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RESUMO

       O estado do Piauí tem jazidas de argilas utilizadas para cerâmica vermelha 

estrutural, que naturalmente estão contaminadas com veios de calcário, o que 

impede a sua exploração de forma adequada, principalmente para a produção 

de telhas. O presente trabalho tem o objetivo de verificar a influência do teor de 

calcário nas propriedades tecnológicas da cerâmica estrutural, visando definir 

um teor máximo de calcário admissível na massa cerâmica utilizando-se dos 

padrões de produção da indústria local. Para isso, foram caracterizadas as 

matérias-primas argila e calcário por FRX, DRX, TGA e DTA. Também foram 

conformados por extrusão e queimados nas temperaturas de 850°C, 900°C, 

950°C e 1000°C corpos-de-prova com 0%, 5%, 10%, 15% e 20% de teor de 

calcário, em seguida, realizados ensaios tecnológicos de retração linear, 

absorção de água, porosidade aparente, massa específica aparente e 

resistência mecânica à flexão. Os resultados mostraram a possibilidade de se 

utilizar calcário na massa cerâmica, sendo que em alguns casos melhorou as 

propriedades tecnológicas. 

Palavras-chaves: argila, calcário, cerâmica estrutural, propriedades 

tecnológicas.



ABSTRACT

       There are ores of clay in Piauí State that are used for red structural 

ceramics, which are naturally contaminated with calcareous vein. This is one 

thing that impedes its exploration in an adequate way, especially for tile 

production. The present work aims at verifying the influence of the calcareous 

contents in the technological structural ceramics area, seeking to determine a 

maximum permissible calcareous proportion/contents in the ceramic mass using 

the patterns of the local industry production. For the consecution of this paper, it 

was characterized the clay and calcareous material by FRX, DRX, TGA and 

DTA. It was also configurated by extrusion and burnt in the temperatures of  

850°C, 900°C, 950°C and 1000°C pieces of the corpus with 0, 5, 10, 15 e 20% 

of calcareous proportion. After that, it was carried out technological samples of 

linear retraction, water absortion, apparent porosity, specific apparent mass and 

mechanic resistance. The results showed the possibility of using calcareous in 

the ceramic mass and in some cases the technological properties got better. 

Key words: Clay, calcareous, structural ceramics, technological properties. 
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1. INTRODUÇÃO

O principal pólo cerâmico do estado do Piauí, localizado na região da 

cidade de Teresina, figura entre as cadeias produtivas de maior importância no 

Estado, com destaque especial para o Setor de Cerâmica Estrutural, 

principalmente na produção de telhas, que está entre as melhores do Brasil. 

Apesar desta representatividade, o setor ainda apresenta problemas 

relacionados com a sua produtividade, uso tecnológico na produção, 

conhecimento da matéria-prima, qualidade e valor agregado aos seus produtos. 

       A geologia do estado do Piauí apresenta potencialidades minerais 

diversificadas, em que se incluem substâncias minerais metálicas e não-

metálicas, ferrosas e não-ferrosas, além de minerais gemológicos, todos de 

larga aplicação industrial. Como complemento, apresenta um imenso potencial 

de águas subterrâneas que podem ser usadas para os mais diversos fins. O 

Estado possui muitas jazidas de minerais como de calcário, quartzito, ardósia, 

opala, minerais pesados, materiais de construção (areias, seixos, pedras para 

fundação, brita, etc.), argilas de queima branca e argilas para cerâmica 

vermelha (CEPRO, 2005).

       Na região de Teresina encontram-se grandes jazidas de argilas com 

qualidade para utilização na cerâmica vermelha, com predominância do tipo 

caulinítica-ilítica de forma segmentada. Encontram-se também nestas jazidas, 

impurezas como matéria orgânica e outros minerais que, presentes na massa 

cerâmica, podem melhorar ou prejudicar o processo de produção e a qualidade 

dos produtos cerâmicos (SENAI-PI, 2006).

         Apesar de ser um componente importante na fabricação de cimento 

Portland e alguns tipos de cerâmicas, o calcário é um mineral contaminante que 

se destaca como uma impureza indesejada pelos ceramistas do setor de 

cerâmica estrutural. A sua presença na massa cerâmica, em alguns casos, 
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provoca estouros na peça durante e após a queima, deixando crateras e 

comprometendo assim a qualidade do produto em suas propriedades 

tecnológicas e estéticas. 

          Jazidas de argilas com veios de calcário não estão sendo utilizadas de 

forma adequada ou quando não são abandonadas pelos ceramistas do pólo 

industrial do Piauí.

       A exploração dessas jazidas pode trazer benefícios econômicos, em 

função de sua localização (algumas próximas do local de produção e já 

legalizadas), acessibilidade, facilidade de exploração e transporte. Além disso, 

ressaltam-se os benefícios ambientais, com a diminuição da busca por jazidas 

ainda não exploradas, evitando desmatamentos, queimadas, crateras, 

degradação do solo e desbarrancamento de matas ciliares.  

        Assim, o presente trabalho tem como objetivo geral avaliar a influência do 

teor de calcário proveniente das argilas nas características físicas, mecânicas e 

microestruturais de formulações para cerâmicas estruturais. Como objetivos 

específicos, têm-se: 

       1) Caracterização das matérias-primas (argila e calcário) e formulações de 

massas com diferentes teores de calcário; 

       2) Estudo de temperaturas de queima das formulações; 

       3) Avaliação macroestrutural das amostras; 

       4) Avaliação das propriedades tecnológicas das amostras: absorção de 

água, retração linear, porosidade aparente, massa específica aparente e 

resistência mecânica; 

       5) Caracterização microestrutural de amostras com diferentes teores de 

calcário;

       6) A avaliação da potencialidade técnica de se utilizar argilas contaminadas 

com calcário em formulações de cerâmica estrutural. 

       O trabalho está organizado em seis capítulos. O primeiro é a introdução, 

que apresenta o trabalho com sua justificativa e seus objetivos a serem 

alcançados; No segundo consta de informações da literatura sobre setor da 
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cerâmica estrutural no Brasil e da região pesquisada, também há um 

levantamento bibliográfico sobre os principais produtos da cerâmica estrutural, 

matéria-prima, caracterização da matéria-prima e do produto acabado, 

processo de fabricação e as propriedades tecnológicas; o terceiro é constituído 

de informações da literatura sobre o efeito de impurezas na matéria-prima, 

viabilidade do uso da argila com impurezas presentes ou com a sua adição na 

massa cerâmica estrutural; o quarto apresenta o procedimento experimental 

adotado; o quinto expõe os resultados alcançados e as respectivas discussões; 

por fim o sexto, apresenta as principais conclusões baseadas nos resultados da 

pesquisa.     
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2. CERÂMICA ESTRUTURAL 

       A cerâmica estrutural ou vermelha é um tipo de cerâmica caracterizada 

pela coloração avermelhada de seus produtos e que são utilizados na 

construção civil, tais como tijolos, blocos, telhas, tubos, lajes para forro, 

elementos vazados, agregados leve de argila expandida e outros. São produtos 

que oferecem boa durabilidade, conforto térmico e acústico, baixo custo, entre 

todos os envolvidos na cadeia produtiva da construção civil (ABC, 2007).

2.1. Perfil Industrial Brasileiro 

        Segundo dados oficiais da Associação Nacional da Indústria Cerâmica 

(ANICER, 2007), no Brasil o número de cerâmicas e olarias é de 

aproximadamente 5500, sendo 3600 empresas produzindo blocos/tijolos (4 

bilhões ao mês) e 1900 produzindo telhas (1,3 bilhões ao mês). 

       A maior parte das empresas que compõem esse segmento são micro-

empresas familiares, ou de pequeno e médio porte, que utilizam, em geral, 

processos produtivos tecnologicamente defasados. Estão espalhadas pelo 

país, existindo grandes concentrações desse tipo de indústria em função, 

principalmente, da disponibilidade de matérias-primas. Devido à produção de 

itens de baixo valor agregado e ao transporte realizado por via rodoviária, as 

vendas desse segmento se destinam a mercados não muito distantes da 

unidade industrial (SEBRAE, 2007).

       No processo de produção da cerâmica estrutural, os fatores mais 

importantes são: mão-de-obra, matéria-prima e o consumo de energia. Os 

gastos a com mão-de-obra têm participação significativa na composição do 

custo de produção, que é, em geral, pouco qualificada e com alto índice de 

rotatividade. Os gastos com energia têm peso significativo nos custos da 

indústria de cerâmica vermelha. O maior custo é com a aquisição de lenha e 
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serragem de madeira, usadas no processo de secagem e queima dos produtos, 

enquanto a energia elétrica é usada nos demais equipamentos (SEBRAE,
2007).

As indústrias de cerâmica estrutural movimentam uma grande 

quantidade de matérias-primas ao ano, com reflexos nas vias de transportes, e 

no meio ambiente de lavra de argilas (BUSTAMANTE et. al, 2000). É um setor 

de atividade que demanda matéria-prima mineral (argila) e vegetal (lenha) em 

grande quantidade. A importância dessa indústria não se restringe apenas ao 

total de recursos que ela movimenta. O principal fator locacional das unidades 

fabris é a proximidade da matéria-prima (argila). Isso dá à cerâmica vermelha 

uma configuração especial de indústria “interiorizada”, pois é na zona rural 

onde a grande parte do empreendimento está localizada em busca das jazidas 

de argilas e são responsáveis por uma parcela significativa de ocupação de 

mão-de-obra local (BEZERRA, et al., 2005).

       Apesar de sua importância econômica, o Setor de Cerâmica Vermelha 

apresenta uma série de problemas a serem encarados para que essa atividade 

se enquadre nos padrões tecnológicos, ambientais e de segurança de trabalho, 

e venham a garantir sua sustentação e sua competitividade no longo prazo 

(BEZERRA, et al., 2005).

