fim de obter produtos finais com as características desejadas e que 

atendam as exigências do mercado.  

         De acordo com Grupo Murano (2007) para produção de revestimento Semi-

Poroso, em geral utiliza-se a composição de mais de um de tipo de argilas em uma 

determinada proporção que distribua uniformemente a granulometria, dando às 

mesmas, melhores propriedades necessárias ao revestimento, os componentes não 

plásticos, caracterizados por minerais fundentes e aqueles predominantemente 

refratários são responsáveis em linhas gerais pela densificação e resistência 

mecânica do material respectivamente, os materiais argilosos são de natureza 

cauliniticos-ilíticos ou montmoriloníticos, os componentes mais refratários com 

função estrutural são os quartzos e os quartzitos de maneira geral.  

3.3.2. Fabricação 

        Nos últimos anos, as indústrias de cerâmicas tem pesquisado muito para 

otimizar o processo de fabricação, melhorar a qualidade do produto acabado, utilizar 

resíduos como matéria-prima e aumentar a competitividade nos mercados nacional e 

internacional.  

        Após a extração, as matérias-primas chegam às indústrias com variável teor de 

umidade. São armazenadas em boxes, sendo caracterizadas e pesadas de acordo 

com a formulação definida para tipologia do produto a ser fabricado. (FERNANDES, 2002)  
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3.3.2.1. Preparação da massa e moagem  

        Nessa etapa ocorre a preparação da massa cerâmica através do processo de 

moagem das matérias-primas onde são utilizadas duas técnicas distintas: moagem 

via úmida e moagem via seca.  

        Na moagem via úmida, as matérias-primas são moídas junto com uma 

quantidade de água suficiente para transformá-las em uma suspensão bastante 

homogênea, e então atomizadas em um spray dryer transformando a mistura em pó 

atomizado com teores apropriados de umidade para fabricação do material; na 

moagem a seco, as matérias-primas com teor de umidade são secas, e levadas ao 

moinho, onde são reduzidos a tamanhos de partículas apropriados para a fabricação 

do produto. Em seguida à moagem, o pó é umedecido e granulado novamente, 

estando pronto para a etapa posterior de conformação por prensagem. Em relação à 

homogeneidade das suas propriedades, o pó granulado apresenta desvantagens em 

relação ao pó atomizados. A considerável economia de energia associada ao 

processo via seca e as vantagens no gerenciamento do processo produtivo 

constituem vantagens para a aplicação mais difundida da tecnologia de utilização do 

uso da moagem em via seca. (NASSETI e PALMONARI, 1997) 

3.3.2.2. Prensagem 

        Dos vários processos industriais utilizados para a conformação de 

revestimentos cerâmicos, a prensarem uniaxial se tornou o método mais comumente 

empregado. Isto se deve ao fato da prensagem a seco alcançar uniformidade de 

todo um leque de características básicas e propriedades mecânicas, que podem ser 

obtidas nos compactados verdes, os quais são responsáveis pela definição das 

características e propriedades do produto final queimado. (CASAGRANDE, 2002)

3.3.2.3. Secagem 

        A secagem é a etapa do processo que consiste na evaporação da água contida 

nas peças prensadas de valores, variando de 5 % a 8 %. Nesta fase, 

concomitantemente à evaporação da água residual, verifica-se o aumento da 

resistência mecânica da peça cerâmica, atribuída a uma densificação causada pelo 

empacotamento e atração de partículas que aumenta as forças de ligação entre as 
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mesmas. (CASAGRANDE, 2002) 

3.3.2.4. Queima 

        Queima é um tratamento térmico em forno, a que são submetidos os produtos 

secos (produtos que ainda não passaram pelo processo de queima), onde 

desenvolve sua microestrutura e propriedades desejadas. Para Reed (2005), o 

processo de queima ocorre em três estágios: 1) reações preliminares a sinterização, 

que incluem queima da matéria orgânica e eliminação de produtos da decomposição 

e oxidação; 2) sinterização, que é a consolidação caracterizada pela contração 

(implica que dentro do produto as partículas se unem em um agregado que possui 

resistência mecânica) e densificação do produto; e 3) resfriamento. 

        A queima dos materiais cerâmicos é a etapa mais importante de todo o 

processo de fabricação. Nesta fase se manifestam todas as operações realizadas 

durante a fabricação, aparecendo freqüentemente defeitos nas peças acabadas 

ocasionados em etapas anteriores.  

        A queima dos materiais cerâmicos não implica simplesmente em levá-los a uma 

determinada temperatura, pois se deve considerar as velocidades de aquecimento, 

de resfriamento e o tempo de permanência à temperatura máxima, pois um elevado 

gradiente térmico no produto pode ocasionar trincas e deve ser evitado. 

(FERNANDES, 2002)  

A Figura 3.1.apresenta o esquema convencional para produção de placas 

cerâmicas por mono queima. 

Figura 3.1. Esquema produtivo de placas cerâmicas por mono queima. 
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  Deve-se observar que, conforme estudos realizados pela universidade de São 

Carlos, é necessário termos cuidados especiais com a combinação da umidade e a 

pressão de compactação. Segundo Boschi (1997), quanto maior a densidade, 

melhor as características do produto final. Em parte, essa afirmação poderia ser 

verdadeira, entretanto, aumentando-se excessivamente a densidade dos corpos, 

pode-se reduzir a sua permeabilidade e consequentemente dificultar a oxidação da 

matéria orgânica presente na massa. A matéria orgânica aprisionada no interior da 

peça, sem que o oxigênio possa chegar até ela e que os gases provenientes de sua 

oxidação possam sair da peça, pode dar origem ao defeito conhecido como coração 

negro. Dessa forma, manter a densidade em torno de 1,95 g/cm³ e 2,0 g/cm³ é o 

ideal.  

3.3.3. Propriedades do material cerâmico  

        Após a etapa de queima as peças passam primeiramente por uma classificação 

visual e em seguida pela avaliação das propriedades físicas, químicas e mecânicas.  

        Segundo Reed (1995), as propriedades dos materiais cerâmicos são 

determinadas pelas características atômicas e microestruturais dos materiais que os 

compõem. Estas características podem ser controladas pela seleção das matérias-

primas, processo de fabricação e produto. É fundamental o controle para que os 

defeitos microestruturais sejam minimizados.  

3.3.3.1. Retração linear 

        O volume da peça prensada seca é a soma do volume das partículas sólidas e 

dos poros entre as mesmas. Na queima, durante o aquecimento, inicia-se um 

processo de formação de fases líquidas no interior do produto, em decorrência da 

fusão parcial dos componentes menos refratários presentes na massa. À medida 

que se aumenta a temperatura de queima, o volume de fases líquidas também 

aumenta. Além disso, o aumento da temperatura provoca a redução da viscosidade 

das fases líquidas, facilitando assim o seu “escorrimento” para dentro dos espaços 

vazios entre as partículas que ainda não se fundiram. Durante o preenchimento dos 

espaços vazios, por forças de capilaridade, a fase líquida provoca a aproximação 

das partículas. Essa aproximação, por sua vez, resulta em uma diminuição do 

volume de poros e na retração da peça. A retração linear de queima depende 
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fundamentalmente da densidade aparente da peça prensada, da composição da 

massa e das condições de queima. (MELCHIADES et al, 2001).

3.3.3.2. Absorção de água  

       A absorção de água do material cerâmico queimado é um parâmetro utilizado 

para medir a porosidade aberta e avaliar a fundência do material. Segundo. 

Casagrande (2002) a absorção da água é definida como o ganho em peso, expresso 

em porcentagem, que a peça apresenta quando introduzidas em água em ebulição 

durante um período de tempo determinado.  

3.3.3.3. Porosidade Aparente 

       No estado seco a porosidade de material cerâmico é dependente da distribuição 

granulométrica dos componentes das matérias-primas e do modo com que estes 

foram misturados e conformados.  

        Para Sanchez-Munoz et al., (2002) as argilas de partículas mais grosseiras 

apresentam menor contato entre elas e, portanto, menor grau de reação entre 

partículas durante a queima, dando lugar a uma porosidade entre partículas. A 

máxima densificação e a mínima porosidade se obtém quando a distribuição 

granulométrica é bastante aberta tal que permite que as partículas menores ocupem 

os interstícios entre as partículas maiores. A porosidade final do produto queimado é 

influenciada pela porosidade inicial do material recém formado verde, seco, da 

formação da fase líquida na queima, e o rearranjo das fases cristalinas.  

        A porosidade de um material cerâmico na queima pode ser uma propriedade 

cuidadosamente controlada. Quanto maior a porosidade de uma amostra, mais fácil 

será a sua penetração por líquidos e vapores. Usualmente, a penetração do líquido 

(em geral água) é acompanhada por um dano potencial na estrutura do material 

(JONES et al., 1985). Logo, tijolos, telhas e placas (usualmente bastante porosos) 

estarão sujeitos à penetração de água, com conseqüências danosas à resistência 

mecânica do material. Um alto grau de porosidade só é útil em materiais que 

deverão por natureza ser isolantes (ao calor).  

        De acordo com Richerson (1982) a porosidade também afeta o módulo de 

elasticidade do material. O aumento da porosidade sempre resulta num decréscimo 
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da elasticidade. Logo, o aumento da porosidade aumenta a fragilidade dos materiais, 

diminuindo a sua resistência mecânica, por potencializar o surgimento de falhas no 

material. Uma propriedade bastante relacionada com a porosidade é a absorção de 

água.  

3.3.3.4. Massa específica aparente  

        O aumento da massa especifica aparente (densidade) durante a compactação 

é uma decorrência da deformação plástica dos grânulos que ao se deformarem 

passam a ocupar os espaços vazios que havia entre eles (porosidade intergranular). 

Nos casos em que os grânulos são ocos, bastante comum nos pós-granulados 

produzidos por atomização, há também o preenchimento desses ocos. Portanto, a 

densificação depende da facilidade com que os grânulos se deformam 

plasticamente, ou seja, da sua plasticidade. Ao aumentar-se a pressão, aumenta-se 

o grau de deformação, mas o efeito plastificante de água continua sendo o mesmo. 

Entretanto, ao se aumentar a massa especifica aparente (densidade), o volume de 

espaços vazios entre as partículas por unidade de volume da amostra diminui e, com 

ele, a mobilidade das partículas. Assim sendo, resta um volume cada vez menor 

para que a água adicionada, além de revestir a superfície das partículas e torná-las 

plásticas, possa se movimentar sobre elas. (CASAGRANDE, 2002)

        Como a massa específica aparente do compacto é dada pela razão entre a 

massa e o volume do mesmo, e a massa permanece constante durante a 

compactação, a única forma de se aumentar a massa especifica aparente 

(densidade) é através da redução do volume.  (PAULA et al., 1997).

        A massa específica aparente é uma propriedade importante no processo 

cerâmico que está relacionada com os valores de resistência à flexão das peças, 

absorção de água e retração linear.  

3.3.3.5. Resistência mecânica  

       O material cerâmico seco tem uma força de coesão e é normalmente inferior 

aquele produto queimado. Durante o aumento da temperatura de queima, antes 

mesmo de atingir a temperatura máxima (ideal), ocorre modificação das fases 

cristalinas da argila; desse ponto em diante não é mais possível à reversibilidade do 

fenômeno de afinidade com a água. Na temperatura máxima ocorrem reações 
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químicas e com isso a formação de nova fase cristalina e fusões parciais (fase 

líquida); finalmente há a consolidação do material através da formação de uma 

estrutura, que em processo de resfriamento se torna rígido e com mais resistência 

que o material seco.  

       De uma maneira genérica, os materiais cerâmicos apresentam alto módulo de 

elasticidade, são frágeis e bastante duros. A presença de fase vítrea e porosidade 

nas cerâmicas tradicionais reduzem consideravelmente a resistência mecânica. 

(PADILHA, 1997, apud CASAGRANDE, 2002).

3.4. Ensaios Tecnológicos 

A medida da evolução da densificação do material cerâmico durante a queima 

recebe o nome de gresificação de massas cerâmicas. Para isto utiliza-se a curva de 

gresificação para revestimento cerâmico onde se ilustra o comportamento térmico do 

material em função da temperatura. Assim, a curva é representação gráfica 

simultânea das variações de dois parâmetros: porosidade e sinterização. A 

porosidade pode ser medida pela absorção de água e a sinterização pela retração 

linear da peça com a temperatura de queima. A figura 3.2 ilustra o comportamento 

da curva de gresificação.   

Figura 3.2. Curva de gresificação. 