A necessidade de investimento na melhoria de qualidade e produtividade é 

uma preocupação crescente do setor. A materialização desta tendência vem 

sendo realizada ainda lentamente, através de novas técnicas de gestão e, 

principalmente, pela introdução de plantas mais atualizadas e eficientes, 

observadas em algumas fábricas de blocos cerâmicos estruturais e de telhas 

(MOTTA, et al., 2001).

2.2. Setor Cerâmico do Piauí 

A indústria cerâmica do estado do Piauí tem uma importância significativa 

para a economia, sendo uma grande geradora de empregos no Estado. 

Configura-se como uma referência regional de produto cerâmico de qualidade, 
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principalmente as telhas, que estão entre as melhores do país. Seus produtos 

são exportados para estados vizinhos como Ceará, Maranhão e Pará (CEPRO, 
2005).

          O pólo cerâmico de maior importância do Piauí, localizado na região da 

capital, Teresina, é formado por 24 cerâmicas e é um dos mais importantes da 

região Nordeste, constituindo-se em um centro exportador de produtos 

cerâmicos para diversos estados do Brasil. Essa região possui grandes jazidas 

de argila de qualidade para cerâmica vermelha, principalmente nas margens 

dos rios Parnaíba e Poty, sendo responsável por 70% da extração de argila do 

Estado. Beneficia-se também dessas jazidas, cerâmicas localizadas na cidade 

vizinha Timon, no estado do Maranhão (CEPRO, 2005).

       O setor cerâmico do Piauí, distribuído pelo estado em pequenas e médias 

empresas na sua maioria, fabrica produtos como telhas, tijolos, blocos, lajotas, 

pisos cerâmicos, adornos, utilitários e outros. Não se sabe ao certo a produção 

do Estado, pelo fato de muitas dessas empresas não estão legalizadas. 

Segundo informações do Sindicato das Indústrias Cerâmica do Piauí, estimam-

se uma produção mensal de 55 milhões de tijolos e telhas, principais produtos 

do setor cerâmico do Piauí.

A grande maioria das empresas do setor cerâmico do Piauí enfrenta as 

mesmas dificuldades encontradas nos outros estados da federação, como o 

baixo nível tecnológico, gerando perda significativa de produção e qualidade; 

mão-de-obra não qualificada e com baixo nível de escolaridade; degradação do 

meio ambiente causada pelo alto consumo de energia vegetal, lavra de jazidas 

de várzea e descarte de resíduos industriais; esgotamento de áreas para 

exploração legalizadas; falta de planejamento sustentável a longo prazo.

       Uma das maiores dificuldade da indústria cerâmica do Estado é a 

preservação do meio ambiente. A lavra da matéria-prima desmata e cava o 

solo, formando imensos buracos, que devem mais tarde ser utilizados na 

criação de peixes em cativeiro ou ficam sem uso prático. A utilização de lenha 

para a queima da cerâmica é outro fator que gera agressão ambiental, com o 
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desmatamento na área de origem e poluição causada pelos gases poluentes 

emitidos na atmosfera durante a queima (CEPRO, 2005).

2.3. Produtos da Cerâmica Estrutural 

       Dentre os produtos da cerâmica vermelha estrutural, destacam-se os de 

maior importância, telhas e tijolos, pelo número produzido e comercializado, 

representando a maioria (90%) das construções de alvenaria e cobertura do 

país.

2.3.1. Telhas 

Segundo a NBR 15310 da ABNT, telhas cerâmicas são componentes 

destinados à montagem de cobertura estanque de água, de aplicação 

descontínua.

Esses materiais, a exemplo dos blocos, são constituídos por argilas ricas 

em ilita e montmorilonitas; a matéria-prima, contudo, é mais selecionada e a 

massa cerâmica melhor preparada a fim de se conseguir características 

compatíveis com a geometria e a utilização do produto, ou seja, com boa 

resistência da massa seca, telhas com elevada resistência à flexão, baixa 

porosidade, excelente conformidade e estética. Entre as principais exigências 

que devem ser atendidas destaca-se: ausência de fissuras, esfoliações, 

quebras ou rebarbas que prejudiquem o perfeito acoplamento entre as telhas; 

queima adequada e uniforme; peso reduzido; fraca absorção de água e 

impermeabilidade; regularidade de forma, dimensões e coloração; superfície

sem rugosidade; arestas finas; baixa porosidade; resistência à flexão (ABC,

2006).

        No Piauí, os tipos de telhas produzidas são (Figuras 1 e 2):  

a) Prensadas: Americana, Romana, Paulista, Portuguesa e Plan. 

b) Extrudadas: Canal Piauí, Colonial Média e Grande.  
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Figura 1. Telhas prensadas.

Figura 2. Telhas estrudadas. 

2.3.2. Tijolos/Blocos 

       O bloco cerâmico de vedação é um componente da alvenaria que possui 

furos prismáticos perpendiculares às faces que os contém. É produzido para ser 

usado especificamente com furos na horizontal, podendo também ser produzido 

para utilização com furos na vertical. Os blocos cerâmicos para vedação 

constituem as alvenarias externas ou internas que não têm a função de resistir a 

outras cargas verticais, além do peso da alvenaria da qual faz parte (ABNT NBR 
15270).

         São peças cerâmicas, de forma e dimensões adequadas, empregadas 

para levantamento de alvenaria, estruturais ou de simples vedação, como 

elementos, ativos ou não, das lajes mistas e como peças de ligação de viguetas  

pré-fabricadas. Os blocos ou tijolos é a própria essência da alvenaria, pois estes 

são responsáveis pelas principais propriedades na alvenaria. Suas principais 

características são: aspecto, são as características visuais que tem interesse do 

estrutural ou estético; dimensões é através das dimensões busca-se a 

uniformidade dos blocos ou tijolos, que é importante para a modulação da 
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alvenaria estrutural; absorção de água, é  uma  propriedade  que está  

diretamente relacionada  com  a permeabilidade a água e a aderência entre os 

materiais; resistência à compressão, propriedade mecânica que define as 

características à compressão de cada unidade e é importante na definição das 

variáveis a serem consideradas no projeto estrutural (ABC, 2006).

         No Piauí, além de produzir uma grande quantidade de tijolos (seis furos) 

por extrusão, também se produz uma grande quantidade de tijolos de 

conformação manual. No pólo cerâmico, a maior concentração de olarias 

artesanais, encontra-se às margens do rio Poty, no bairro Poty Velho, em 

Teresina, onde também são produzidos diversos tipos de artesanatos e 

utilitários cerâmicos (CEPRO, 2005).

Figura 3. Principal tipo de tijolo produzido no Piauí. 

2.4. Matérias-primas da Cerâmica Estrutural 

2.4.1. Argilas 

       A  argila é a principal matéria-prima, algumas vezes a única, utilizada para 

fabricação da cerâmica vermelha. Segundo SANTOS (1989), a argila é um 

material natural, terroso, de granulação fina (inferior a 2 m), que adquire, 

quando umedecida com água, certa plasticidade; quimicamente, são formadas 

essencialmente por silicatos hidratados de alumínio, ferro e magnésio. Todas 

as argilas são constituídas essencialmente por partículas cristalinas 

extremamente pequenas de um número restrito de minerais conhecidos como 

“argilominerais”, podendo uma argila ser composta por partículas de um 

argilomineral ou por misturas de diversos argilominerais. Os principais 

argilominerais encontrados para cerâmica estrutural são caulinita, ilita e 
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montmorilonita. As argilas, geralmente, contêm outros materiais e minerais, tais 

como matéria orgânica, sais solúveis e partículas de quartzo, pirita, mica, 

calcita, dolomita e outros minerais residuais, e podem também conter minerais 

não-cristalinos ou amorfos. 

       As argilas são provenientes da decomposição, durante milhões de anos, 

das rochas feldspáticas, muito abundantes na crosta terrestre. As argilas 

depositaram-se no fundo dos mares e lagoas e hoje se constituem em jazidas 

espalhadas pela natureza. Classificam-se, de acordo com sua geologia, em 

primárias ou residuais e secundárias ou sedimentares. As argilas residuais não 

foram transportadas pelos agentes naturais e, encontram-se no local de sua 

formação. Possuem partículas mais grossas e coloração mais clara, são pouco 

plásticas, porém de grande pureza e possuem alto nível de fusão. As 

sedimentares foram transportadas de seu lugar de formação pelos agentes 

naturais. São mais finas e plásticas que as primárias, podendo, no entanto 

conter impurezas difíceis de serem removidas, devido ao tamanho da partícula 

ser semelhante ao da argila (SENAI, 2006).

2.4.1.1. Propriedades das Argilas 

As propriedades de uma argila dependem da sua composição mineralógica 

qualitativa ou quantitativa dos componentes argilominerais e não-

argilominerais, que levam as propriedades diversas para as indústrias 

cerâmicas (SANTOS, 1989). As principais propriedades das argilas 

desenvolvidas em presença de água para uso em cerâmica estrutural são: 

plasticidade, resistência mecânica a verde (úmido) e a seco, retração linear de 

secagem e queima e compactação (SENAI, 2006).

2.4.1.1.1. Plasticidade

        É a propriedade marcante das argilas. Entende-se por plasticidade, a 

propriedade que um sistema possui de se deformar pela aplicação de uma 

força e de manter essa deformação quando a força aplicada é retirada ou ainda 
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propriedade característica da argila úmida, que permite sua deformação sem 

rachaduras e retém sua nova forma quando a força deformadora é removida.              

Plasticidade em argilas é essencialmente decorrente das forças de atração 

entre partículas de argilominerais e a ação lubrificante da água entre as 

partículas (SANTOS, 1989).