  Quando estabelecemos a faixa de AA desejada e a variação admissível do 
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produto final, pode-se usar a curva de gresificação para identificar a temperatura na 

qual essas propriedades são alcançadas. Além disso, a curva de gresificação 

permite avaliar a tolerância da massa à variações de temperatura e condições de 

processamento e, portanto pode ser de grande utilidade como um instrumento de 

controle de qualidade. Nesse sentido, a curva de gresificação também pode ser 

utilizada como um instrumento para monitoramento de possíveis variações da 

composição da massa provocada por variações das características entre diferentes 

lotes de uma mesma matéria-prima e/ou por desvios na dosagem, e tomar as ações 

corretivas necessárias. (MELCHIADES, 1996 e SANCHEZ, 2002).  

A Tabela 3.1 descrimina o uso e as características principais de um 

revestimento cerâmico. 

Tabela 3.1. Características principais de um revestimento cerâmico. 

APLICAÇÃO PRINCIPAIS CARACTERISTICAS 

Lareiras e assemelhados Dilatação térmica e choque térmico 

Pisos  Carga de ruptura 

Pisos antiderrapantes Coeficiente de atrito 

Pisos industriais Resistência ao impacto 

Os principais ensaios são: AA, RL e TRF, no entanto conforme exposto na 

Tabela 3.1, de acordo com aplicação de cada revestimento são necessários à 

realização de outros ensaios a fim de avaliar outras propriedades do produto. Os 

ensaios mais usuais para revestimentos cerâmicos são encontrados na NBR 

13818/97, onde são divididos em ensaios físicos e químicos. Os físicos são: 

Absorção de água, Tensão de ruptura à flexão, Abrasão superficial, Abrasão 

profunda, Expansão por umidade, Resistência ao impacto, Dureza de Mohs, 

Resistência ao gretamento, Coeficiente de atrito, Resistência ao congelamento, 

Dilatação térmica e Resistência ao choque térmico, e os químicos são: Resistência 

ao ataque químico de baixa concentração e produtos químicos e produtos 

domésticos, Resistência ao manchamento, Resistência química de alta 

concentração e determinação de Cádmio e Chumbo.  
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4.     RESÍDUOS PARA FORMULAÇÕES CERÂMICAS  

  O resíduo industrial é um dos maiores responsáveis pelas agressões ao 

ambiente. Nele estão incluídos produtos químicos e metais que ameaçam os ciclos 

naturais onde são despejados. Assim, a saúde do ambiente, e conseqüentemente 

dos seres que nele vivem, torna-se ameaçada, podendo levar as grandes tragédias.  

Com o desenvolvimento tecnológico, o número de indústrias no mundo vem 

crescendo a cada dia e com elas a quantidade de resíduo gerado. A maior parte 

destes tem destino incerto e na maioria das vezes ficarão expostos ao ambiente 

contaminando o mesmo. Este problema é comum em várias partes do Brasil e do 

mundo. Hoje, com as novas leis de proteção ao ambiente, e a crescente e 

progressiva implantação de novas e exigentes diretrizes na gestão de resíduos para 

as sociedades industrializadas, na perspectiva de um desenvolvimento sustentável, 

faz-se necessário desenvolver métodos alternativos e eficazes em substituição ao 

simples descarte desses em aterros sanitários. (MOREIRA et al., 2001)  

  Com o crescente aumento da concorrência e das preocupações com a melhoria 

da qualidade do meio ambiente, as indústrias vêm buscando alternativas para 

diminuir os custos visando à redução dos impactos ambientais e ao aumento da 

credibilidade perante o mercado consumidor. Esse comportamento se insere no 

contexto de uma legislação mais exigente, do desenvolvimento de políticas 

econômicas, de outras medidas destinadas a estimular a proteção ao meio ambiente 

e de uma crescente preocupação das partes interessadas em relação à questão 

ambiental e ao desenvolvimento sustentável (FERNANDES et al., 2003).  

O aproveitamento dos rejeitos industriais para uso como materiais alternativos 

não são novos e têm dado certo em vários países desenvolvidos, sendo três as 

principais razões que motivam os países a reciclarem seus rejeitos industriais: 

primeiro,  

O esgotamento das reservas de matérias-primas confiáveis; segundo, os 

crescentes volumes de resíduos sólidos, que põem em risco a saúde pública, 

ocupam o espaço e degradam os recursos naturais e, terceiro, a necessidade de 

compensar o desequilíbrio provocado pelas altas do petróleo (MENEZES et al., 

2002a).  

  Algumas análises nas diversas áreas de fabricação indicaram um retorno 
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financeiro e ambiental extraordinário com o reuso de resíduos. Diversos projetos já 

foram e serão desenvolvidos na busca incessante da preservação ambiental e na 

diminuição dos custos industriais. A maioria das indústrias não está consciente da 

importância e da quantidade desperdiçada em seus processos produtivos em cada 

minuto de produção. Os resultados obtidos com esses processos de reuso, 

demonstram as reais formas de redução de custo e impactos ambientais e 

comparativos dos investimentos com o retorno financeiro da implantação que 

provocam a mudança na conscientização industrial, além do aumento de 

credibilidade e imagem da empresa perante o mercado consumidor (FERNANDES, 

2002).  

A reciclagem de resíduos industriais em materiais cerâmicos para fins diversos 

deve necessariamente ser acompanhada de uma avaliação dos problemas 

ambientais que este processo pode acarretar. Os resíduos são classificados em 

função de seus riscos potenciais ao meio ambiente, à saúde pública, de forma que 

eles possam ter manuseio e destinos adequados. A periculosidade de um resíduo é 

em função de suas propriedades físicas e químicas ou infecto-contagiosas que 

possa apresentar. Neste contexto, massas cerâmicas que contendo resíduo estão 

obrigatoriamente sujeitas à legislação ambiental, na qual é imperativa a análise do 

impacto ambiental causado pela incorporação do resíduo. Um resíduo que é 

totalmente incorporado na forma de produto final a um volume inerte de material 

perde sua identidade como resíduo, (PEAVY et al., apud OLIVEIRA et al, 2004). 

  

4.1.Classificação dos resíduos sólidos 

Os resíduos sólidos são definidos, pela norma ABNT 10004/87, como todo 

resíduo no estado sólido ou semi-sólido, que resultam de atividades da comunidade 

de origem: industrial, doméstica, hospitalar, comercial, agrícola, de serviços de 

varrição. Ficam incluídos nesta definição os lodos provenientes de sistemas de 

tratamento de água, aqueles gerados em equipamentos e instalações de controle de 

poluição, bem como determinados líquidos cujas particularidades tornam inviável o 

seu lançamento na rede pública de esgotos ou corpos d'água, ou exijam para isso 

soluções técnicas e economicamente inviáveis em face à melhor tecnologia 

disponível. De acordo com a ABNT 10004/87, os resíduos são classificados em: a) 

Classe I: perigosos.  
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Os resíduos perigosos são aqueles cujo manuseio inadequado pode causar 

sérios danos à saúde pública ou ao meio ambiente, em virtude de serem inflamáveis, 

corrosivos, reativos, tóxicos ou patogênicos.  

        b) Classe II: não-inertes São os resíduos que produzem combustibilidade e são 

biodegradáveis ao mesmo tempo. 

   c) Classe III: inertes  

Descartada a periculosidade de um resíduo, este somente será considerado 

inerte e essencialmente insolúvel se, após contato com água destilada ou 

deionizada, não se solubilizar a ponto de exceder a padrões de potábilidade.  

A destinação adequada de um resíduo leva em conta diversos fatores, como 

estado físico, a presença de metais pesados, e de restrições ambientais. De 

qualquer forma, a alternativa de aproveitamento de qualquer tipo de resíduo, quando 

viável, é seguramente a solução mais racional a ser tomada.  

Basicamente, um resíduo pode ser aproveitado como fonte energética, ou 

como matéria-prima. Neste último caso, o resíduo pode ser criteriosamente 

introduzido no mesmo processo produtivo que o gerou, como ocorre na reciclagem, 

ou inserido em outro processo produtivo (ABNT 10004/87).  

  A grande preocupação está relacionada à possibilidade de lixiviação ou arraste, 

diluição ou dessorção em meio líquido de elementos poluentes, tais como, metais 

pesados ou substâncias tóxicas para o meio ambiente (OLIVEIRA et al., 2004), que 

é responsável pela perda de nutrientes dos solos e pela contaminação do lençol 

freático por ação da chuva e da irrigação.  

4.2. Resíduos de mineração 

Devido ao aumento do consumo de metais no mundo e a crescente exploração 

de depósitos de minérios, os resíduos de mineração continuam cada vez mais se 

acumulando. Sua disposição da origem a diversos problemas ambientais. Problemas 

especiais ocorrem com rejeitos que contem vários componentes nocivos (íons de 

metais pesados, reagentes de flotação, ácidos e outros) que podem por em risco 

seriamente a qualidade da água de superfície e subterrânea. Um desses rejeitos é a 

lama vermelha que, além de grandes quantidades de partículas muito finas de óxido 

de ferro, contém elevado teor de óxido de sódio extremamente perigoso. 

(HIDELBRANDO et al. 1999) 
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        Resolver ou minimizar estes problemas implica, sobretudo, na otimização da 

produção, com o propósito de gerar a mínima quantidade possível de tais materiais. 

Dentre os diversos segmentos industriais, a indústria de alumina está enfrentando 

um problema em nível mundial de crescente disposição de resíduos sólidos. 

Usualmente, essa lama vermelha é um resíduo inaproveitável na indústria de 

alumina, desse modo, numerosos esforços têm sido feitos no sentido de se 

encontrar aplicações para a lama vermelha. Uma das grandes possibilidades em 

estudo para utilização desta lama é sua mistura com argila para fabricação de 

produtos da indústria de cerâmica estrutural, tais com, tijolos, telhas, ladrilhos de 

piso, etc. (HIDELBRANDO et al. 1999).  

4.3. Resíduos de metalurgia 

Na produção de ferro-gusa são geradas, anualmente, milhões de toneladas de 

escórias de alto-forno, que possui potencial para transformar-se em matéria para 

outros segmentos industriais. Os componentes de carga dos altos-fornos são 

basicamente a ganga de carga metálica (minérios), fundentes e coque. Escória de 

alto-forno contêm CaO, SiO2, Al2O3 e MgO como principais constituintes, 

MnO,Fe2O3, e algumas vezes TiO2 como constituintes secundários. Estudos são 

realizados na utilização da escória com matéria-prima para vários produtos, um 

deles visa o aproveitamento da escória como insumo na produção de vidros 

apropriados para indústria de fibras. Com isso, tem se obtido vidros com mais de 50 

% de escória na sua composição, mantendo-se, é claro, as propriedades desejadas. 

Com o avanço do processo siderúrgico, cada vez mais se obtém um gusa de boa 

qualidade e escória com composição constante, possibilitando rotas mais seguras ao 

aproveitamento desse material. (ROCHA et al. 1999)  

4.4 Resíduos petrolíferos

        

O setor petrolífero gera enorme quantidade de resíduos de diversos tipos de 

níveis de periculosidade. O resíduo mais abundante é o material oleoso, o qual 

apresenta capacidade adesiva de aglomerar areia ou pó de pedra, podendo formar 

uma massa de resíduo final entre 10-20 vezes maior que o resíduo inicial. 
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Principalmente devido ao elevado teor de óleo, este tipo de resíduo não pode ser 

simplesmente disposta em lagos ou diques, dando origem a um problema de 

relevância ambiental. Muitas vezes gerados em plataformas marítimas, o óleo é 

transportado para a terra, onde é disposto em local impermeável por alguns dias, até 

que seja recolhido e misturado com betonita oleofílica, dando origem ao resíduo 

borra de petróleo. O segmento industrial de cerâmica estrutural tem apresentado e 

demonstrado grande potencial para absorver resíduos industriais desse gênero e de 

outros mais diversos. (HOLANDA et al. 2000) 

4.5. Resíduos de Rochas Ornamentais 

4.5.1. Ardósia  

O perfil tecnológico deficiente da atividade extrativa e do beneficiamento da 

ardósia como rocha ornamental, a falta de pesquisa para qualificação de novas 

frentes de lavra, o não aproveitamento de algumas variações da rocha, e, sobretudo, 

o direcionamento de vendas para o mercado externo, ocasionam uma elevada 

quantidade de rejeitos. O processo de beneficiamento gera, também, um grande 

volume de rejeito, o qual não pode ser usado como revestimento rochoso devido às 

suas características físicas: ou são pequenos pedaços de rocha, com formato 

irregular, ou é um fluente líquido (lama) oriundo do processo de beneficiamento. São 

milhares de toneladas de material descartado que ocasionam problemas ambientais 

e descaracterizam a paisagem. Estudos têm mostrado que algumas ardósias 

apresentam propriedades cerâmicas comparáveis com algumas argilas usadas na 

fabricação de cerâmica vermelha ou de revestimento de base vermelha. Dessa 

forma, a reciclagem cerâmica dos rejeitos de ardósia pode representar uma 

alternativa de utilização para o material acumulado nas regiões extrativas e 

beneficiadoras. (RODRIGUES et al. 2000) 

4.5.2.Granito 

Com a crescente preocupação, nos últimos anos, do impacto ambiental 

resultante das mais diversas atividades industriais, as empresas beneficiadoras de 
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granitos ornamentais não escapam ilesas, sendo lembradas constantemente como 

poluidores de rios, lagos, córregos, ar, campos, florestas, etc. o desdobramento de 

blocos de rochas ornamentais para produção de chapas, gera uma quantidade 

significativa na forma de rejeitos na forma de lama. Tal material é proveniente da 

polpa abrasiva utilizada nos equipamentos de corte e polimento da rocha trabalhada 

e é claro, do próprio material beneficiado. Essa polpa geralmente é constituída de 

água, granalha e cal moída. Pesquisas têm sido realizadas, visando o 

aproveitamento dos rejeitos da serragem de granito para utilização como insumos na 

produção de argamassas de assentamento e revestimento de alvenarias em geral, 

ma manufatura de tijolos e blocos estruturais não cerâmicos, de pedras ornamentais 

sintéticas, de tijolos e blocos estruturais cerâmicos rústicos e grês sanitários. 

(NEVES et al., 2000). 

4.5.3. Mármore  

Em muitos lugares do Brasil, os resíduos industriais gerados no beneficiamento 

de mármore, obtidos nas serrarias com teares de lâminas ou diamantados são, 

geralmente, depositados em barragens de rejeito improvisadas, ou vão sendo 

acumulados ao redor dessas serrarias ao longo do tempo. Em seguida, esses 

resíduos são costumeiramente lançados ao meio ambiente, em locais inadequados, 

principalmente em áreas ainda próximas às serrarias. Em alguns casos, esses 

resíduos são despejados diretamente em rios, causando assoreamento do mesmo, 

poluindo sua água, e gerando assim grande impacto ambiental, acarretando conflitos 

com órgãos ambientais e populações vizinhas. Os empresários alegam falta de 

áreas para disposição desses resíduos. A comunidade vizinha é prejudicada pela 

poluição dos cursos de água. Os órgãos de fiscalização agem, aplicando multas e 

restringindo, ou paralisando as atividades das serrarias, atividades estas, muito 

importantes para a economia das regiões. Tentar minimizar o impacto ambiental, 

causado pelo pó dos teares de mármore, mediante o aproveitamento e valorização 

deste pó que é produzido e descartado pelas serrarias, é uma vertente que está 

sendo estudada.  Os minerais constituintes do resíduo (pó de serraria) podem ser 

usados para fins na indústria cerâmica, principalmente vermelha, em até 30%, 

substituindo matérias-primas tradicionais com calcita, dolomita, feldspato e quartzo, 

e de construção civil (argamassa de assentamentos, argamassa de revestimento 
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interno e externo etc.) a parte metálica (Fe) do resíduo, constituída pela granalha, 

pode ser recuperada e reutilizada para outros fins. (BARROTE, 2000 e PONTES et 

al., 2001). 

4.6. Resíduos de Óleo 

Os termos “argila descorante”, a “argila clarificante” e “argila adsorvente” são 

utilizados como sinônimos, principalmente nas indústrias de óleos e outros afins, 

para designar argilas que, no estado natural ou após ativação química ou térmica, 

apresentam a propriedade de adsorver as matérias corantes de óleos minerais, 

vegetais e animais. A indústria de clarificação de óleos comestíveis gera resíduos 

que são normalmente descartados no meio ambiente, causando diversos impactos 

negativos. Na tentativa de atenuar os problemas ambientais motivados pelo descarte 

incontrolado desta tipologia de resíduos, a indústria de cerâmica estrutural tem sido 

eleita, neste domínio, por oferecer à possibilidade de reutilizar e/ou inertizar aqueles 

materiais. (FLORÊNCIO et al., 2000) 

4.7.Resíduos de vidro 

Vidros laminados são produtos utilizados pela indústria automobilística e, pára-

brisas de veículos e na construção civil em janelas e divisórias de segurança. O 

vidro laminado é formado por dois vidros colados a um polímero, formando um 

“sanduíche”. Antes de sua conformação, as chapas de vidro precisam ser 

submetidas ao processo’ de corte e lapidação, para que adquiram o formato 

adequado à sua aplicação. Nessa etapa, grande quantidade de resíduo sólido é 

gerado, composto principalmente por pó de vidro. Esse resíduo apresenta um 

problema do ponto de vista ambiental, devido ao seu acumulo nos pátios das 

fábricas, estudos têm sido realizado com o objetivo de encontrar-se aplicações 

tecnológicas para esse material. Alguns desses estudos detêm-se na possível 

aplicação desse pó, substituindo o quartzo e o feldspato na fabricação de peças de 

cerâmica branca, outros em compósitos à base de polímeros. (VALERA et al, 2000)  
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4.8. Resíduos de carvão Mineral 

O aproveitamento de cinzas de carvão mineral como matéria prima para 

produtos cerâmicos é altamente conveniente, tendo visto que, principalmente 

termelétricas e também indústrias que utilizam o carvão mineral, geram uma grande 

quantidade de cinzas, que atualmente tem aproveitamento como, por exemplo, 

matéria-prima para a fabricação de cimento. Porém, a quantidade gerada de cinzas 

é muito grande e o excedente não utilizado representa um problema sob ponto de 

vista ambiental. Gera também problema de estocagem, visto que ocupa muito 

espaço do pátio da empresa e para os aterros, necessitam de alguns cuidados 

específicos. Assim, tudo isso acaba resultando em ônus para a empresa. Nesse 

contexto, estudos têm sido realizados visando o reaproveitamento dessas cinzas 

como matéria-prima em massas cerâmicas. Isso porque apresentam composição 

passível de ser incorporado nesses produtos, além de granulometria baixa, não 

necessitando de moagem, possibilitando vantagens às cerâmicas, termelétricas e 

indústrias que utilizam o carvão como fonte energética. (ZIMMER et al., 2002) 

4.9.Resíduos de Construção Civil 

No Brasil, os entulhos gerados pelas obras de edificação da construção civil 

são compostos basicamente de 64 % de argamassa, 30 % de componentes de 

vedação (tijolos maciços, tijolos furados e blocos) e 6 % de outros materiais como 

concreto, pedra, areia, metálicos e plásticos. Estes resíduos quando reciclados 

podem gerar produtos com propriedades adequadas e custos inferiores aos preços 

médios dos produtos das argamassas convencionais. Dependendo da tecnologia 

aplicada, poderá ser 75 % inferior ao preço do mercado. O aproveitamento desse 

resíduo tem gerado interesse na medida em que se pode contribuir para redução 

dos custos e tornar acessível a aquisição da casa própria por uma faixa ampla da 

população de baixa renda. Muitos estudos têm se detido a reutilizar esses resíduos 
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na confecção de blocos estruturais, com a tentativa de minimizar o custo de obras a 

serem realizadas. (RODRIGUES et al., 2000)

4.10.Resíduos de Revestimentos Cerâmicos 

Na indústria brasileira de revestimentos cerâmicos o volume de material 

descartado por quebra representa em média 3 % de toda produção nacional, 

correlacionado este percentual com a produção efetiva em 2001 que foi de cerca de 

455 milhões de metros quadrados, tem-se aproximadamente 20 mil toneladas/ano 

deste rejeito sendo disponibilizado unicamente para aterro. Nesse contexto, estudos 

têm sido realizados com objetivo de avaliar a influência da adição desses resíduos 

sólidos, na incorporação à composição padrão de massas cerâmicas industrial. 

(ROSA et al., 2003) 

4.11.Telhas  

 As cerâmicas vermelhas mais fabricadas e conhecidas são os tijolos, telhas e 

as lajotas. Para produzi-las não é necessário um controle de processo muito 

rigoroso. As matérias-primas das cerâmicas vermelhas são argilas com alto teor de 

impureza, baixo ponto de fusão e altos teores de óxido de ferro (composto 

responsável pela coloração vermelha). Elas se caracterizam por apresentarem boa 

durabilidade e boa resistência mecânica. (JORDÃO, 1988). 

A produção das cerâmicas vermelhas passa por três das quatro fases listadas 

no item 2.1. a fase de preparação das matérias-primas vai desde a coleta das 

argilas, passando pela fragmentação e umedecimento, até a mistura de massas. 

Para conformar, a maioria das indústrias utiliza o método da extrusão, porém em 

alguns casos os produtos podem ser prensados, como ex. algumas telhas. Depois 

de conformadas, as peças serão secadas e queimadas em fornos intermitentes, 

normalmente utilizando lenha como combustível. 
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4.11.1. Produção de telhas no Piauí

O Piauí dispõe de 55 indústrias de cerâmicas cuja produção é diversificada. Do 

total de peças produzidas em média 55 milhões de peças são de telhas e o restante 

são tavelas, blocos estruturais e tijolos, sendo boa parte das telhas produzidas são 

exportadas para os estados do Maranhão e Pará. (SENAI-Pi, 2006) 

Teresina é o maior pólo cerâmico do Piauí Possuindo 11 indústrias com 

predominância de produção de telhas com qualidades superiores as normas 

técnicas vigentes. (SENAI-Pi, 2006) 

A variação de telhas produzidas no Piauí pode ser vistas na Figura 4.1., 

produzidas por extrusão, da esquerda para a direita: Colonial, Colonial grande e 

Canal, já a Figura 4.2. apresenta telhas produzidas por prensagem, da esquerda 

para a direita: Portuguesa, Plan, Paulista, Romana, Americana, Cumeeira. 

                    

Figura 4.1. A variedade de telhas produzidas no Piauí por extrusão. 

Figura 4.2. A variedade de telhas produzidas no Piauí por prensagem. 
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    As classificações das telhas são primeira, segunda, e terceira. As de 

primeiras são caracterizadas pela coloração bem avermelhadas de modo 

homogêneo sem apresentar partes empenadas ou assimetrias. As de segunda são 

caracterizadas por apresentar variações de cor e/ou pequenos defeitos, já as de 

terceira são caracterizadas por empenamentos e/ou bordas quebradas. (SENAI-Pi, 

2006) 

4.11.2. Fabricação de telhas 

Os processos de fabricação de cerâmicas vermelhas são bem similares, 

diferenciados normalmente pela conformação, composição, e algumas vezes pela 

queima, a Figura 4.3 apresenta um fluxograma demonstrando o processo de 

fabricação básico de telha. 

  

Figura 4.3. Fluxograma do processo produtivo de telhas. 
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A etapa inicial do processo de fabricação de telhas é a coleta das matérias-

primas. No geral são utilizados dois tipos de argilas, uma de granulometria muito 

fina, grãos abaixo de 2 μm ou industrialmente denominadas por argilas gordas, rica 

em minerais plásticos e uma outra com granulometria um pouco maior ou 

industrialmente denominadas por argilas magras, com maior concentração de 

minerais não-plásticos. Esta necessidade de se misturar estas argilas se faz 

necessária para obtermos uma distribuição granulométrica adequada ao 

processamento e as características de qualidade do produto desejado. O segundo 

passo desta etapa consiste em determinar a quantidade de cada argila enviando-as 

a um desintegrador. As argilas são misturadas até atingirem boa homogeneização 

até passarem pelo laminador, em seguida vem à segunda fase que é a 

conformação, que pode se por prensagem ou por extrusão. A terceira fase que vem 

após a conformação é o processo de secagem e a queima. Até o processo de 

secagem todas as aparas, rejeitos e corpos defeituosos são reutilizados sem 

comprometer as propriedades das telhas voltando-as ao desintegrador ou 

misturador. 

O maior problema dentro deste processo é gerado após a queima, pois se as 

telhas apresentarem defeitos graves como: fraturas, empenos, trincas e não 

uniformidade de queima, a ponto de não poderem ser comercializadas tornando-se 

um rejeito. Este rejeito é que é chamado de chamote na indústria cerâmica. O 

chamote é o rejeito de algum produto cerâmico defeituoso que não pode ser 

utilizado nas mesmas condições que seriam caso se apresentasse íntegro sem a 

presença de fraturas, empenos, trincas e desuniformidade de queima. 

4.11.3.Resíduos Oriundos da Fabricação de Telhas no Piauí 

Estudos da SENAI-Pi mostram que a perda de telhas por deficiência de queima 

pode variar de 5 % a 10 % por cada fornada no estado do Pi. É um valor significativo 

e demonstra que por mês, o valor da perda pode superar 5,5 milhões de peças 

inutilizadas. Ao contrário do que ocorre com as peças danificadas antes da etapa de 

queima, que voltam a ser incorporada no processo, as peças após sinterização não 

podem ser reutilizadas. Com isso, elas são descartadas em aterros, encosta de 
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estradas, margens de rios gerando problemas ambientais e econômicos, embora 

seja um rejeito inerte. 