       O comportamento de uma argila durante a moldagem é determinado pela 

sua plasticidade obtendo-se precisamente os melhores resultados com as 

argilas de plasticidade média. A argila plástica dificulta a penetração de água 

no seu interior, porque a sua constituição resulta impermeável. Por outro lado, 

as argilas pouco plásticas ditas “magras” permitem facilmente a introdução da 

água no seu interior. Daí resulta que a forma de tratar as argilas é diferente, 

pois as argilas plásticas para se tornarem homogêneas com a água, 

necessitam de amassamentos mais eficientes e o uso de marombas a vácuo, 

para que a água vaporizada penetre em todas as partículas (SENAI, 2006).

                Alguns fatores influenciam a plasticidade da argila, entre os quais se 

destacam:

 Granulometria e distribuição dos tamanhos das partículas; 

 Forma das partículas (lamelares, granulares, arredondadas, etc.); 

 Anisometria das partículas (comprimento x largura x espessura); 

 Presença de maior ou menor quantidade de água, que é lubrificante 

natural;

 Presença ou não de matéria orgânica que, sendo substância coloidal, 

aumenta a plasticidade; 

 Presença de sais solúveis e/ou eletrólitos que interferem nas forças de 

atração (Van der Waal’s) entre as partículas aumento ou principalmente 

reduzindo estas forças; 

 Presença de impurezas minerais, como quartzo, mica, calcários e 

outros de granulometria geralmente mais grosseira e que reduzem a 

plasticidade das argilas. 
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       As porcentagens de impurezas contribuem para a mudança da plasticidade 

da argila, segundo sua composição, devido a isto, existem argilas “magras”, 

comumente chamadas de arenosas e argilas plásticas ou muito plásticas. 

Essas argilas são perfeitamente utilizadas na fabricação de produtos 

estruturais, porém, segundo sejam “magras” ou plásticas, é preciso dispor de 

máquinas adequadas (SENAI, 2006).

2.4.1.1.2. Resistência Mecânica

              A resistência mecânica à flexão a seco e a contração, quando 

relacionadas, dão uma idéia bastante clara da plasticidade da argila.  Essa 

propriedade é importante para facilitar o manuseio da peça cerâmica entre o 

secador e o forno. As argilas de granulometria fina, principalmente aquelas 

contendo montmorilonita e matéria orgânica húmica, são mais fortes 

(NORTON, 1973).

       As argilas também apresentam notável resistência mecânica após 

tratamento térmico geralmente a partir de 800ºC. Fatores básicos que explicam 

a resistência mecânica de corpos feitos a partir de argilas:

 Granulometria, forma e anisometria das partículas; 

 O fenômeno da aglomeração, adensamento e sinterização, que é tão 

mais facilmente obtido, quanto menor a granulometria. É sabido em 

físico-química que quanto menor a granulometria tanto mais intenso os 

fenômenos de superfície e a reatividade das partículas (SENAI, 2006).

2.4.1.1.3. Contração Linear de Secagem e Queima 

       Consiste na diminuição das suas dimensões, depois de moldada em 

estado plástico, durante a secagem e queima. A constante evaporação de água 

da superfície e do interior do corpo argiloso produz um movimento de 

aproximação entre as partículas, provocando uma perda de volume e 

consequentemente a contração. Ao ser eliminada a água e ao surgirem os 

vazios por ela deixados ocorre uma aproximação das partículas em 
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conseqüência das forças de atração eletrostáticas provocando o que se chama 

de aglomeração ou adensamento. Este movimento é cessado quando todas as 

partículas estiverem juntas, então, a massa argilosa perde toda a sua 

plasticidade e experimenta uma contração total de secagem. A quantidade de 

água que ainda resta na massa argilosa, depois de cessada a contração de 

secagem, pode ser retirada sem que ocorra variação de volume. A sua saída 

deixa na massa certa quantidade de poros aberto, o que explica a textura 

porosa do corpo argiloso, quando está bem seco. A contração que ocorre 

durante a queima é pouco importante, no caso das massas vitrificadas, ocorre a 

formação de vidros que preenchem os poros abertos, produzindo contração e 

consequentemente alguma deformação do corpo cerâmico, em condições 

desfavoráveis de queima. As duas contrações somadas (Equação 1), a de 

secagem e a de queima, denominam-se retração total (SENAI, 2006).

RQRSRT                                                  (1)

Onde, RT  é a retração total; RS  a retração de secagem e RQ  a retração de 

queima.

       A Tabela 1 mostra a correlação entre plasticidade e resistência à flexão a 

seco e contração a seco: 
Tabela 1. Correlação entre plasticidade, resistência mecânica a seco e contração a seco. 

Plasticidade Resistência à 
flexão (Kgf/cm2)

Contração 
Linear a seco

Observações

Pouco plásticas Até 30 3% a 5% Argilas cauliníticas. 

Misturar com outras de 

granulometria fina. 

Plasticidade normal 30 a 60 4% a 7% Argilas ilíticas 

Plasticidade alta 60 a 80 7% a 9% Argilas ilíticas/ 

montmoriloníticas.

Plasticidade muito alta 80 a 140 8% a 11% Argilas 

montmonriloníticas.

É quase imprescindível 

desplastificar 

(SENAI, 2006) 
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2.4.1.2. Argilas Usadas na Cerâmica Estrutural 

Argilas comuns ou vermelhas – com este nome, são conhecidas as argilas 

que ocorrem nas várzeas ou planície de inundação dos rios. São argilas 

residuais de coloração escura, quando possuem grande quantidade de matéria 

orgânica, e avermelhada, quando ricas em óxido de ferro. Estas argilas são 

essencialmente caulínicas, misturadas a uma fração arenosa variável (CEPRO, 
2005).

Na fabricação da cerâmica vermelha utilizam-se dois ou mais tipos de 

argilas com características diferentes, raramente emprega-se apenas uma 

única matéria-prima. Dessa forma, uma das etapas fundamentais do processo 

de fabricação do produto cerâmico é a dosagem das matérias-primas e dos 

aditivos, que deve seguir com rigor as formulações de massas, previamente 

estabelecidas. Os diferentes tipos de massa são preparados de acordo com a 

técnica a ser empregada para dar forma às peças (ABC, 2007).

       Na formulação da massa cerâmica, em geral de forma empírica, mistura-se 

pelo menos dois tipos de argila, uma “gorda”, que é caracterizada pela alta 

plasticidade, granulometria fina, e composição essencialmente de 

argilominerais; com uma “magra”, esta rica em quartzo e menos plástica, 

podendo ser caracterizada como material redutor de plasticidade (MOTTA, et 
al., 2001).

       As argilas, para o emprego na fabricação de tijolos, devem poder ser 

moldadas facilmente, ter valor médio ou elevado para a tensão de ruptura à 

flexão, antes e após a queima; costumam apresentar cor vermelha após a 

queima em baixas temperaturas (geralmente de 850ºC a 950ºC), com um 

mínimo de trincas e empenamentos. Para serem usadas na fabricação de 

telhas, deve possuir plasticidade adequada para a moldagem, tensão de 

ruptura à flexão elevada quando secas, para permitir manuseio durante a 

fabricação e após secagem, porosidade aparente e absorção de água baixas 

para não permitir a penetração de água e não devem apresentar trincas e 
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empenamentos após secagem e queima. Costumam apresentar cor vermelha 

após queima a cerca de 950ºC, uma tensão de ruptura elevada e uma larga 

faixa de vitrificação, e retração uniforme para proporcionar um bom controle das 

dimensões finais do produto acabado. A cor vermelha da argila após a queima 

é um dos fatores principais para a aceitação de uma argila para fabricação de 

telhas, devido o mercado brasileiro exigir, em geral, telhas de cores vivas, 

variando do alaranjado ao vermelho (SANTOS, 1989).

A argila deve ter pelo menos 30% de argilominerais para se adequar à 

moldagem. A redução da plasticidade é devida à presença de areia, calcários, 

pirita, mica, etc., os quais dificultam o processo de moldagem, dependendo da 

sua quantidade e granulometria presentes na argila. A Tabela 2 tem-se a 

composição química usual das argilas utilizadas para cerâmica vermelha. 

Tabela 2. Composição química de argilas usadas na cerâmica vermelha. 

COMPONENTES (%) 

SiO2 (óxido de silício) 45 a 78 

Al2O3 (óxido de alumínio) 7 a 38 

Fe2O3 (óxido de ferro) 1,4 a 10 

TiO2 (óxido de titânio) Traços a 2 

CaO (óxido de cálcio) Traços a 1 

MgO (óxido de magnésio) Traços a 1,5 

Na2O (óxido de sódio) Traços a 3 

K2O(óxido de potássio) Traços a 3 

P.F. (perda ao fogo) 6 a16 

(SENAI, 2006) 

        As argilas utilizadas no setor de cerâmica estrutural do Piauí são 

consideradas de qualidade, originaram-se da decomposição de rochas 

sedimentares da Bacia Maranhão-Piauí. Os solos do Estado apresentam 

características mineralógicas com predominância acentuada de sílica. As 

argilas piauienses são essencialmente cauliníticas, misturadas a uma fração 

arenosa variável. A maior ocorrência desta argila está localizada nas margens 
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dos rios Parnaíba e Poty. Teresina é o município que mais produz este bem 

mineral, abrigando mais de duas dezenas de cerâmicas. O Município de Timon 

utiliza o mesmo depósito e o mesmo mercado de Teresina, abrigando cerca de 

oito cerâmicas, todas de grande porte (CEPRO, 2005).

2.4.1.3. Impurezas Encontradas nas Argilas 

       As argilas quase sempre estão acompanhadas de impurezas, que se 

misturam durante a sua formação. Constituem-se de resíduos minerais 

provenientes das rochas originais, ou que se juntaram às argilas durante o seu 

transporte pelas águas, ou ainda, trazido pelas águas de infiltração. Estes 

resíduos são sílicas livres (areia), micas, feldspatos, calcários, óxidos de ferro, 

rutilo, pirita, sulfatos, etc. As impurezas se encontram em quantidade e 

granulometria bastante variáveis, desde fragmentos grandes até os 

impalpáveis, que dificilmente são separáveis por processos mecânicos. Estas 

modificam bastante as propriedades das argilas. As modificações se constituem 

na alteração da contração, na resistência mecânica, na dilatação, no ponto de 

fusão, na formação de diversas cores, na plasticidade, etc. (SENAI, 2006).

Quartzo (SiO2): É um dos minerais mais abundantes e está presente na 

maioria das massas empregadas em cerâmicas, a partir de argilas naturais ou 

como matéria-prima separada. Os materiais que possuem quartzo 

desempenham funções nas massas e nos produtos cerâmicos, como 

diminuição da plasticidade da mistura de matérias-primas e aumento da 

permeabilidade da peça crua e do coeficiente de expansão térmica linear da

peça queimada, evitando assim que esta se deforme ou se retraia 

demasiadamente, tanto a seco como durante a queima (FERNANDES, 2002).

Pirita (Fe2S): Pelo sazonamento, decompõe-se em sulfato ferroso, que pela 

dissolução se distribui uniformemente na argila, evitando-se a fusão local do 

óxido ferroso durante a queima (SENAI, 2006).

Matéria orgânica: O teor de matéria orgânica é bem pequeno nos caulins 

residuais e bem maior nas argilas plásticas. Esta matéria orgânica ocorre na 
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forma de linhito, de ceras e de derivados do ácido húmico. O linhito tem efeito 

marcante sobre as propriedades das argilas plásticas e que uma estimativa do 

teor de matéria orgânica pode ser obtida a partir do teor de carbono, além de 

influência sobre a capacidade de troca de cátions. O linhito é um produto da 

decomposição de matéria vegetal, particularmente da madeira, que é 

constituída inicialmente por ceras, resinas, celulose, hemicelulose e lignina. O 

ácido húmico é uma substância marrom escura, possuindo propriedades 

ácidas; pode ser extraído da turfa, do solo e do linhito, por meio de solução 

alcalina (SENAI, 2006).

Sais solúveis: As argilas que contém sais solúveis, quando misturados com a 

água para fazer moldagem, os sais entram em solução com a água. Durante a 

secagem, pela evaporação da água os sais ficam retidos na superfície da peça, 

manchando-a de branco (eflorescência). Trata-se de sulfatos de magnésio, 

cálcio, sódio, potássio e ferro, sendo que o sulfato de magnésio se encontra 

com mais freqüência (SENAI, 2006).

Óxidos fundentes: Na2O e K2O estão presentes em quantidades mínimas e no 

total não somam normalmente os 5%. Formam fase líquida por fusão própria 

ou, em reação com a sílica (SiO2), sendo responsáveis pela diminuição da 

temperatura de sinterização. O Fe2O3 que é responsável pela coloração 

avermelhada da cerâmica estrutural, também se comporta como fundente 

(VIEIRA et al., 2004).

Feldspatos: são compostos sílico-aluminosos muito finos, presentes nas 

argilas. Contribui com a fusibilidade em temperaturas inferiores e reage com os 

componentes da massa cerâmica durante queima, fazendo parte da estrutura 

cristalina do material queimado (ACCHAR, 2006).

Micas: são compostos com estrutura e composição complexas, geralmente 

presentes sob a forma de amarelas douradas e brilhantes visíveis a olho nu. As 

micas comportam-se como inertes, mas são responsáveis pela presença do 

flúor no material argiloso (OLIVIEIRA et al., 2000).
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Impurezas grosseiras: nos materiais provenientes diretamente das minas ou 

jazidas estão frequentemente presentes cascalhes e pedras que são 

eliminados para não comprometer o funcionamento das máquinas. Madeira, 

fósseis e outras impurezas podem criar problemas ao produto na fase de 

fabricação. A madeira, as raízes e as partes menores são eliminadas durante a 

fase preliminar de preparação das matérias-primas através de grelhas 

(OLIVIEIRA et al., 2000).

2.4.1.3.1. Calcário 

Este termo é aplicado a um grande grupo de rochas sedimentares, 

petrograficamente diferentes, no qual predomina a composição mais 

comumente de carbonato de cálcio (representado pela calcita – CaCO3). O 

calcário é uma substância natural da mais alta importância para as indústrias e 

ocorre em jazidas sedimentares formando bancos ou camadas mais ou menos 

regulares e extensas, que se exploram a céu aberto. É um carbonato de cálcio, 

ora puro, ora contendo proporções de ferro, manganês, sais alcalinos, 

magnésio, sílica, alumina, argila, etc. É introduzido nas massas sob forma de 

pó fino e às vezes pelas próprias argilas, como composto de cálcio. Quando 

presente nas argilas, na forma de grânulos, deve ser moído bem fino e 

homogeneamente misturado à massa argilosa, a fim de reagir com os demais 

componentes da mesma, formando um composto estável (SENAI, 2006).

       Caso o calcário tenha uma granulometria mais grosseira (grânulos de 

calcário visíveis), durante processo de queima o carbonato de cálcio se 

dissocia e libera CO2 através da reação (Equação 2): 

23
COCaOCaCO                (2) 

  O grânulo de óxido de cálcio livre (CaO), pela absorção de umidade, se 

hidrata e aumenta de volume. A pressão exercida pelo grânulo sobre o material 

que o circunda supera a resistência mecânica do material produzindo 

lascamentos e crateras. Se a quantidade em peso dos grânulos calcários 

supera os 8%-10% e as suas dimensões são relativamente grandes se verifica 
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a desagregação do produto devida a formação de inúmeras fissuras 

(OLIVIEIRA et al., 2000).

       A liberação do CO2 pode provocar defeitos na peça como lascas e bolhas 

superficiais pelo aumento de pressão no interior do material em conseqüência 

do desprendimento de gases. Se a quantidade do gás que se forma for superior 

àquela que pode ser liberada pela superfície livre através da porosidade aberta 

e que se alcance um valor de pressão que supere as forças de coesão 

(OLIVIEIRA et al., 2000).

A figura 4 mostra o defeito causado na peça cerâmica pela presença de 

calcário na massa: 

Figura 4. Defeito em peça cerâmica causado pelo calcário. 

       Outro defeito que pode ser apresentado na peça pela presença do calcário 

na massa cerâmica é o fenômeno da eflorescência. A presença de piritas 

(FeS2) eventualmente contidas em quantidades mínimas na maioria das argilas, 

oxida em fase de queima entre os 400°C e 900°C, gerando SO2 que se oxida 

ulteriormente em SO3. A presença de CaO resultante da dissociação de 

calcário ou dolomita consente, associa-se ao SO3 formando CaSO4, que é 

frequentemente responsável pelo aparecimento de eflorescências (OLIVIEIRA
et al., 2000).

       A adição de 1% de calcário numa massa tem o mesmo poder fundente que 

10% de feldspato, em temperaturas acima de 1100ºC. O uso de calcário nas 

massas as torna mais claras e melhora a dilatação térmica, além de aumentar a 

resistência mecânica. A magnésia, MgO, é encontrada em algumas argilas, ou 
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sob forma de dolomita, porém em pequenas quantidades. É também fundente, 

sempre em misturas, agindo da mesma forma que o óxido de cálcio, obtido pela 

decomposição do calcário pelo calor (SENAI, 2006).

       Um dos empregos mais importantes do calcário é na fabricação do cimento 

Portland (mistura de cal, alumina e sílica); entra na fabricação do vidro, do 

cloreto de cálcio, anidrido carbônico, carbureto de cálcio, na agricultura e nas 

massas cerâmicas em geral. Na indústria de revestimento os calcários são 

usados para a fabricação de azulejos e alguns tipos de pisos. Na indústria de 

porcelana e louça de mesa ele é usado nas massas do tipo faiança. Na 

cerâmica estrutural, a matéria carbonácea, quando a queima é rápida e a 

atmosfera não é suficiente oxidante, pode proporcionar o denominado “coração 

negro”. Se a matéria carbonácea se encontrar finamente dividida pode atuar 

como fundente natural economizando energia na queima. As concreções 

calcárias devem ser finamente moídas ou removidas, se possível. Se o 

calcário, mesmo finamente moído, for abundante, pode ocasionar a deformação 

dos corpos cerâmicos quando queimados a temperatura elevada (SENAI,
2006).

       As argilas normalmente empregadas na fabricação de tijolos são 

constituídas em maior quantidade por carbonatos de cálcio e em menores 

proporções por carbonatos de magnésio. A granulometria dos carbonatos 

presentes nas argilas pode variar de muito fina a muito grosseira 

(protuberâncias visíveis a olho nu). Isto implica em certos cuidados, já que os 

carbonatos durante queima são dissociados e liberam CO2 na atmosfera do 

forno enquanto os respectivos óxidos permanecem no interior do produto e 

podem reagir com outras substâncias presentes. A dissociação do carbonato 

de cálcio ocorre acima dos 800°C e aquela do carbonato de magnésio a 

aproximadamente 600°C, com notável absorção de calor (OLIVIEIRA et al., 
2000).
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2.5. Processamento Cerâmico 

A qualidade do produto cerâmico estrutural está diretamente ligada a 

todo processo fabril, desde a seleção da matéria prima até a estocagem do 

produto final. O processo de fabricação passa basicamente por seis etapas: 

extração da matéria-prima, sazonamento, preparação da massa, 

conformação das peças, secagem e queima. O fluxograma (Figura 5) 

mostra o processo básico de fabricação de cerâmica estrutural: 
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Figura 5. Processo básico de fabricação de cerâmica estrutural. 
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2.5.1. Extração da Matéria-Prima 

A argila comum é matéria-prima básica para o setor de cerâmica 

estrutural, normalmente é extraído mais de um tipo. A extração pode ser 

feita subterrânea ou a céu aberto (principal extração aplicada) e se deve 

observar os seguintes fatores: quantidade diária de extração; tratamento 

prévio do material extraído e sua consistência natural; disposição do 

material na jazida (SENAI, 2006).