É necessário lembrar, que além do problema ocasionado pela queima 

ineficiente, ainda existe a grande perda do produto no transporte e no manuseio 

dentro e fora da indústria. Com tudo isso se pode afirmar que o Piauí é não só um 

grande produtor de telhas, mas também um grande gerador resíduo de telhas. 

Baseado nessas informações estima-se que o total de rejeito de telhas pode chegar 

a 7.700 toneladas mensais, somente no estado do Piauí. 

4.12. Métodos Alternativos para Produção de Revestimento Semi-

Poroso 

Na produção de revestimentos cerâmicos muitos são os fatores que colaboram 

na definição do custo do produto final. O controle dos custos associados às perdas 

de massa, esmalte, qualidade e energia, representa para a indústria de 

revestimentos cerâmicos um aspecto fundamental. De fato, basta considerar a título 

de exemplo, conforme dados internacionais, que aproximadamente 13,5 % do custo 

médio de fabricação é atribuído aos custos de natureza energética, os quais 

representam mais de 7 % do faturamento do setor. No entanto, é evidente que sem 

matérias-primas disponíveis e adequadas não é possível o desenvolvimento e a 

fabricação de produtos com qualidade e custos competitivos. Por outro lado, a 

diminuição das reservas de matérias-primas associadas também, em alguns casos, 

à distância destas do local de utilização, vêm exercendo uma forte influência sobre 

os custos dos produtos. Conseqüentemente, tem-se assistido nas últimas décadas a 

busca incessante por matérias-primas alternativas e em particular matérias-primas 

provenientes de rejeitos de processos industriais, já que estas apresentam potencial 

de utilização, são economicamente viáveis e reduzem o impacto ambiental. (ROSA 

et al., 1999) 

Atualmente, para desenvolver semi-poroso com uso de rejeito derivado de 

outro processo industrial semelhante ao da fabricação deste, alguns estudos estão 

sendo realizados. O tipo de rejeito estudado é o chamote derivado dos 

revestimentos cerâmicos. Ele é caracterizado por apresentar defeitos no produto 

acabado e que, portanto, tem sua utilização comprometida, por ser um produto 
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sinterizado e conseqüentemente mais duro e resistente ao processo de moagem, 

sendo ainda nos dias atuais, depositado em aterros. (ROSA et al., 1999) 

Atualmente no Brasil, há quem pague para empresas retirarem seus resíduos e 

darem um destino apropriado a eles (ABRELPE, 2006). Utilizando-se disso, algumas 

indústrias de revestimento poderiam, além de receber o resíduo sem custo algum, 

também receber incentivo financeiro para usarem aquele resíduo em substituição de 

algumas matérias-primas com características similares, diminuindo assim, o valor do 

produto final.  
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5.     PROCEDIMENTO EXPERIMENTAL

Os materiais e a metodologia utilizados, bem como os equipamentos e técnicas 

de caracterização são apresentados neste capítulo. No fluxograma apresentado na 

Figura 5.1 está contido, de uma forma geral, o procedimento utilizado na 

metodologia.

      
Figura 5.1. Fluxograma da metodologia experimental adotada. 
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5.1. Matérias-Primas

Para realizar o estudo de obtenção do semi-poroso alternativo, foram utilizadas 

quatro matérias-primas (todas do Piauí): uma argila de cor vermelha escura 

denominada de Vermelha, uma de cor marrom escuro denominada de Campo Maior 

e uma argila de coloração amarelada denominada de Juazeiro e resíduo de telhas 

(chamote) provenientes de más queimas, ou outros problemas que impossibilitavam 

o uso convencional deste produto. 

5.1.1 Argilas 

A argila Vermelha, Campo Maior e Juazeiro foram coletados nos municípios 

Piauienses de: União, Campo Maior e Castelo respectivamente, essas argilas são 

comercializadas exclusivamente para produção de revestimento cerâmico. 

As argilas foram coletadas em forma de torrões e em seguida submetidas a um 

processo de secagem em estufa a 60 ºC. A desagregação de cada argila foi 

realizada em moinho de martelos com grelha de 9 mm de diâmetro. Novamente as 

argilas foram à estufa, em temperatura de 110 ºC até massa constante. Após a 

secagem, as argilas separadamente foram submetidas à moagem por moinho de 

bolas, por 1 hora em rotação de 210 rpm, e peneirada para granulométrica abaixo de 

44 μm (325 mesh). Novamente cada amostra voltou à estufa para retirar-se a 

umidade adquirida no peneiramento.  

5.1.2. Chamote 

         O chamote foi coletado em uma indústria local (Teresina) de telhas. Foram 

escolhidas telhas danificadas de 1ª e de 2ª qualidade. O chamote foi submetido à 

britagem em moinho de martelos com grelha de 9 mm de diâmetro e seguida de 

moagem em moinho de bolas  por 1h em rotação de 210 rpm. 
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5.2. Caracterização das Matérias-Primas

As matérias-primas utilizadas foram caracterizadas por técnicas de: análise 

química por fluorescência de raios X (FRX); análise racional (AR) análise 

mineralógica por difração de raios X (DRX); análises térmicas por termogravimétrica 

(TGA), termodiferencial (DTA) e análise granulométrica (AG). 

5.2.1. Análise Química 

A composição química das matérias-primas foi determinada por fluorescência 

de raios X por energia dispersiva (FRX). Para isso, utilizou-se o equipamento 

espectrômetro por fluorescência de raios X EDX-700 da Shimadzu, alocado nas 

instalações do laboratório de ensaios de materiais do CTGÁS. 

Para realizar as análises utilizou-se o método semi-quantitativo, numa 

atmosfera de vácuo. As matérias-primas utilizadas foram moídas até granulometria 

inferior a 325 mesh (44 μm). Os resultados obtidos são apresentados na forma dos 

óxidos mais estáveis dos elementos químicos presentes. Por limitação do método, 

somente elementos entre Na (11) e U (92), na tabela periódica, são detectados. 

A perda ao fogo foi obtida através da medida da perda de massa entre 110 ºc e 

1135 ºC durante o ensaio de termogravimetria. Embora a recomendação para esse 

resultado seja com aquecimento de até 1000 ºC ou 1050 ºC (SOUZA SANTOS, 

1989), optou-se nesse trabalho pela temperatura de 1135 ºC, devido a ser essa, a 

faixa de temperatura utilizada para queimar os corpos-de-prova.  

5.2.2. Análise Racional 

 Para analisar a mineralogia das matérias-primas de forma quantitativa foi 

realizada a análise racional, utilizando-se o programa computacional para análise 

racional de argilominerais “MIDS” desenvolvido na UFRN (VARELA, 2005).  
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5.2.3. Análise Mineralógica 

Para analisar a mineralogia das matérias-primas, bem como as fases formadas 

após a queima dos corpos-de-prova , ensaios de DRX foram realizados com material 

moído abaixo de 325 mesh (44 μm). O equipamento também está alocado no do 

CTGÁS e é um XRD-6000 Shimadzu com tubo de Cu (λ= 1,54056 Ǻ). A tensão 

utilizada foi de 40 kV e a corrente de 30 mA, com varredura de 2º a 80º para 2θ, com 

velocidade de 2º/min e passo de 0,02º/passo. A avaliação das fases de cada 

matéria-prima e produto final analisados foi dada por comparação entre os picos 

gerados no difratograma com cartas padrões do programa de computador JCPDF, 

cadastradas no ICDD (Internacional Centre for Difraction Data). 

5.2.4. Análises Térmicas 

Para avaliar termicamente as matérias-primas em estudo, utilizou-se o 

Analisador Termogravimétrico e Termodiferencial RB-3000-20 da BP engenharia, 

alocado no laboratório de materiais cerâmicos do SENAI-Pi, os dois tipos de análise, 

foram utilizadas massas em torno de 15 mg, com granulometria inferior a 325 mesh, 

a taxa de aquecimento foi de 12,5 ºC/min entre 27 ºC e 1135 ºC.  

5.2.5. Análise Granulométrica

Para a realização da análise granulométrica foi utilizada a técnica de 

classificação de partículas por difração a laser. As matérias-primas utilizadas foram 

moídas em moinho de bolas, por 1 h em velocidade de 210 rpm com exceção da 

formulação básica que foi moída em moinho de martelos e em seguida em moinho 

pendular. O equipamento utilizado foi um Granulômetro à Laser modelo 920L, Cilas, 

alocado no laboratório de cerâmica e metais especiais da UFRN. Utilizou-se para 

dispersar, 2 g de amostra para 2 ml de detergente neutro em 10 ml de água 

destilada. A dispersão se deu no tempo de 60 s em ultrasom. O resultado foi 

fornecido pelo programa de computador denominado The Particle Expert. 
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5.3. Preparação das Massas Cerâmicas 

A massa cerâmica foi coletada em um dos silos de armazenamento da indústria

que servirá de base para comparação com as demais formulações e depois dopada 

com 5 %, 10 %, 15 % e 20 % de chamote em relação à massa total dos 

componentes, isto para a formulação (F1). E uma segunda formulação onde todos 

os componentes peneirados separadamente em malha 20 mesh, substituindo a 

metade do percentual da argila Juazeiro por chamote e inclusive a sua total 

substituição por chamote, isto para (F2).  

As formulações testadas estão apresentadas nas Tabelas 5.1. como se pode 

verificar, a formulação básica da massa (F1) é de 75 % da argila vermelha, 20 % da 

argila Campo Maior e 5 % da argila Juazeiro.  

  Tabela 5.1. Formulações testadas. 

Massas 

Cerâmicas 

% em massa das matérias-primas

                                  Argilas Formulação

Vermelha Campo Maior Juazeiro Chamote

F1 75,0 20,0 5,0 0,0 

F1-5                                   95 % de F1 5,0 

F1-10                                   90 % de F1 10,0 

F1-15                                   85 % de F1 15,0 

F1-20                                   80 % de F1 20,0 

F2-2,5 75,0 20,0 2,5 2,5 

F2-5,0 75.0 20,0 0,0 5,0 

Escolheu-se essa formulação básica, por já ter sido testada e averiguada por 

uma indústria apresentando características para semi-poroso. 

Assim, poder-se-á verificar se a adição do chamote mantém as propriedades de 

um semi-poroso (caso para a formulação F1), assim como avaliar se a adição 

desses rejeitos em substituição a uma das argilas pode vir a gerar uma massa que 

seja similar a um semi-poroso ou outra classificação para a formulação F2. 
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A dosagem da massa foi realizada com a utilização de uma balança eletrônica 

da marca OHAUSS com sensibilidade de 0,01 g. Posteriormente determinou-se o 

teor de umidade por uma balança determinadora de umidade com sensor de 

infravermelho de marca Toledo modelo MB-35, para em seguida adicionar-se água 

até atingir o percentual de 9,5 % de umidade da massa. Homogeneizou-se e em 

seguida peneirou-se em malha de 20 mesh com o objetivo de transformar em 

pequenos aglomerados, para que possam tornar-se próximos de um pó atomizado 

no intuito de melhorar a reologia dos componentes. Depois da granulação, as 

formulações foram armazenadas em sacos plásticos vedados, para que não 

houvesse perda de umidade. Cada corpo de prova foi confeccionado utilizando-se 

cerca de 16 g de cada mistura, tal padronização da quantidade de massa se faz 

necessário para tentarmos adquirir uma uniformização na espessura.  

5.4. Preparação dos Corpos-de-Prova 

Os corpos-de-prova foram conformados por prensagem uniaxial de 24 MPa, 

pois tal prensagem eliminou a presença de coração negro apresentada com uma 

prensagem de 40 MPa, em matriz retangular de aço M2, cujas dimensões são: 60,4 

mm x 20,2 mm x 6 mm, comprimento largura e profundidade respectivamente.  

5.5. Secagem e Queima dos Corpos-de-Prova 

No revestimento semi-poroso onde há predominância de argilas, a secagem é 

uma das fases mais importantes e deve ser bem controlada para evitar possíveis 

trincas, tornando o biscoito menos resistente. Após a obtenção dos corpos-de-prova, 

estes foram submetidos à secagem em secador industrial de planos paralelos da 

marca ICOM, e cujo ciclo de secagem é controlado e temperatura variando da 

ambiente a 350 ºC com duração de 12 min, até obter massa constante. Em seguida, 

os corpos-de-prova secos, foram medidos por paquímetro, WORKER com resolução 

de 0,02 mm, em suas três dimensões, altura, comprimento e largura. Também foram 

pesados em balança eletrônica OHAUSS, com 0,01 g de resolução. Esses valores 

foram utilizados para determinar a densidade à verde dos corpos-de-prova. O valor 
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do comprimento inicial (Li), de forma isolada, foi utilizado para posterior 

determinação da retração linear de queima (RL). 