2.5.2. Sazonamento 

O sazonamento consiste na estocagem da matéria-prima na empresa 

por um período não inferior a seis meses, objetivando principalmente a 

melhoria da plasticidade das argilas, lavagem dos sais solúveis, 

decomposição da matéria orgânica e diminuição das tensões causadas 

pelas quebras das ligações químicas (SENAI, 2006).

2.5.3. Preparação da Massa 

       A formulação da massa cerâmica estrutural, em geral, é feita de forma 

empírica, com uma composição ideal de plasticidade e fusibilidade, para 

propiciar boa trabalhabilidade e resistência mecânica de queima. A 

preparação da massa é feita geralmente através da mistura de uma argila 

“gorda”, que é caracterizada pela alta plasticidade e granulometria fina; com 

uma argila “magra”, menos plástica com granulometria grossa. Na 

seqüência, a massa é umedecida em teor médio de 20% e homogeneizada, 

para em seguida, fazer a conformação dos produtos cerâmicos (MOTTA, et 
al., 2001). Nesta etapa normalmente utiliza-se os seguintes equipamentos: 

moinho, caixão alimentador, destorroador ou desintegrador, misturador e 

laminador.
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2.5.4. Conformação das Peças 

Os métodos utilizados para conformação de blocos e telhas são 

extrusão e prensagem. A extrusão é o método mais utilizado na indústria de 

cerâmica estrutural, por ser mais econômico, mas gera produtos de menor 

valor. A prensagem, um método mais caro, é feita em alguns tipos de telhas 

com maior valor agregado. 

2.5.4.1. Extrusão 

       Esse método emprega a massa na forma de uma pasta plástica e 

rígida, que é forçada através de um molde para formar uma coluna 

contínua, a qual pode ser cortada em comprimentos apropriados (NORTON, 
1973).

       A máquina usual de extrusão é conhecida como maromba ou extrusora 

(Figura 6) e tem a função de homogeneizar, desagregar e compactar as 

massas cerâmicas dando forma ao produto desejado; geralmente, é 

constituída de carcaça metálica cilíndrica, percorrida inteiramente por um 

eixo giratório, a movimentação é fornecida através de acionamento de motor 

elétrico em conjunto com um sistema de engrenagens ou polias (ABC,
2007).

Figura 6. Maromba utilizada na extrusão de cerâmica estrutural.
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       A obtenção de elevados rendimentos e bons níveis de qualidade na 

extrusão de produtos cerâmicos é necessário ficar atento à preparação da 

massa, escolhendo e controlando adequadamente as matérias primas e 

controlando rigorosamente o teor de umidade, com o intuito de se obter a 

plasticidade mais adequada. È ainda necessário adequar a velocidade de 

extrusão e o molde ao tipo de material extrudado (RIBEIRO, et al., 2003).

2.5.4.2. Prensagem 

       No método de prensagem de telhas, a extrusão é uma etapa 

intermediária do processo de conformação, seguindo-se após o corte da 

coluna extrudada, a prensagem.  O método consiste em colocar a massa 

granulada e com menor teor de umidade num molde de borracha ou outro 

material polimérico, fechando hermeticamente, introduz-se numa câmara 

contendo um fluído, que é comprimido e em conseqüência exercendo uma 

forte pressão por igual no molde (SENAI, 2006).

2.5.5. Secagem 

       Após a conformação, inicia-se a etapa de secagem. O processo de 

secagem é uma operação muito importante na fabricação da cerâmica 

estrutural, requer cuidados especiais para garantir que a água contida nos 

produtos seja, lenta e uniformemente, eliminada por toda a massa cerâmica 

para evitar possíveis defeitos na peça como trincas, empenamentos ou quebras 

(NORTON, 1973).

       No processo de secagem, o ar desempenha um papel essencial tanto 

como veículo de transporte de calor, quanto elemento receptor do vapor de 

água formado durante o processo. Essa transferência de calor se efetua 

através da convecção do ar quente para a superfície das peças e por condução 

da superfície para o interior. Pode-se utilizar industrialmente o processo de 

secagem natural (ar livre) ou secagem artificial (auxilio de secadores) 

(ACCHAR, 2006).
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2.5.6. Queima 

A queima é a etapa mais importante de todo processo produtivo, é durante 

a queima que se manifestam várias propriedades das argilas através das 

transformações físicas, químicas e mecânicas causadas pela ação do fogo. 

Neste processo estão presentes quatro fases: a) preaquecimento, é 

caracterizado por um aquecimento gradual para retirada de água residual, sem 

provocar defeitos na peça cerâmica causados por contrações diferenciais 

durante a expulsão da umidade remanescente, num período de 8 a 13 horas 

chegando até 650°C; b) fogo forte ou caldeamento, inicia-se por volta de 650º e 

pode ser elevada em maior ritmo até 950ºC ou 1000ºC, é nessa fase que se 

verifica as reações químicas que proporcionam ao corpo cerâmico as 

características de dureza, estabilidade, resistência aos vários agentes físicos e 

químicos, como também a coloração pretendida; c) patamar, é a temperatura 

máxima de queima mantida por um determinado período de tempo, dessa 

forma, a câmara aproxima ao máximo o gradiente de temperatura por todo o 

forno; d) resfriamento, é realizado de forma gradual e cuidadosa para evitar 

ocorrência de trincas, através da chaminé ou do aproveitamento de calor para 

os secadores, num período em torno de 38 a 50 h (SENAI, 2006).

2.6. Avaliação da Matéria-Prima e das Propriedades 
Tecnológicas

       As propriedades dos materiais cerâmicos são determinadas pelas 

características atômicas e microestruturais dos materiais que os compõe. 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 (REED, 1995).

       O produto cerâmico estrutural deve apresentar propriedades tecnológicas 

para que possa ser comercializado, e essas propriedades estão diretamente 

ligadas a qualidade do produto. A ABNT é responsável pela normalização dos 

parâmetros em que devem está os produtos e as normas NBR 15310/2005 e 
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15270/2005 estabelecem, respectivamente, os requisitos dimensionais, físicos 

e mecânicos exigidos para as telhas e blocos cerâmicos. As peças devem 

apresentar características visuais, geométricas, físicas e mecânicas previstas 

nestas normas. Ensaios laboratoriais são realizados nas matérias-primas e no 

produto final para verificar quais são as suas características químicas, físicas, 

mecânicas e microestruturais, objetivando determinar formulações de massa e 

processamentos ideais para se obter produtos de boa qualidade que atendam 

as normas em vigor. 

2.6.1. Difração de Raios X (DRX)

       A DRX é uma técnica analítica de caracterização químico-estrutural de 

minerais de argila muito executada, destacando-se entre outras técnicas 

aplicadas. A identificação de diagramas de raios X das argilas é obtida pelo 

método do pó (SANTOS, 1989). O ensaio permite a identificação e 

quantificação das fases cristalinas, sendo que seu uso não é indicado para 

materiais semi-cristalinos ou amorfos, visto que esta análise só consegue 

identificar fases cristalinas (ACCHAR, 2006).

2.6.2. Fluorescência de Raios X (FRX) 

       A fluorescência de raios X é uma poderosa técnica não destrutiva que 

permite não só uma análise qualitativa (identificação dos elementos presentes 

numa amostra), mas também quantitativa, permitindo estabelecer a proporção 

em que cada elemento se encontra presente (SANTOS, 1989).

2.6.3. Análise Racional 

A análise racional é uma técnica que permite quantificar, através dos 

resultados da DRX e FRX, a fração de cada fase cristalina identificada no 

difratograma de raios X.
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2.6.4. Análises Térmicas 

A Técnica de análise térmica é utilizada no estudo de materiais cerâmicos, 

visto que fornecem informações importantes sobre seu comportamento durante 

a evolução térmica. Dentre os vários fenômenos físicos e químicos possíveis de 

serem identificados, destacam-se: a fusão, cristalização, mudança de fase, as 

reações de oxidação e de redução e reações no estado sólido. As análises 

térmicas podem ser: termogravimetria, análise térmica diferencial, calorimetria 

diferencial, análise térmica diferencial derivativa, dilatometria e análise de gás 

liberado (ACCHAR, 2006).

2.6.5. Microscopia Eletrônica  

O exame microscópio torna-se necessário para examinar os elementos 

estruturais e os defeitos que influenciam as propriedades dos materiais 

cerâmicos. O microscópio eletrônico é capaz de fazer ampliações que permitem 

fazer investigações de constituintes estruturais muito finos ou pequenos. A 

imagem da estrutura investigada é formada através de lentes magnéticas, 

utilizando-se feixes de elétrons em lugar de radiação luminosa (CALLISTER, 
2002).

    Com o Microscópio Eletrônico de Varredura (MEV) são possíveis 

ampliações que variam entre 10 e mais de 50.000 diâmetros, da mesma forma 

que também são possíveis profundidades de campo muito grandes. A 

superfície de uma amostra a ser examinada é rastreada com um feixe de 

elétrons, o feixe de elétrons refletido é coletado, e então mostrado à mesma 

taxa de varredura sobre um tubo de raios catódicos (semelhante à tela de uma 

TV). A imagem pode ser fotografada, representada as características da 

superfície da amostra (CALLISTER, 2002).