A etapa de queima dos corpos-de-prova foi realizada com ciclo de queima 

rápida de 25 min em forno industrial contínuo a rolo da marca ICOM, com 105 m de 

comprimento, à gás liquefeito de petróleo Instalado na indústria. Uma única 

temperatura de queima foi adota 1135 ºC de pico por ser esta temperatura que 

apresentou melhores qualidades ao produto e cuja curva de aquecimento foi: parte 

superior 700 ºC, 800 ºC, 930 ºC, 1010 ºC, 1095 ºC, 1135 ºC, 1120 ºC, 710 ºC, 600 

ºC. Inferior: 500 ºC, 600 ºC, 630 ºC, 700 ºC, 790 ºC, 790 ºC, 870 ºC, 970 ºC, 1095 

ºC, 1095 ºC, 1095 ºC, 1095 ºC, 1030 ºC. O resfriamento ocorreu de forma natural até 

atingirem a temperatura ambiente no estágio de classificação das peças no final do 

forno. 

5.6.Caracterização do Produto Final

Na avaliação das propriedades de cada produto final foi realizados ensaios de 

avaliação mineralógica por difração de raios X (DRX), absorção de água (AA), 

retração linear de queima (RL), porosidade aparente (PA), Perda ao fogo (PF), 

massa específica aparente (MEA), tensão de ruptura à flexão em três pontos (TRF), 

análise microestrutural por microscopia eletrônica de varredura (MEV) e avaliação do 

coeficiente de expansão térmica linear por análise dilatométrica (AD). Para os 

ensaios de AA, RL, MEA, PA, TRF e PF, utilizou-se os corpos-de-prova nas mesmas 

dimensões, que apresentou após a queima. 

5.6.1.Absorção de Água 

A absorção de água (AA) é a porcentagem, em peso, do valor de água 

absorvido pelo corpo-de-prova queimado. Esta foi obtida de acordo com (SOUZA 

SANTOS, 1989). 

Os corpos-de-prova foram secos em estufa a 110 ºC por 24 horas e em seguida 

foram pesados em balança eletrônica marca Toledo, modelo Ohauss SP 2020, com 

resolução de 0,01 g. Depois foram submersos em água destilada por vinte e quatro 

horas. Passado esse tempo, os corpos-de-prova foram removidos e o excesso de 
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água superficial foi retirado com um pano umedecido e novamente foram pesados a 

fim de calcular o valor de água que cada corpo-de-prova absorveu, de acordo com a 

equação (5.1): 

  100(%) ×
−

=
Ps

PsPu
AA                                          (5.1) 

  

Sendo AA = absorção de água em porcentagem; Pu = Massa do corpo de 

prova úmido (em g); e Ps = massa do corpo de prova seco (em g). Os resultados 

foram obtidos pela média aritmética de cinco valores em corpos-de-prova distintos. 

5.6.2. Porosidade Aparente 

A porosidade aparente (PA) é a medida, em porcentagem, do volume de poros 

aberto do corpo-de-prova em relação ao seu volume total. O procedimento adotado 

foi baseado em (SOUZA SANTOS, 1989).  

Além das medições realizadas para o cálculo da absorção de água, os corpos-

de-prova foram pesados imersos em água após 24 h submersos pelo método da 

balança hidrostática, a fim de se calcular a porosidade aparente. De acordo com a 

seguinte equação (5.2), é que se obtém o valor desejado: 

100(%) ×
−

−
=

PiPu

PsPu
PA                     (5.2) 

Sendo PA = porosidade aparente em porcentagem; Pu = massa do corpo de prova 

úmido (em g); Ps = a massa do corpo de prova seco (em g); e Pi = a massa do corpo 

de prova imerso em água (em g). Os resultados foram obtidos pela média aritmética 

de cinco valores em corpos-de-prova distintos. 
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5.6.3. Massa Específica Aparente

A massa específica aparente (MEA) é a massa do corpo-de-prova pelo volume. 

A MEA foi determinada de acordo com (SOUZA SANTOS, 1989). Utilizando-se a 

seguinte equação (5.3): 

           
PIPU

PS
MEA

−
=                                                             (5.3) 

    

Os valores e o procedimento utilizados foram os mesmos dos itens 5.6.1. e 

5.6.2. Os resultados foram obtidos pela média aritmética de cinco valores em 

corpos-de-prova distintos. 

5.6.4. Retração Linear 

Retração linear (RL) é definida como sendo a variação dimensional que o corpo 

cerâmico apresenta após o processamento de secagem e de queima. O resultado é 

dado em porcentagem, valores positivos indicam que houve retração, negativos 

indicam que ouve expansão. Os corpos-de-prova foram medidos por paquímetro, 

WORKER com resolução de 0,02 mm, e com os valores dos seus comprimentos 

calculou-se a retração linear, segundo Souza Santos (1989), utilizando-se a seguinte 

equação (5.4)  

                                           100(%) ×
−

=
Ci

CfCi
RL                                                   (5.4)  

Sendo RL = Retração Linear; Ci = Comprimento inicial “antes da secagem, ou 

antes, da queima” (em mm); Cf = Comprimento Final “depois da secagem, ou 

depois, da queima” (em mm), visto que retraça Linear é dado pelas soma da 

retração de secagem com a retração de queima. Os resultados foram obtidos pela 

média aritmética de cinco valores em corpos-de-prova distintos. 
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5.6.5.Tensão de Ruptura à Flexão 

Tensão de ruptura de materiais cerâmicos argilosos é realizada através do 

ensaio de flexão em três pontos e é definida como a tensão necessária para romper 

um corpo-de-prova, segundo o método proposto por VICAT, através da equação 

(5.5) (VIEIRA, 2004): 

22

3
)

2
/(

bh

PL
cmkgfTR =                              (5.5) 

 Sendo P a força aplicada (em N); L a distância entre as duas barras de apoio, 

(em mm) que foi de 50 mm; b a medida da base do corpo-de-prova (em mm); e h a 

altura do corpo-de-prova (em mm). 

Os corpos-de-prova foram medidos nas três dimensões e ensaiados pela 

máquina de ensaios universais da Zwick, modelo Roel BZ 2.5/ Ts1T,com capacidade 

de 250 kN. Para este ensaio utilizou-se a célula de carga de menor capacidade (50 

kN) e com sensor de carga máxima de 0,5 KN, velocidade de aplicação da força de 

0,5 mm/ minuto a fim de se obter maior precisão dos resultados. 

A tensão de ruptura à flexão (TRF) foi obtida aplicando a Equação (5.5). Os 

resultados foram obtidos pela média aritmética de cinco valores em corpos-de-prova 

distintos. 

5.6.6. Análise Microestrutural 

Para avaliar as eventuais transformações de fases a microscopia eletrônica de 

varredura foi utilizada, bem como identificação das porosidades existentes nos 

corpos-de-prova. 

Utilizou-se uma pequena parte de corpo-de-prova para a realização dos 

ensaios, para cada conjunto de amostras. Em seguida cada parte foi fraturada, para 

se analisar de duas formas: 

Microestrutura externa, com o objetivo de avaliar, principalmente, a porosidade 

aberta e a textura do material e Microestrutura interna, com o objetivo de avaliar, 

principalmente, as fases formadas. 
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Para analisar as amostras, do ponto de vista da porosidade, as mesmas foram 

levadas ao microscópio eletrônico de varredura (MEV) modelo SSX-550 de marca 

Shimadzu, sem nenhum tratamento prévio de lixamento ou polimento. Porém, as 

amostra foram metalizadas para tornarem-se condutoras, e aderidas a um porta 

amostra de alumínio, por uma fita condutora de carbono. 

Para analisar as amostras do ponto de vista das fases formadas, as mesmas 

foram observadas na superfície de fratura, atacadas com HF numa concentração de 

2 % em H2O destilada buscando a revelação principalmente da mulita, formada 

durante a sinterização. 

5.6.7. Análise Dilatométrica 

As amostras após sinterizadas foram submetidas a uma avaliação de sua 

estabilidade dimensional em função da temperatura. Assim, avaliar uma amostra do 

ponto de vista de sua dilatação térmica é submetê-la a uma temperatura, buscando 

verificar o valor de sua variação linear, em função da faixa de temperatura pela qual 

a amostra foi submetida este ensaio também possibilitou verificar o início da 

formação de fase líquida do material com diferentes teores de chamote com o 

objetivo ajustar-se o ciclo de queima do material. 

 O ensaio foi realizado de acordo com o anexo k da norma (NBR 13818/97). O 

equipamento utilizado foi um analisador termomecânico TMA-50 de marca 

Shimadzu. As amostras, com dimensões próximas a um cubo com 10 mm de lado, 

foram aquecidas a uma taxa de 10 ºC/min da temperatura ambiente até 1135 ºC, 

utilizando atmosfera ambiente. A análise dos resultados foi realizada utilizando-se o 

programa de computador TA-60, para análises térmicas da Shimadzu. 

5.6.8.Perda ao Fogo 

Perda ao Fogo (PF) é definida como sendo a variação de massa que o corpo 

cerâmico apresenta após o processamento de secagem e de queima o resultado 

obtido é dado em percentual. O valor total de Perda ao fogo é encontrado utilizando-

se a equação (5.6) segundo Souza Santos (1989). 
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100(%) ×

−
=

Pi

PfPi
PF                                                   (5.6) 

 Sendo PF=Perda ao fogo, Pi = massa inicial do corpo de prova verificado após 

secagem a 110 ºC (g), Pf  = peso final do corpo de prova verificado após queima (g)
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6.     RESULTADOS E DISCUSSÃO 

6.1. Caracterização das Matérias-Primas 

6.1.1.Caracterização Química (FRX) 

A tabela 6.1 apresenta a composição química das matérias-primas utilizadas, 

em percentual mássico. 

Na argila Vermelha observa-se que a composição química apresenta teor 

relativamente elevado de Al2O3 e baixo de óxidos alcalinos fundentes como: MgO, 

Na2O, com exceção de K2O, elevado teor Fe2O3  que lhe confere a cor avermelhada 

após queima.  

A argila Campo Maior apresenta também elevado teor de Al2O3, e baixo teor de 

óxidos alcalinos fundentes como: MgO, Na2O, com exceção de K2O, apresentando 

também elevado teor de Fe2O3 .   

A argila Juazeiro apresenta também elevado teor de Al2O3, e baixo teor de 

óxidos alcalinos fundentes como: MgO, Na2O, com exceção de K2O, apresentando 

também elevado teor de Fe2O3 .  

O chamote de telha utilizado apresentou, além das concentrações elevadas de 

SiO2 e Al2O3, elevado teor de Fe2O3 (8,58%). Os metais em forma de óxido K2O, 

Na2O, MgO e CaO,  apareceram em pequenas concentrações , o que possivelmente 

não acarretará  problemas de fundência, quando o chamote for incorporado às 

massas de partida, não apresenta perda ao fogo por ser um material inerte e já 

calcinado onde a matéria orgânica já sofreu combustão, perdeu as hidroxilas e já 

houve a decomposição dos carbonatos por ser um material queimado a temperatura 

em torno de 900 ºC. 

Os valores de perda ao fogo, conforme dito anteriormente, foram obtidos por 

pesagem dos corpos-de-prova após secos e depois de queimados em seguida 

determinou-se o percentual de massa sublimada, portanto os mesmos serão 

discutidos na seção da referida análise. 
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Tabela 6.1. Composição química em massa das matérias-primas. 

Concentrações em massa (%) 

Argilas Resíduo Óxidos Presentes 

Vermelha Campo Maior Juazeiro Chamote 

SiO2 55,02 49,49 58,73 61,54 

Al2O3 19,36 24,03 21,06 21,00 

K2O 9,01 7,48 5,43 4,12 

Fe2O3 8,69 9,03 7,57 8,52 

Na2O 0,30 0,78 1,12 0,52 

MgO 2,36 1,73 0,57 0,61 

CaO 0,39 0,28 0,13 0,92 

TiO2 0,94 1,20 1,43 1,48 

MnO 0,04 0,11 0,09 0,02 

Outros 0,14 0,64 0,57 0,68 

P.F. 
3,75 5,28 3,49 0,60 

6.1.2. Análise Quantitativa das Fases Mineralógicas por Análise Racional (AR) 

A tabela 6.2 apresenta a análise quantitativa em percentual das fases 

mineralógicas das matérias-primas. 