45

2.6.6. Análise Granulométrica 

A determinação da distribuição granulométrica da matéria-prima é 

importante para se verificar que tipo de aplicação terá a mesma. Também é um 

parâmetro importante que influencia a qualidade dos produtos cerâmicos 

argilosos (ACCHAR, 2006). O diagrama de Winkler indica que tipo de cerâmica 

estrutural pode ser fabricado conforme a distribuição granulométrica da massa 

cerâmica. A Figura 7 mostra o diagrama de Winkler com destaque às regiões 

de distribuição granulométrica para produtos da cerâmica estrutural. 

Figura 7. Diagrama ternário de Winkler com destaque às regiões de distribuição 
granulométrica para produtos da cerâmica estrutural. 

       A região A do diagrama é relativa a materiais de qualidade com dificuldade 

de produção; a região B é indicada para telhas; a região C é indicada a 

confecção de tijolos furados e a região D a produção de tijolos maciços 

(PRACIDELLI et al., 1997).
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2.6.7. Plasticidade 

A plasticidade das massas cerâmicas é avaliada através dos limites de 

Atterberg segundo as normas NBR 6459/84 e NBR 7180/84. A determinação 

da plasticidade é de grande importância para cerâmica vermelha, já que indica 

sua adequação para ser conformada por extrusão. O limite de plasticidade (LP) 

indica a quantidade de água mínima que a argila ou massa cerâmica devem 

conter para serem conformadas, por exemplo, em uma extrusora a vácuo. O 

limite de liquidez (LL) corresponde à máxima quantidade de água que a argila 

ou massa cerâmica possam conter para ainda serem moldáveis. Já o índice de 

plasticidade (IP) representa a diferença entre o limite de liquidez e limite de 

plasticidade. Segundo a Equação 3: 

LPLLIP                                                              (3)

Ou seja, representa a quantidade de água que ainda pode ser adicionada a 

partir do limite de plasticidade, sem alterar o estado plástico da argila ou massa 

cerâmica. O índice de plasticidade considerado mínimo é de 10%. Abaixo deste 

valor torna-se muito perigosa a etapa de conformação, já que há um grande 

risco de mudança no comportamento plástico com pequena alteração na 

quantidade de água utilizada (VIEIRA, et al., 2003).

A figura 8 mostra o prognóstico de extrusão através dos limites de 

Atterberg:

Figura 8. Prognóstico de extrusão através dos limites de Atterberg.
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2.6.8. Retração Linear (RL) 

       A retração linear avalia a contração das massas argilosas quando perdem 

águas coloidal e residual durante o processo de secagem (110ºC) e queima, 

podendo-se estimar a composição granulométrica da massa cerâmica, ou seja, 

quanto mais fina, menos água para o amassamento. Pode-se também, avaliar 

algumas propriedades físicas das argilas, como a plasticidade, a resistência 

mecânica a cru e os comportamentos na secagem e na queima. Na indústria 

cerâmica, o ensaio de RL permite fazer o controle de qualidade dos produtos 

durante o processo fabril (SENAI, 2006). Os ensaios de RL compõem-se de 

três etapas:

 RL após secagem: é conseqüência da eliminação da água usada na 

conformação do produto, ou seja, quanto maior a quantidade de água, maior a 

RL.

RL após a queima: é a retração provocada pela eliminação água de 

constituição, matéria orgânica e do CO2 da decomposição dos carbonatos, 

sendo maior, quanto maior for a temperatura de queima. 

RL total: é a soma da retração de secagem com a retração de queima. 

O ensaio de RL é regido, no Brasil, pelo Método Brasileiro MB-305 da 

ABNT e a base do cálculo para a determinação da RL (%) é dada pela 

Equação 4: 

100(%) Ci
CfCi

RL
                                                  (4)

Sendo:

RL= retração linear

Ci = comprimento inicial do corpo de prova (cm) 

Cf = comprimento final do corpo de prova (cm) 
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2.6.9. Perda ao Fogo (PF)

É a diminuição de massa da amostra seca, durante a queima, provocada 

pela eliminação da matéria orgânica presente, águas provenientes de 

hidróxidos de alumínio e outros presentes, CO2 da decomposição dos 

carbonatos e água de constituição das argilas durante a queima (SENAI, 2006).

. A determinação da PF é feita com amostras que apresentam peso 

constante após secagem a 110ºC e os resultados são expressos em % de 

perda em relação à massa da amostra seca (110ºC) pela Equação 5: 

100(%) Pi
PfPi

PF
                                                           (5)

  Sendo: 

PF = perda ao fogo 

Pi = peso inicial do corpo de prova verificado após secagem a 110ºC(g) 

Pf = peso final do corpo de prova verificado após queima (g)

2.6.10. Absorção de Água (AA) 

Um corpo qualquer que apresenta poros abertos em sua estrutura, 

consequentemente, quando em contato com água tende absorvê-la. O volume 

absorvido, desde que haja tempo suficiente, é praticamente igual ao volume de 

poros abertos do corpo. A quantidade elevada desses poros compromete a 

qualidade do produto cerâmico, indicando, por exemplo, que o corpo cerâmico 

não sofreu uma queima ideal, a boa sinterização é indicada pela quantidade 

mínima de poros (SENAI, 2006).

      Segundo CASAGRANDE (2002), a AA do material cerâmico queimado é 

um parâmetro utilizado para medir a porosidade aberta e avaliar a fundência do 

material, é definida como o ganho em peso que a peça apresenta quando 

introduzida em água durante um período de tempo determinado, expresso em 

porcentagem.
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       Para CHIH-HUANG WENG et al., (2003), a absorção de água é um fator 

chave no efeito da durabilidade do produto cerâmico estrutural. A menor 

infiltração de água determina a maior durabilidade e resistência ao ambiente 

natural ao qual o material é exposto. Assim, a estrutura da cerâmica estrutural 

precisa ter uma superfície capaz de evitar a entrada de água. 

As normas NBR 15270 e 15310 da ABNT (2005) estabelecem, 

respectivamente, a absorção mínima e máxima para tijolos e a absorção 

máxima de água para telhas.

Tabela 3. Absorção de água de tijolos e telhas segundo a ABNT. 

Tipo de cerâmica AA (%) 

Tijolos 8 e 22

Telhas 20

       O ensaio de absorção de água é feito de acordo com a norma NBR 12766 

(ABNT, 1992). Obtém-se o índice de AA pela Equação 6: 

100(%) Ps
PsPu

AA
                                                         (6) 

Sendo:

AA = absorção de água 

Pu = peso do corpo de prova úmido (g) 

Ps = peso do corpo de prova seco (g) 

2.6.11. Porosidade Aparente (PA) 

       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. 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 
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enterpartículas. A máxima densificação e a mínima porosidade são obtidas 

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 (SANCHEZ-MUNÕZ et al., 2002).

       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 e telhas 

(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).

       A porosidade também afeta o módulo de elasticidade do material. O 

aumento da porosidade sempre resulta num decréscimo da elasticidade 

(RICHERSON, 1982). 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. 

É calculada pela Equação 7: 

100(%) PiPu
PsPu

PA
                                                           (7)

Sendo:

PA = porosidade aparente 

Pu = peso do corpo de prova úmido (g) 

Ps  = peso do corpo de prova seco (g) 

Pi = peso do corpo de prova imerso em água (g) 
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2.6.12. Massa Específica Aparente (MEA) 

       O aumento da massa especifica aparente (densidade) durante a 

conformação é uma decorrência da deformação plástica dos grânulos que ao 

se deformarem passam a ocupar os espaços vazios que havia entre eles 

(porosidade intergranular). 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. Determina-se a MEA segundo a 

norma NBR 12766 (ABNT, 1992) através da Equação 8: 

PIPU
PS

MEA
                                                              (8)

Sendo:

MEA = massa específica aparente 

PS = peso do corpo de prova seco (g) 

PU = peso do corpo de prova úmido (g) 

PI = peso do corpo de prova imerso em água (g) 
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2.6.13. Tensão de Ruptura à Flexão (TRF) 

       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 a irreversibilidade do fenômeno de afinidade com a água. Na 

temperatura máxima ocorrem reações químicas e com isso a formação de nova 

fase cristalina e fusões parciais (fase líquida); finalmente 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 (CASAGRANDE, 2002).

A TRF é um importante parâmetro para verificação da qualidade de um 

produto cerâmico, que está relacionado com os valores da AA, PA e MEA. As 

normas NBR 15270 e 15310 da ABNT (2005) estabelecem, respectivamente, a 

resistência mínima à compressão dos tijolos e telhas conforme tabela abaixo: 

Tabela 4. Resistência á compressão dos tijolos de vedação e telhas segundo a ABNT. 

Tipo de cerâmica TRF (kgf/cm2)

Tijolos 15

Telhas 100

Determina-se a TRF através do ensaio em flexão de pontos, regulamentado 

pela norma ASTMC1161-94 e EM 100/1991. Calcula-se pela Equação 9: 

22

3
)

2
/(

bh

PL
cmkgfTR

                                                         (9)

Sendo:

TR = tensão de ruptura à flexão
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P = carga ( em kgf) atingida no momento da ruptura 

L = distância (em cm) entre os apoios do corpo de prova 

b = largura (em cm) do corpo de prova 

h = altura (em cm) do corpo de prova 

2.6.14. Curva de Gresificação

 A curva de gresificação é a representação gráfica simultânea das 

variações da absorção de água (AA) e retração linear (RL) da peça com a 

temperatura de queima. Assim, tendo-se claramente estabelecido a faixa de AA

desejada e a variação de tamanho admissível no produto final, pode-se usar a 

curva de gresificação para identificar a temperatura na qual essas 

características são alcançadas. Além disso, a curva de gresificação nos permite 

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

processamento. Portanto pode ser de grande utilidade como um instrumento de 

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

utilizada como uma ferramenta para monitorar possíveis variações da

composição da massa provocadas 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, et al., 1996).

Figura 9. Curva típica de gresificação. 