De acordo com os resultados encontrados pela análise racional observa-se que 

do ponto de vista mineralógico a argila vermelha tem predominância de muscovita 

que está coerente conforme análise química, pois há um percentual considerado de 

potássio e alumínio o que contribui para a presença de muscovita, para as demais 

matérias-primas são predominantemente ilíticas o que é justificado pela presença de 

potássio alumínio e silício conforme análise química.  
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A tabela 6.2. Análise quantitativa em percentual das fases mineralógicas das 

matérias-primas. 

vermelha Campo Maior Juazeiro Chamote Fases 

Cristalinas % % % % 

albita 2,60 5,58 9,45 6,00 

dolomita 3,90 1,75 0,70 1,70 

hematita 8,70 9,37 7,84 8,41 

ilita 0,00 57,72 52,22 51,56 

montmorilonita 0,00 2,83 0,46 2,63 

ortoclásio 29,20 15,25 4,93 0,00 

moscovita 36,60 0,00 0,00 0,00 

quartzo 19,00 7,50 24,40 29,70 

6.1.3. Caracterização Mineralógica (DRX) 

As Figuras a seguir, 6.1 a 6.4 apresentam os difratogramas de raios X das 

matérias-primas utilizadas, argilas: Vermelha, Campo Maior, Juazeiro e Chamote 

respectivamente. 

O difratograma apresentado na Figura 6.1 permite constatar que a Argila 

Vermelha é constituída por seis fases: Ortoclásio (K2O.Al2O3.6SiO2),  Muscovita 

[KAl2Si3AlO10(OH)2], Hematita (Fe2O3), Albita [(Na,Ca)Al(Si,Al)3O8], Dolomita CaMg( 

CO3 )2   Quartzo (SiO2), A presença de Ortoclásio como fase majoritária identificada  

na análise racional deve-se a predominância de Potássio corroborando com o 

resultado da análise química, a  Hematita se deve ao elevado teor de Fe2O3 

identificado nesta argila. 
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Figura 6.1. Difratograma de raios X da argila Vermelha. 

O difratograma da argila Campo Maior, apresentado na Figura 6.2, possibilitou 

identificar como constituintes as seguintes fases: Ilita [(K,H3O)Al2Si3Al10(OH)2] , 

Ortoclásio (K2O.Al2O3.6SiO2), Hematita (Fe2O3),   Quartzo (SiO2) , Albita 

(NaAlSi3O8),. Estes resultados corroboram com o resultado da análise química: o 

aumento no teor de K2O está relacionado à presença de Ilita e Ortoclásio; a análise 

química por FRX também está de acordo no que diz respeito à presença de 

Hematita já que esta argila é rica em Fe2O3. A fase majoritária presente segundo 

análise racional é a Ilita.  
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Figura 6.2. Difratograma de raios X da argila Campo Maior.  

O difratograma da argila juazeiro é apresentado na Figura 6.3. Pode-se 

constatar a identificação de diversas fases referentes aos argilominerais: Ilita 

[(K,H3O)Al2Si3Al10(OH)2], Quartzo (SiO2), Albita (NaAlSi3O8), Hematita (Fe2O3)  e 

Ortoclásio (K2O.Al2O3.6SiO2) ou Feldspato potássico com predominância em relação 

aos demais argilominerais segundo análise racional.
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Figura 6.3. Difratograma de raios X da argila Juazeiro. 

Conforme se pode verificar no difratograma da Figura 6.4, o chamote de telha é 

constituído de cinco fases, dentre elas a Ilita [(K,H3O)Al2Si3Al10(OH)2], Quartzo 

(SiO2), Hematita (Fe2O3), Albita (NaAlSi3O8) e Dolomita CaMg(CO3)2; a fase 

constituinte majoritária do chamote é a Ilita conforme análise racional. 
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Figura 6.4. Difratograma de raios X do chamote de telhas. 

6.1.4. Análises Térmicas 

As Figuras 6.5 e a 6.12 apresentam os resultados das análises 

termogravimétricas (TGA) e sua derivada (DTG) e termodiferencial (DTA) das 

matérias-primas utilizadas.

As Figuras 6.5 e 6.6 apresentam os resultados das análises termogravimétricas 

(TGA) e sua derivada (DTG) e termodiferencial (DTA), realizadas na Argila 

Vermelha. Nota-se uma perda de massa (ATG) com menor percentual cujo valor de 

0,79 % e um acidente endotérmico de média intensidade (DTA) entre as 

temperaturas de 31 ºC a 293 ºC com pico em 170 ºC, indicando provavelmente, a 

perda de água adsorvida (SOUZA SANTOS, 1989). 

Já entre as temperaturas de 420 ºC e 811 ºC observa-se perda de massa 

(TGA) com maior percentual e valor de 2,10 % e um acidente endotérmico de média 

intensidade com pico a 884 ºC (DTA), possivelmente devido à deshidroxilação do 

material. A perda total de massa (TGA) foi de 3,34 %, provavelmente devido à 
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combustão de matéria orgânica, deshidroxilação, desidratação dos óxidos de ferro e 

alumínio, decomposição dos carbonatos (SOUZA SANTOS, 1989). 

        

Figuras 6.5. Curva termogravimétrica da argila Vermelha. 
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Figura 6.6. Curva termodiferencial da argila Vermelha. 

As Figuras 6.7 e 6.8 apresentam os resultados das análises termogravimétricas 

(TGA) e sua derivada (DTG) e termodiferencial (DTA), realizadas na Argila Campo 

Maior. Nota-se uma perda de massa (TGA) com menor percentual e valor de 1,20 % 

entre as temperaturas de 35 ºC a 381ºC com pico em 278 ºC, provavelmente devido 

à perda de água zeolítica (SOUZA SANTOS, 1989). 

Já entre as temperaturas de 381 ºC e 883 ºC observa-se perda de massa 

(TGA) com maior percentual cujo valor foi de 3,84 % e um acidente endotérmico de 

média intensidade com pico a 571 ºC (DTA), possivelmente devido à transformação 
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do quartzo α em β e um acidente exotérmico de pequena intensidade com pico em 

772 °C. A perda total de massa foi de 5,09 %. 

Figura 6.7. Curva termogravimétrica da argila Campo Maior. 
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Figura 6.8. Curva termodiferencial da argila Campo Maior. 

As Figuras 6.9 e 6.10 apresentam os resultados das análises 

termogravimétricas (TGA) e sua derivada (DTG) e termodiferencial (DTA), realizadas 

na Argila Juazeiro. Nota-se uma perda de massa (TGA) com menor percentual e 
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cujo valor foi de 0,80% entre as temperaturas de 183 ºC a 401ºC com pico em 283 

ºC, indicando provavelmente, a perda de água zeolítica (SOUZA SANTOS, 1989). 

Já entre as temperaturas de 401 ºC e 745 ºC observa-se perda de massa 

(TGA) com maior percentual cujo valor foi de 2,09 % e um acidente endotérmico de 

pequena intensidade com pico a 578 ºC (DTA), possivelmente devido à 

transformação do quartzo α em β A perda total de massa foi de 3,30 %. 
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Figura 6.9. Curva termogravimétrica da argila Juazeiro. 

        
Figura 6.10. Curva termodiferencial da argila Juazeiro 

As Figuras 6.11 e 6.12 apresentam os resultados das análises 

termogravimétricas (TGA) com derivada e termodiferencial (DTA), realizadas no 

Chamote.  
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Conforme se pode observar na figura 6.11., o comportamento térmico 

gravimétrico do chamote é de perda de massa. A variação entre as temperaturas 

110 ºC e 1135 ºC foi de 0,60 %. O chamote, por ser o produto da moagem de telhas 

queimadas, deveria apresentar estabilidade quanto à variação de massa, contudo, 

pelo gráfico gerado na análise, percebe-se que tal fato não ocorreu. Acredita-se que 

os dois fatores principais foram: (1) pelo fato das telhas serem normalmente 

queimadas em faixas de temperaturas que variam entre 800 ºC e 1000 ºC (MELLO, 

2006) a variação de massa ocorre, devido à análise ter se dado até temperatura bem 

acima da que a telha fora queimada; e (2) por as telhas serem normalmente 

queimadas de forma irregular, apresentando na sua quase totalidade corações 

negros, por exemplo, acredita-se que boa parte da fração orgânica e volátil da 

massa geradora de telhas, não foi liberada. Assim, como para realizar as análises 

térmicas são necessárias à moagem da amostra, as frações que não foram 

reduzidas durante a queima da telha no processo fabril, encontraram maior 

facilidade de serem liberadas, por não mais se tratar de uma amostra compacta, 

mas sim, um pó fino (MELLO, 2006). 

O que se pode observar no resultado da análise térmica diferencial realizada no 

chamote, conforme mostra a Figura 6.12, é que há um acidente endotérmico de 

pequena intensidade com pico a 576 ºC possivelmente devido à transformação do 

quartzo α em β. 
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Figura 6.11. Curva termogravimétrica do chamote de telhas 
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Figura 6.12. Curva temodiferncial do chamote de telhas 
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6.1.5. Análise Granulométrica 

As Figuras 6.13 a 6.17 apresentam os resultados da análise granulométrica das 

Argilas: Vermelha, Campo Maior, Juazeiro; chamote e da formulação básica, 

respectivamente. 

Verifica-se que a argila Vermelha apresentou a granulometria, depois de moída, 

entre 0,3 μm e 98 μm. Esta apresentou um valor de 37% em volume, abaixo de 2 

μm, 47 % entre 2μm e 20 μm e 16 % acima de 20 μm. A argila Vermelha apresentou 

um diâmetro médio de partículas de 10,46 μm.  

Figura 6.13. Distribuição granulométrica da argila Vermelha 

A argila Campo Maior apresentou depois de moída granulometria entre 0,3 μm 

e 140 μm, dos quais 15 % em volume têm diâmetro inferior a 2 μm, 69 % têm 

diâmetro entre 2 μm e 20 μm e 16 % têm diâmetro superior a 20 μm. A argila Campo 

Maior apresentou diâmetro médio de 14,1 μm. 
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Figura 6.14. Distribuição granulométrica da argila Campo Maior 

            

A argila Juazeiro apresentou depois de moída granulometria entre 0,3 μm e 180 

μm, dos quais 8 % em volume têm diâmetro inferior a 2 μm, 42 % têm diâmetro entre 

2 μm e 20 μm e 50 % têm diâmetro superior a 20 μm. A Argila Juazeiro apresentou 

diâmetro médio de 28,75 μm. 

        

Figura 6.15. Distribuição granulométrica da argila Juazeiro 

O chamote apresentou depois de moído granulometria entre 0,3 μm e 400 μm, 

dos quais 5 % em volume têm diâmetro inferior a 2 μm, 21 % têm diâmetro entre 2 

μm e 20 μm e 74 % têm diâmetro superior a 20 μm. O diâmetro médio para o 

chamote foi de 83,20 μm.  



80 

         

Figura 6.16. Distribuição granulométrica do chamote de telhas 

A formulação básica apresentou granulometria entre 0,3 μm e 120 μm, dos 

quais 18 % em volume têm diâmetro inferior a 2 μm, 51 % têm diâmetro entre 2 μm e 

20 μm e 31 % têm diâmetro superior a 20 μm. O diâmetro médio para a formulação 

básica foi de 17,70 μm. 

Figura 6.17. Distribuição granulométrica da formulação básica 

A Tabela 6.3. apresenta de forma simplificada a distribuição granulométrica nas 

três faixas descritas anteriormente (< 2 μm; 2 μm a 20 μm; > 20 μm e resíduo > 44,0 

μm).  
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Tabela 6.3. Distribuição granulométrica das matérias-primas. 

Distribuição Granulométrica (% volume) Matérias 

Primas

Tamanho  

Médio 
< 2,0 μμμμm 

2,0 a 20,0 

μμμμm 
> 20,0 μμμμm 

Resíduo  

> 44,0 μμμμm 

Argila 

 Vermelha 
10,46 μm 37,0 47,0 16,0 6,0 

Argila 

Campo Maior
14,10 μm 15,0 69,0 16,0 5,0 

Argila Juazeiro 28,75 μm 8,0 42,0 50,0 22,0 

Chamote 83,20 μm 5,0 21,0 74,0 55,0 

Formulação 

básica 
17,70 μm 18,0 51,0 31,0 11,0 

. 

A granulometria média de uma massa para revestimento semi-poroso deve 

está em torno de 15 μm. e 20 μm. Enquanto que o resíduo em malha de 325 mesh 

se apresenta em torno de 10 % a 12 % (GRUPO MURANO, 2007). 

De acordo com a Tabela 6.3. pode-se verificar que o tamanho médio de 

partículas para as argilas: Vermelha, Campo Maior e a formulação básica 

encontram-se abaixo do usual no mercado, isso de fato é positivo, visto saber-se 

que, quanto mais fina é a granulometria de uma massa, mais rápidas ocorrem às 

reações de sinterização, podendo diminuir tanto o tempo e a temperatura de queima, 

assim como a velocidade do aquecimento, proporcionando menores custos de 

produção à empresa fabricante. Já para argila Juazeiro e o chamote encontram-se 

fora do tamanho médio usual, embora ao apresentarem o tamanho médio maior que 

o encontrado nas misturas prontas, acredita-se que pouca diferença pode gerar no 

processo. Isso por que a argila Juazeiro e o chamote são acrescentados nas 

formulações do semi-poroso alternativo em quantidades não muito elevadas, e 

quando a massa como “um todo” for ser avaliado, do ponto de vista de tamanho de 

partículas, facilmente observar-se-á que esta se encontrará dentro, ou mesmo 

abaixo da faixa entre 15 μm e 20 μm, visto que todas as outras matérias-primas 

apresentaram tamanho médio de partículas pouco abaixo de 15 μm. 