54

3. RESÍDUOS E IMPUREZAS EM FORMULAÇÕES CERÂMICAS  

       Estudos realizados buscam avaliar a influência nas propriedades 

tecnológicas da cerâmica estrutural, com a adição de resíduos na massa 

cerâmica ou o uso de argila contaminada com impurezas, ressaltam a 

viabilidade do uso, destacando melhorias, perdas ou o não prejuízo na 

qualidade do produto. Neste capítulo serão mostrados alguns desses estudos 

com seus respectivos resultados. 

       Nos dias de hoje, o meio ambiente é muito discutido internacionalmente, a 

preocupação com o desenvolvimento sustentável é uma constante no mundo 

empresarial. A indústria cerâmica e pesquisadores vêm desenvolvendo meios 

para minimizar o impacto ambiental causado por essa indústria. Entre as ações 

tomadas, destacam-se: o reflorestamento de áreas desmatadas para a 

obtenção de lenha para queima, a piscicultura para o reaproveitamento de 

jazidas não mais exploradas, a viabilidade da reutilização das jazidas 

abandonadas pela presença de contaminantes para evitar novos 

desmatamentos e crateras, o uso de resíduos provenientes das indústrias em 

formulações de massa cerâmica.

       Vários são os resíduos industriais absorvidos pela indústria cerâmica, 

podendo-se citar os resíduos de mineração, da indústria do papel e celulose, 

metalúrgica etc. que, independente de sua origem, têm utilização cada dia 

maior como matérias-primas alternativas na indústria cerâmica. As massas 

utilizadas na indústria de cerâmica tradicional são de natureza heterogênea, 

geralmente constituída de materiais plásticos e não plásticos, com um vasto 

espectro de composições, motivo pelo qual permitem a presença de materiais 

residuais de vários tipos, mesmo em porcentagens significantes. Desta forma, a 

reciclagem e a reutilização de resíduos provenientes de diferentes processos 

industriais, como novas matérias-primas cerâmicas, têm sido objetos de 

pesquisas em diversas instituições (MENEZES et al., 2002).
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       A presença de contaminantes nas jazidas está condicionada a fatores às 

vezes estruturais, estratigráficos ou genéticos necessitando de investigação 

científica mais adequada. Pesquisas geológicas que visem identificar e 

classificar estes contaminantes minerais nas jazidas, antes de uma exploração, 

são necessárias. Contaminantes minerais presentes em excesso podem alterar 

(atuam diretamente influenciando as características tecnológicas) e até 

inviabilizar as jazidas e conseqüentemente seu uso como matéria-prima 

cerâmica (CHRISTOFOLETTI et al., 2003).

VIEIRA et al. (2004) misturou à massa cerâmica para telhas, o granito com 

teores de 5 a 30%, queimando os corpos-de-prova a 970ºC. Verificou-se uma 

contribuição para a diminuição da plasticidade e aumento da densidade a seco, 

consequentemente, houve uma redução na retração linear de secagem. Com 

relação às propriedades tecnológicas de queima, ocorreu uma redução na 

absorção de água e retração linear. Entretanto, ocorreu uma diminuição brusca 

da resistência mecânica com aumento do teor de granito, devido a sua 

granulometria grosseira. 

       Em outro trabalho VIEIRA et al. (2005) avaliou o efeito da temperatura de 

queima nas propriedades tecnológicas e microestruturais de uma argila 

caulinítica, utilizada na fabricação de cerâmica estrutural, com adição de até 

20% em peso de chamote proveniente de blocos estruturais de vedação. Os 

corpos-de-prova foram queimados em temperatura variando de 500 a 1100ºC. 

Verificou-se, com a incorporação do chamote, ocorreu uma redução discreta da 

densidade aparente a seco. Nas propriedades de queima, não ocorreu 

alteração significativa na absorção de água e retração linear. Porém, com a 

adição do chamote acima de 5%, ocorreu prejuízo a resistência mecânica. 

BATISTA et al. (2005) utilizou solo residual de gnaisse na massa de 

cerâmica vermelha incorporado até 40% em peso e as amostras foram 

queimadas a 900ºC. Concluiu-se que o solo residual atua como inerte e 

melhora a trabalhabilidade e a densidade a seco. Nas propriedades 

tecnológicas, reduziu a RL e não alterou de forma significativa a AA, mas 

reduziu significativamente a resistência mecânica com seu o incremento. Existe 
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a viabilidade de se utilizar o solo residual em formulações de massa para 

blocos de vedação.    

       Na busca da redução do impacto ambiental causado pelo despejo de 

resíduos, MELLO et al. (2005) reutilizou a lama proveniente do processamento 

de mármore em massa de cerâmica estrutural, com o acréscimo da lama, 

houve aumento da AA e diminuição da resistência mecânica. A incorporação de 

até 16% em peso da lama, não compromete o desempenho do material perante 

as normas pré-estabelecidas para cerâmica vermelha, sendo viável a utilização 

de até 32 % em massa para blocos cerâmicos.

       Em outro trabalho MELLO et al. (2005) analisou a incorporação de lama de 

granito em cerâmica estrutural com teores de 0 a 40%, os corpos de prova 

queimados de 850º a 1100ºC, os resultados foram satisfatórios, apesar do 

prejuízo das propriedades físicas causado pela adição da lama, em todas as 

formulações realizadas, nenhuma ficou fora ou muito próxima dos limites pré-

estabelecidos pelas normas para telhas e tijolos.   

RAMALHO et al. (2005) estudou a potencialidade da utilização de resíduos 

de caulim e granito em massa cerâmica para produção de blocos cerâmicos e 

telhas (adição de até 20% em peso e queima de 800º a 1000ºC). Os resultados 

evidenciam a potencialidade do uso de resíduos de caulim e granito oriundos 

das indústrias de beneficiamento. 

SANTOS et al. (2005) avaliou o efeito da incorporação de resíduos 

proveniente das perdas na cerâmica vermelha, na própria massa cerâmica (até 

30% em peso e queima de 950 e 1000ºC). Observou-se com os resultados uma 

diminuição de ocorrência de coração negro e melhoria nas propriedades 

tecnológicas.

OLIVEIRA et al. (2004) estudou a possibilidade do reaproveitamento de 

resíduo sólido proveniente do setor siderúrgico em cerâmica vermelha, seus 

resultados evidenciam um potencial de se misturar a massa cerâmica para 

construção civil. 
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4. MATERIAIS E METODOLOGIA

       Neste capítulo são apresentados os materiais, a metodologia, os 

equipamentos e as técnicas de caracterização utilizadas no experimento. A 

Figura 10 apresenta o fluxograma do procedimento experimental utilizado no 

trabalho. Vale ressaltar que do experimento, a preparação das formulações das 

massas, granulometria e plasticidade das formulações, conformação dos 

corpos-de-prova (extrusão), queima e os ensaios tecnológicos (RL, AA, PA, 

TRF) foram realizados no Laboratório de Ensaios Tecnológicos de Argila – 

LETA do SENAI-DR-PI em Teresina. Os demais ensaios (FRX, DRX, DTA, 

TGA, MEV) no Laboratório de Ensaios de Materiais do CTGÁS em Natal-RN. 
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Figura 10. Procedimento experimental. 

        

Materiais iniciais 

argila calcário

Trituração/moagem

Secagem (110ºC) 

Caracterização 
FRX, DRX, TGA, DTA 

Formulações
C0, C5, C10, C15, C20 

Umidificação/homogeneização 

Extrusão

Secagem (110ºC) 

Queima (45 minutos) 
850, 900, 950, 1000ºC 

DRX MEV AA PA MEA RL TRF
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4.1. Matérias-Primas 

       Para realização do trabalho, foram utilizadas duas matérias-primas: argila e 

calcário, ambos oriundos de jazidas de argilas localizadas no Pólo Cerâmico de 

Teresina-PI utilizadas na produção de telhas e tijolos. 

4.1.1. Argila 

       A argila foi coletada no pátio de uma indústria de cerâmica vermelha cujos 

principais produtos produzidos são telhas e blocos de vedação. A argila é 

oriunda de uma jazida que não apresenta veios de calcário, sendo desprovida 

de contaminação do mesmo, como será confirmado pela análise química. 

       A argila foi coletada em forma de torrões e seca ao ar livre. Utilizou-se em 

sua desagregação um moinho de martelo com grelha de 4 mm de diâmetro, 

procurou-se utilizar uma granulometria próxima da utilizada na indústria 

cerâmica do Piauí. Depois, separou-se certa quantidade da argila para 

secagem em estufa a 110ºC para realização das análises química, 

mineralógica, térmica e granulométrica.  

4.1.2. Calcário 

       O calcário foi coletado no pátio da mesma indústria, em um estoque de 

argila contaminada com torrões de calcário provenientes de veios encontrados 

nas jazidas, não passando por nenhum beneficiamento. O processo de 

desagregação utilizado foi o mesmo da argila. Também foi separada certa 

quantidade de calcário, seco em estufa a 110ºC, para a realização da 

caracterização.
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4.2. Caracterização das Matérias-Primas 

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

por fluorescência de raios X (FRX); análise mineralógica por difração de raios X 

(DRX); análise racional; análises térmicas por termogravimetria (TGA) e 

termodiferencial (DTA); análise granulométrica (AG), índice de plasticidade (IP) 

e análise residual. 

4.2.1. 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.

       Para realizar as análises utilizou-se o método semiquantitativo, numa 

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

granulometria inferior a 325 mesh (44 m). Os resultados obtidos são 

apresentados na forma dos óxidos mais estáveis dos elementos químicos 

presentes. Por limitação do método, somente elementos entre Na (12) e U (92), 

na tabela periódica, são detectados.