82 

Ainda se pode notar que o valor do resíduo > 44,0 μm para as argilas 

Vermelha, Campo Maior e formulação básica foram abaixo de 12 %. Já a argila 

Juazeiro e o chamote apresentaram valores de 22 % e 55 %, respectivamente. 

Contudo pode-se verificar que ao substituir essas matérias-primas na formulação, o 

resíduo em alguns casos fica abaixo de 12 %, e em outros fica pouco acima. As 

formulações F1-5, F1-10, F2-2,5 e F2-5 apresentam valores de resíduo acima de 44 

μm abaixo de 12 %. A formulação F1-15 e F1-20 apresentaram valores do resíduo 

superior a 12 % , embora não hajam passados de 15 %. 

6.2. Caracterização das Massas Cerâmicas  

6.2.1.Evolução da Microestrutura em Função da Queima e do teor de chamote 

A Figura 6.18 apresenta o resultado das análises mineralógicas por difração de 

raios X das amostras confeccionadas a partir da F1. A figura apresenta uma 

comparação da formulação básica a verde com a mesma formulação dopada com os 

percentuais de chamote variando de 5 %,10 %,15 % e 20 % sinterizadas em forno 

industrial de rolo em temperatura cujo pico foi de 1135 ºC. Pode-se verificar que para 

todas as amostras, quando queimadas não há presença de uma nova fase cristalina, 

pois todos o difratogramas possuem o mesmo perfil, não há presença de Mulita 

(3Al2O3.2SiO2) já que segundo Sanchéz et al, (1997), é formada a partir dos 

espinélio e aluminossilicato amorfo obtidos a 980 ºC a partir de argilas, como 

caulinita, ilita, além de outros aluminosilicatos, ocorre na faixa de 1150 ºC-1250 ºC. 

Outro ponto que se percebe em todas as figuras é que a partir da primeira um 

aumento da linha do difratograma em relação ao eixo da abscissa, principalmente 

entre 18º e 38º, enquanto que alguns picos deixam de existir. Isso indica uma maior 

quantidade de fases amorfas sendo parte delas, a fase vítrea gerada pela dissolução 

dos metais alcalinos presentes nas matérias-primas.
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Figura 6.18 DRX da evolução das fases cristalinas em função da queima. 

6.3. Caracterização Física dos Corpos Preparados a partir da F1 

Serão apresentados nesta parte os resultados das análises físicas tais como: 

retração linear de queima (RL), absorção de água (AA), porosidade aparente (PA), 

massa específica aparente (MEA), tensão de ruptura à flexão (TRF), perda ao fogo 

(PF), análise microestrutural por MEV na superfície e na fratura e análise 

dilatométrico (AD) nos corpos-de-prova preparados a partir de F1, onde F1 é 

composta de 75 % da argila Vermelha, 20 % da argila Campo Maior e 5 % da argila 

Juazeiro, que é a formulação básica colhida nos cilos de uma indústria e dopando-se 

com 5 % (F1-5), 10 % (F1-10), 15 % (F1-15) e 20 % (F1-20) de chamote em massa. 

6.3.1.Retração Linear de Queima 

A Figura 6.19 apresenta o comportamento da retração linear dos corpos-de-

prova produzidos a partir da formulação de F1. 
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A formulação (F1-20) apresentou o menor valor de retração para a formulação 

dopada cujo valor foi de (9,9 %).  O maior valor da retração obteve-se para a 

formulação (F1-5) com (10,0 %).  
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Figura 6.19 retração linear em função do teor de chamote dos corpos-de-prova 

preparados a partir de F1 

A tabela 6.4 representa os valores numéricos da retração linear e seus respectivos 

desvios-padrão 

RETRAÇÃO LINEAR (%) 
F1 

F1-0 F1-5 F1-10 F1-15 F1-20 
 10,08 ± 0,09 10,0 ± 0,08 9,9 ± 0,05 9,9 ± 0,07 9,9 ± 0,08

O que se pode perceber é que as amostras com adição de chamote, dentro do 

erro estatístico, tiveram reduzido suas retrações lineares de acordo com aumento do 

teor de chamote para F1, e que o chamote não alterou a estabilidade dimensional do 

produto, pois os valores encontrados pode admitir-se certa estabilidade dimensional, 

tal resultado é devido a menor formação de fase líquida durante a queima, devido a 

maior concentração de grãos com maior granulometria que reduz a cinética de 
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sinterização ou devido à diminuição do material argiloso em substituição de um 

material mais estável, com menor quantidade de perda ao fogo. (ACCHAR, 2006). 

6.3.2.Absorção de Água 

A Figura 6.20 apresenta o comportamento da absorção de água dos corpos-de-

prova produzidos a partir da formulação F1. 

A formulação (F1-10) apresentou o menor valor de absorção de água para a 

formulação dopada que foi de (7,3 %). Contudo, apresenta o maior valor de 

absorção de água à formulação (F1-15) com (8,6%). 
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Figura 6.20 absorção de água em função do teor de chamote dos corpos-de-prova 

preparados a partir da F1 

A tabela 6.5 representa os valores numéricos de absorção de água e seus 

respectivos desvios-padrão 

ABSORÇÃO DE ÁGUA (%) 
F1-0 F1-5 F1-10 F1-15 F1-20 

    6,1 ± 0,2 7,4 ± 0,2 7,3 ± 0,2 8,6 ± 0,3 8,5 ± 0,2 
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Ao aumento da absorção de água dos corpos-de-prova confeccionados a partir 

da F1 deve está atribuída ao menor grau de sinterização das peças o qual foi 

provocada pela presença das partículas do chamote, tornando o material mais 

poroso e propenso à absorção de água. Mesmo a presença do chamote em teores 

até o máximo estudado, o valor da absorção de água permanece dentro dos valores 

recomendados pela norma brasileira (Tabela 2.1).  

6.3.3.Porosidade Aparente 

A Figura 6.21 apresenta o comportamento da porosidade aparente dos corpos-

de-prova produzidos a partir da formulação de F1. 

A formulação (F1-5) apresentou o menor valor de porosidade aparente para a 

formulação dopada que foi de (12,1 %). Contudo, apresenta o maior valor de 

absorção de água à formulação (F1-15) com (14,0 %).  
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Figura 6.21 porosidade aparente em função do teor de chamote dos corpos-de-

prova preparados a partir da F1 
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A tabela 6.6 representa os valores numéricos da porosidade aparente e seus 

respectivos desvios-padrão 

POROSIDADE APARENTE (%) 

F1-0 F1-5 F1-10 F1-15 F1-20 

 11,1 ± 0,9 12,1 ± 0,8 12,1 ± 0,3 14,0 ± 0,4  13,9 ± 0,2 

Observa-se um discreto aumento na porosidade aparente para os corpos-de-

prova confeccionados a partir da F1 que deve está atribuída à redução da proporção 

de fundentes na massa como um todo em função do acréscimo de chamote.  

6.3.4.Massa Específica Aparente 

A Figura 6.22 apresenta o comportamento da massa específica aparente dos 

corpos-de-prova produzidos a partir da formulação de F1. 

A formulação (F1-15) apresentou o menor valor de massa específica aparente 

para a massa dopada que foi de (1,63 g/cm³). Contudo, apresenta o maior valor de 

Massa específica aparente à formulação (F1-10) com (1,66 g/cm³).  

Figura 6.22 massa específica aparente em função do teor de chamote dos 

corpos-de-prova preparados a partir da F1 
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A tabela 6.7 representa os valores numéricos da massa específica aparente e seus 

respectivos desvios-padrão 

De acordo com os resultados descritos, observa-s que, à medida que se 

aumenta o teor de chamote para os corpos-de-prova preparados a partir da 

formulação F1, dentro do erro estatístico a MEA aumenta, isto ocorreu devido à 

redução da densificação do material no processo de sinterização, isto é claro que 

aumentando o teor de matéria poroso à massa como um todo tende a aumentar a 

sua porosidade após sinterização. 

6.3.5.Tensão de Ruptura à Flexão 

A Figura 6.23 apresenta o comportamento da tensão de ruptura à flexão dos 

corpos-de-prova produzidos a partir da formulação de F1 

A formulação (F1-20) apresentou o menor valor de tensão de ruptura à flexão 

para a massa dopada que foi de (26,0 MPa). Já o maior valor obteve-se para (F1-5) 

com (35,98 MPa).  
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Massa específica aparente (g/cm³) 

F1-0 F1-5 F1-10 F1-15 F1-20 

1,8 ± 0,1 1,6 ± 0,1 1,7 ± 0,1 1,7 ± 0,1 1,6 ± 0,1 



89 

Figura 6.23 tensão de ruptura à flexão em função do teor de chamote dos corpos-de-

prova preparados a partir da F1 

A tabela 6.8 representa os valores numéricos da tensão de ruptura a flexão aparente 

e seus respectivos desvios-padrão  

De acordo com os resultados encontrados, observa-se que à medida que se 

aumenta o teor de chamote para os corpos-de-prova preparados a partir da 

formulação F1, dentro do erro estatístico a TRF diminui, este resultado está coerente 

com o decréscimo da MEA, retração linear e conseqüentemente com o crescimento 

da absorção de água e porosidade aparente. 

6.3.6.Perda ao Fogo 

A Figura 6.24 apresenta o comportamento de perda ao fogo dos corpos-de-

prova produzidos a partir da formulação de F1. 

A formulação (F1-20) apresentou o menor valor de perda ao fogo para os 

corpos dopado que foi de (2,83 %). Já o maior valor de perda ao fogo obteve-se 

para (F1-5) com (4,92 %) 

Tensão de ruptura à flexão (MPa) 

F1-0 F1-5 F1-10 F1-15 F1-20 

41,1 ± 1,6 35,9 ± 2,4 34,8 ±1,5 26,7 ± 0,8 26,9 ± 3,1 



90 

         

0 5 1 0 1 5 2 0
2 ,5

3 ,0

3 ,5

4 ,0

4 ,5

5 ,0

5 ,5

P
er

da
 a

o 
F

og
o 

(%
)

T e o r  d e  C h a m o te  (% )

Figura 6.24. Perda ao fogo em função do teor de chamote dos corpos-de-prova 

preparados a partir da F1 

A tabela 6.9 representa os valores numéricos de perda ao fogo e seus respectivos 

desvios-padrão 

O que se pode observar é que à proporção que se aumenta o teor de chamote 

tem-se uma redução na perda ao fogo para os corpos-de-prova confeccionados a 

partir da formulação F1, o que se justifica, pois se acrescenta a massa um material 

já calcinado com valores muito pequenos de materiais voláteis.   

6.3.7.Microestrutura dos Corpos-de-Prova Sinterizados 

6.3.7.1. Avaliação das Porosidades Aberta  

As Figuras 6.25, 6.26 e 6.27 apresentam as micrografias das superfícies dos 

corpos-de-prova preparados a partir da F1, podendo se visualizar a porosidade 

Perda ao fogo (%) 

F1-0 F1-5 F1-10 F1-15 F1-20 

4,9 ± 0,1 4,9 ±, 0,1. 4,2 ± 0,1 3,1 ± 0,1 2,8 ± 0,1
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aberta do corpo-de-prova preparado a partir da formulação básica, o de menor 

porosidade e o de maior porosidade para a formulação dopada com 5 % e 20 % 

respectivamente. As setas indicam alguns dos poros abertos mais destacáveis. 

  

Figura 6.25 Micrografia da superfície do corpo-de-prova preparado a partir da 

formulação básica 

Figura 6.26 Micrografia da superfície do corpo-de-prova preparado a partir da 

formulação F1-5 
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Figura 6.27. Micrografia da superfície do corpo-de-prova preparado a partir da 

formulação F1-20 

Como se pode visualizar que a amostra a partir da formulação básica sem 

adição de chamote (Figura 6.25) apresenta superfície menos rugosa que as amostra 

dopadas com 5 % ou 20 % de chamote (Figuras 6.26 e 6.27). Isso se dá, 

provavelmente, pelo fato de a amostra sem chamote apresentar mais teor de 

fundentes, o que proporciona maior fase líquida durante o processo de sinterização. 

Assim, a parte mais lisa é um indicativo de que mais fase vítrea foi formada durante 

a queima. Observa-se também que a amostra com 20 % de chamote apresenta 

maior quantidade de porosidade aberta, que a amostra com 5 % de chamote para 

um mesmo aumento 400x. 

6.3.7.2. Avaliação da superfície de fratura 

As Figuras 6.28, 6.29 e 6.30 apresentam micrografia da superfície de fratura 

atacada com HF a 2 % em H2O  das amostras produzidas a partir da formulação 

básica, as com 5 % e 20 % de chamote respectivamente, as setas apresentam os 

locais de menor região sinterizada. 
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Figura 6.28 Micrografia da superfície de fratura atacada com HF em 2% de H2O do 

corpo-de-prova preparado a partir da formulação básica 

   

Figura 6.29. Micrografia da superfície de fratura atacada com HF em 2% de H2O do 

corpo-de-prova preparado a partir da formulação F1-5 
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Figura 6.30. Micrografia da superfície de fratura atacada com HF em 2% de H2O do 

corpo-de-prova preparado a partir da formulação F1-20 

Conforme se pode observar, para ambas as amostras queimadas a 1135 ºC, a 

presença de mulita não ocorreu o que era previsto segundo Sanchéz et al, (1997), 

há presença de mulita para uma argila ilítica aparece na faixa de 1150 ºC-1250 ºC., 

conforme se pôde verificar nos resultados apresentados no item 6.2.1., quando da 

análise da variação mineralógica em função da queima. Pode-se verificar também, 

que para, os corpos-de-prova preparados a partir da formulação básica apresentou 

bem menos porosidade embora não apresente sinais evidente de completa 

sinterização, enquanto que nos corpos-de-prova dopados observa-se além de farta 

porosidades, muitas regiões pouco sinterizadas, para um mesmo aumento de 3000x. 

6.3.8.. Avaliação da Dilatometria do material em função da temperatura para os 

diversos teores de chamote  

A Figura 6.31 apresenta o comportamento dilatométrico do material em função 

da temperatura para os teores de chamote da formulação F1. 

A formulação (F1-5) apresentou o menor valor de temperatura para formação 

de fase líquida com a temperatura de (858 °C). Já o maior valor de temperatura para 

formação de fase líquida obteve-se para (F1-20) com (864 °C).   
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Figura 6.31. Comportamento dilatométrico em função do teor de chamote dos 

corpos-de-prova preparados a partir da F1 

O que se verifica é que à medida que se aumenta o teor de chamote há um 

pequeno crescimento na temperatura de formação de fase líquida o que pode trazer 

ao material aumento na temperatura de sinterização, tal fato se deve ao aumento de 

material poroso à massa que reduz a cinética de sinterização, no entanto a diferença 

pose ser desconsiderada, pois em nível industrial não seria necessário reajustar a 

rampa de queima deste material.   

6.4. Caracterização Física dos Corpos Preparados a partir da F2 

Serão apresentados nesta parte os resultados das análises físicas, realizadas 

nos corpos-de-prova preparados a partir de uma outra formulação a (F2-2,5) que é 

composta de 75 % da argila Vermelha, 20 % da argila Campo Maior e 2,5 % da 

argila Juazeiro e 2,5 % de chamote em massa e (F2-5) que é composta de 75 % da 

argila Vermelha, 20 % da argila Campo Maior, 0 % da argila Juazeiro e 5 % de 

chamote em peso, tais como: retração linear de queima (RL), absorção de água 
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(AA), porosidade aparente (PA), massa específica aparente (MEA), tensão de 

ruptura à flexão (TRF), perda ao fogo (PF) e análise dilatométrica (AD) 

6.4.1. Retração Linear de Queima 

A Figura 6.32 apresenta o comportamento da retração linear dos corpos-de-

prova produzidos a partir da formulação F2 

A formulação (F2-5) apresentou o menor valor de retração foi de (12,5 ± 1,6%) 

e o maior valor foi (F2-2,5) com (13,0 ± 0,8 %).  
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Figura 6.32. Retração linear em função do teor de chamote dos corpos-de-prova 

preparados a partir de F2 

O que se pode perceber é que as amostras com adição de chamote, dentro do 

erro estatístico tiveram reduzido suas retrações lineares de acordo com aumento do 

teor de chamote para F2. Com os valores que pode admitir-se certa estabilidade 

dimensional, Tal resultado é devido à menor formação de fase líquida durante a 

queima, devido a maior concentração de grãos com maior granulometria que reduz a 

cinética de sinterização (ACCHAR, 2006) ou devido à diminuição do material 
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argiloso em substituição de um material mais estável, com menor quantidade de 

perda ao fogo. 

6.4.2. Absorção de Água 

A Figura 6.33 apresenta o comportamento da absorção de água dos corpos-de-

prova produzidos a partir da formulação F2. 

A formulação (F2-2,5) apresentou o menor valor de absorção de água que foi 

de (3,5±0,01%). Já o maior valor de absorção de água obteve-se para (F2-5) com 

(3,8±0,4 %).  

2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0

3,5

4,0

A
bs

or
çã

o 
de

 Á
gu

a 
(%

)

Teor de Cham ote (% )

Figura 6.33. Absorção de água em função do teor de chamote dos corpos-de-prova 

preparados a partir de F2 

Esse aumento na absorção de água para os corpos-de-prova confeccionados a 

partir da F2 deve está atribuída ao menor grau de sinterização das peças o qual foi 

provocada pela presença das partículas do chamote, tornando o material mais 

poroso e propenso à absorção de água. Mesmo a presença do chamote em teores 

até o máximo estudado, o valor da absorção de água encontra-se muito abaixo do 

valor de absorção dos corpos-de-prova preparados com a massa padrão.  
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6.4.3. Porosidade Aparente 

A Figura 6.34 apresenta o comportamento da porosidade aparente dos corpos-

de-prova produzidos a partir da formulação F2. 

A formulação (F2-2,5) apresentou o menor valor de porosidade aparente que foi 

de (5,5 ± 0,1%). Já o maior valor obteve-se para (F2-5) com (6,3 ± 0,7%).  
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Figura 6.34. Porosidade aparente em função do teor de chamote dos corpos-

de-prova preparados a partir de F2 

Observa-se um discreto aumento na porosidade aparente para os corpos-de-

prova confeccionados a partir F2 que deve está atribuída à redução da proporção de 

fundentes na massa como um todo em função do acréscimo de chamote.  

6.4.4. Massa Específica Aparente

A Figura 6.35 apresenta o comportamento da massa específica aparente dos 

corpos-de-prova produzidos a partir da formulação de F2. 
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A formulação (F2-5) apresentou o menor valor que foi de (1,6 ± 0,03 g/cm³). Já 

o maior valor obteve-se para (F2-2,5) com (1,68 ± 0,08 g/cm³).  
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Figura 6.35. Massa especifica aparente em função do teor de chamote dos 

corpos-de-prova preparados a partir de F2 

De acordo com os resultados descritos, observa-se que, à medida que se 

aumenta o teor de chamote para os corpos-de-prova preparados a partir da 

formulação F2, dentro do erro estatístico a MEA diminui, mesmo que bastante 

pequena. Isto ocorreu devido à redução da densificação do material no processo de 

sinterização, isto é, claro que aumentando o teor de matéria poroso à massa como 

um todo tende a aumentar a sua porosidade após sinterização reduzindo sua massa 

específica aparente, embora sejam valores não recomendados pela maioria das 

indústrias tais valores foram os que eliminaram a presença de coração negro. 

6.4.5.Tensão de Ruptura à Flexão 

A Figura 6.36 apresenta o comportamento da tensão de ruptura à flexão dos 

corpos-de-prova produzidos a partir da formulação da F2. 
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A formulação (F2-5) apresentou o menor valor que foi de (48,8 ± 2,9 MPa). Já o 

maior valor obteve-se para (F2-2,5) com (50,0 ± 1,6 MPa).  
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Figura 6.36. Tensão de ruptura a flexão em função do teor de chamote dos corpos-

de-prova preparados a partir de F2 

De acordo com os resultados encontrados, observa-se que à medida que se 

aumenta o teor de chamote para os corpos-de-prova preparados a partir da 

formulação F2, dentro do erro estatístico a TRF diminuiu, este resultado está 

coerente com o decréscimo da MEA, retração linear e conseqüentemente com o 

crescimento da absorção de água e porosidade aparente. 

6.4.6.Perda ao Fogo 

A Figura 6.37 apresenta o comportamento de perda ao fogo dos corpos-de-

prova produzidos a partir da formulação F2. 

A formulação (F2-5) apresentou o menor valor que foi de (4,9 ± 0,01. %). Já o 

maior valor obteve-se para (F2-2,5) com (4,9 ± 0,07 %). 
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Figura 6.37. Perda ao fogo em função do teor de chamote dos corpos-de-prova 

preparados a partir de F2 

O que se pode observar é que, à proporção que se aumenta o teor de chamote 

tem-se uma redução na perda ao fogo para os corpos-de-prova confeccionados a 

partir da formulação F2 o que se justifica, pois se acrescenta a massa um material já 

calcinado com valores muito pequenos de materiais voláteis.   

6.4.7. Avaliação da Dilatometria do material em função da temperatura para os 

diversos teores de chamote  

A Figura 6.38 apresenta o comportamento dilatométrico do material em função 

da temperatura para os teores de chamote da formulação F2. 

A formulação (F2-2,5) apresentou o menor valor de temperatura para formação 

de fase líquida com a temperatura de (844 °C). Já o maior valor de temperatura para 

formação de fase líquida obteve-se para (F2-5) com (855 °C).   
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Figura 6.38. Comportamento dilatométrico em função do teor de chamote dos 

corpos-de-prova preparados a partir da F2 

  

O que se verifica é que, à medida que se aumenta o teor de chamote há um 

pequeno crescimento na temperatura de formação de fase líquida o que pode trazer 

ao material aumento na temperatura de sinterização tal fato se deve ao aumento de 

material poroso à massa que reduz a cinética de sinterização, no entanto a variação 

é tão pequena que pode ser desprezível no que se trata de ajuste na rampa de 

queima do material no forno industrial e consequentemente no aumento da 

temperatura de sinterização.  
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7.     Conclusões e Sugestões para Trabalhos Futuros 

Conclusões 

Com base nos resultados obtidos neste trabalho, é possível afirmar que a 

incorporação do chamote de telhas em massa de revestimento semi-poroso nas 

condições descritas teve às seguintes conclusões: 

 O chamote não interferiu na estabilidade dimensional do material;  

 A avaliação das porcentagens de chamote adicionado às massas para 

produção de revestimento demonstrou que a produção dos corpos-de-prova 

preparados a partir da formulação F2-2,5 teve uma melhor classificação do que as 

próprias amostras preparadas a partir da formulação básica F1; 

 Os corpos-de-prova preparados a partir de F1 tiveram reduções em suas 

propriedades quando comparados com os preparados com a formulação básica, 

mesmo assim os resultados encontrados para a formulação dopada com 20% de 

chamote encontram-se dentro dos valores estabelecidos pela norma vigente para 

revestimento semi-poroso em nível de absorção de água e tensão de ruptura a 

flexão, através dos resultados obtidos com as duas formulações F1 e F2 nos corpos-

de-prova, pode-se concluir que a mais adequada foi F2-2,5, com os melhores 

resultados nos testes de retração linear, absorção de água, porosidade aparente, 

massa específica aparente, tensão de ruptura à flexão e perda ao fogo resultando 

com isso em uma melhor classificação nos corpos-de-prova, embora seja utilizado 

uma pequena quantidade de chamote só 2,5 %  

        A importância desse trabalho foi a de produzir materiais adicionando aos 

mesmos com diferentes porcentagens de chamote. A principal vantagem na 

produção destes materiais está no benefício que esse produto trará ao meio 

ambiente, onde haverá menos resíduos descartados, menor remoção de recursos 

naturais (argila) e menores gastos com disposição do resíduo de telhas, resultando 

em benefícios ambientais devido à redução na disposição e conseqüentemente 

melhoria na qualidade de vida do homem. 
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Sugestões para Trabalhos Futuros 

A seguir são apresentadas as principais sugestões para trabalhos futuros: 

• Estudar a adição de chamote em outros tipos de argilas; 

• Estudar a adição de chamote em maiores proporções;

• Estudar a adição de chamote substituindo-o por outra argila componente 

da formulação básica; 

• Estudar a redução da granulometria da massa e ajustar a curva de 

queima; 

• Testar outros parâmetros de processo (pressão de compactação da 

prensagem, temperatura de queima e tempo de queima), tendo como 

objetivo a redução de custo de produção; 

• Avaliar o consumo de energia na produção material cerâmico com 

adição de chamote; 

• Estudar o acordo entre o esmalte e a placa cerâmica com as 

formulações estudadas; 

• Avaliação da redução do impacto ambiental ocasionado pela utilização 

do rejeito de telhas, na incorporação do revestimento semi - poroso. 

.   
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