4.2.2. Análise Mineralógica 

         A análise mineralógica das matérias-primas, bem como as fases 

formadas após a queima dos corpos-de-prova, foi obtida por ensaios de DRX 

realizados com material moído abaixo de 325 mesh (44 m). O equipamento é 

um XRD-6000 Shimadzu com tubo de Cu ( = 1,54056 A). A tensão utilizada foi 

de 40kV e a corrente foi de 30mA, com varredura de 2º a 80º para 2 , 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 Center for Difraction Data).
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4.2.3. Análise Racional 

Com base nos resultados de fluorescência de raios X e difração de raios 

X, foi realizada a análise racional da argila e do calcário utilizando-se o 

programa computacional para análise racional de argilominerais “MIDS”

desenvolvido na UFRN.

4.2.4. Análises Térmicas

       Para avaliação térmica das matérias-primas, utilizou-se o Analizador 

Termogravimétrico TGA-51H Shimadzu e o analisador Termodiferencial DTA-

50H Shimadzu. Para os dois tipos de análise, foram utilizadas massas em torno 

de 15 mg, com granulometria inferior a 325 mesh, sob um fluxo de ar sintético 

de 50 mL/min. A taxa de aquecimento foi de 10ºC/min entre 27ºC e 1000ºC. A 

análise dos resultados e a obtenção da curva derivada da TG denominada 

DTG, foram realizadas utilizando-se o programa de computador denominado 

TA-60, para análises térmicas da Shimadzu. 

       A perda ao fogo das matérias-primas foi obtida através da medida de perda 

de massa entre 110ºC e 1000ºC durante o ensaio de termogravimetria. 

4.2.5. Análise Granulométrica 

Para realização da granulometria tomou-se 100g de cada matéria-prima 

após moagem e secagem em estufa a 110°C. A análise granulométrica das 

matérias-primas foi determinada por peneiramento, utilizando seis peneiras da 

ABNT. As peneiras foram colocadas de cima para baixo segundo a ordem de 

maior abertura (850 m) para menor (45 m) seguido do fundo. As peneiras 

então foram agitadas por um agitador elétrico por um período de 20 minutos. 

Em seguida foi pesado o material retido em cada peneira e fundo.

4.2.6. Análise da Plasticidade 

Para avaliar a trabalhabilidade da argila com adição do calcário, 

determinou-se a plasticidade das composições através dos limites de Atterberg, 
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de acordo com as normas técnicas NBR 6459/84 e NBR 7180/84 da ABNT. 

Determinou-se o índice de plasticidade pela Equação 3 do item 2.6.6.

4.2.7. Análise Residual 

Para avaliação da natureza dos resíduos da argila, foi coletada 100g da 

argila, seca em estufa (110°C), em seguida colocada em defloculador com 

água e amônia por 24hs. Depois lavada na peneira da ABNT 325 e seca em 

estufa por mais 24hs. O resíduo foi pesado e verificado a sua natureza. 

4.3. Preparação das Massas Cerâmicas 

       As formulações das massas cerâmicas foram feitas com os teores de 0%, 

5%, 10%, 15% e 20% em peso de calcário conforme apresenta a Tabela 5: 

Tabela 5. Formulações em diferentes teores de calcário.

Concentrações em peso (%) Formulações

das massas Argila Calcário 

C0 100 0 

C5 95 5 

C10 90 10 

C15 85 15 

C20 80 20 

Para a composição das massas foi utilizada uma balança digital com

resolução de 0,1g (Knwagen). Em seguida se adicionou água às formulações 

em 20%, em média, na massa. Misturou-se cada formulação até obter 

homogeneidade da massa, e em seguida colocada em recipientes plásticos 

vedados por um período de 24 horas para melhor distribuição da água entre as 

partículas da massa cerâmica e evitar perda significativa de umidade. 
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4.4. Preparação dos Corpos-de-Prova 

        Foram utilizados 12 kg de cada formulação para conformação por extrusão 

dos corpos-de-prova. O equipamento utilizado foi uma maromba Verdes para 

laboratório. As dimensões da largura, altura e comprimento dos corpos-de-

prova obtidos foram, respectivamente, em média: 2,64cm; 1,65cm; 10 cm.

4.5. Secagem e Queima dos Corpos-de-Prova

Após a obtenção dos corpos-de-prova, os mesmos foram medidos o 

comprimento por paquímetro analógico da marca Mitutoyo, com precisão 

0,02mm e pesados na balança já especificada, em seguida secos em estufa 

com controle de temperatura de 110ºC, até obter massa constante. Seguida a 

secagem, os corpos-de-prova foram novamente medidos o comprimento e peso 

para obtenção da retração linear de secagem e umidade de extrusão. Também 

se verificou após secagem que os corpos-de-prova não apresentaram trincas 

ou defeitos que podem danificar os mesmos na etapa de queima. 

       A etapa de queima dos corpos-de-prova foi realizada em uma mufla TH 

91D 301-000 da BP Engenharia. Quatro temperaturas foram utilizadas: 850ºC, 

900ºC, 950ºC e 1000ºC. A taxa de aquecimento foi de 2ºC/min em cada 

queima, o patamar da temperatura máxima foi de 45 minutos. O resfriamento 

ocorreu de forma natural, com as amostras dentro do forno desligado, até 

alcançar a temperatura ambiente.

4.6. Caracterização dos Corpos-de-Prova Queimados 

Para avaliar as propriedades de cada corpo-de-prova queimado, foram 

realizados ensaios de avaliação mineralógica por difração de raios X (DRX), 

retração linear (RL), perda ao fogo (PF), absorção de água (AA), porosidade 

aparente (PA), massa específica aparente (MEA), tensão de ruptura à flexão 

em três pontos (TRF) e análise microestrutural por microscopia eletrônica de 

varredura (MEV).
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4.6.1. Difração de Raios X

       A análise mineralógica dos corpos-de-prova queimados foi realizada com o 

mesmo equipamento utilizado na análise das matérias-primas.    

4.6.2. Retração Linear 

       Os corpos-de-prova foram medidos após secagem e após queima com 

paquímetro já especificado, e com os valores de seus comprimentos, calculou-

se a retração linear de secagem, queima e total utilizando a Equação 4 do item 

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

corpos-de-prova distintos. 

4.6.3. Perda ao Fogo 

       A perda ao fogo foi determinada em cada temperatura de queima (850°C, 

900°C, 950°C e 1000°C), calculada usando a Equação 5 do item 2.6.8. Os 

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

prova distintos. 

4.6.4. Absorção de Água 

Após o resfriamento da queima, os corpos cerâmicos foram secos em 

estufa a 110ºC por 24 horas, e em seguida foram pesados em balança, depois 

foram submersos em água destilada por 24 horas. Após esse tempo, os 

corpos-de-prova foram removidos e o excesso de 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 6 do 

item 2.6.9. Os resultados foram obtidos pela média aritmética de cinco valores 

em corpos-de-prova distintos. 

4.6.5. Porosidade Aparente 

Após a realização das pesagens dos corpos-de-prova, para o cálculo da 

absorção de água, também foi medida a massa dos corpos-de-prova imersos, 

pelo método da balança hidrostática, a fim de calcular a porosidade aparente 
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de acordo com a Equação 7 do item 2.6.10. Os resultados foram obtidos pela 

média aritmética de cinco valores em corpos-de-prova distintos.

4.6.6. Massa Específica Aparente 

Com os valores obtidos nos itens 5.6.3. e 5.6.4. e utilizando-se a Equação 8 

do item 2.6.11, determinou-se a MEA das formulações nas temperaturas 

estudadas. Os resultados foram obtidos pela média aritmética de cinco valores 

em corpos-de-prova distintos. 

4.6.7. Tensão de Ruptura à Flexão 

O s corpos-de-prova foram medidos nas três dimensões e ensaiados por 

um deflectômetro da BP engenharia. A TRF foi obtida aplicando a Equação 9 

do item 2.6.12. Os resultados foram obtidos pela média aritmética de cinco 

valores em corpos-de-prova distintos. 

4.6.8. Análise Macroestrutural 

As amostras queimadas foram observadas por um período de seis meses 

para verificar a evolução de defeitos na peça após a queima. 

4.6.9. Análise Microestrutural 

A microscopia eletrônica de varredura foi utilizada para avaliar as eventuais 

transformações de fases, bem como a identificação de defeitos e da porosidade 

existente nos corpos-de-prova.

Para a realização do ensaio foram utilizados uma pequena parte do corpo-

de-prova das composições C0, C5 C10 e C20 queimados a 900ºC. Em seguida 

cada parte foi fraturada para se analisar a microestrutura interna. Para analisar 

as amostras, as mesmas foram levadas ao microscópio eletrônico de varredura 

modelo SSX-550 de marca Shimadzu, sem nenhum tratamento prévio de 

lixamento ou polimento. Porém as amostras foram metalizadas para tornarem-

se condutoras, e aderidas a um porta amostra de alumínio, por uma fita 

condutora de carbono. 
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5. RESULTADOS E DISCUSSÕES

5.1. Caracterização das Matérias-Primas 

5.1.1. Caracterização Química

       A Tabela 6 mostra, em percentual de massa, a composição química das 

matérias-primas utilizadas. 

Tabela 6. Componentes químicos das matérias-primas. 

Componentes químicos Matéria-
prima

SiO2 Al2O3 Fe2O3 K2O TiO2 MgO CaO outros

argila 67,87% 19,49% 5,28% 4,84% 1,16% 0,64% 0,19% 0,53% 

calcário 22,71% 8,63% 5,20% 0,89% 1,24% 3,27% 57,5% 0,56% 

      A composição da argila é típica para o uso em fabricação de telhas e tijolos 

conforme mostrado na Tabela 2. Apresentou como constituintes básicos, os 

óxidos SiO2 e Al2O3, com predominância significativa da SiO2 que está 

associada ao quartzo e à caulinita em combinação com a Al2O3. Também 

apresentou teor de 5,28% de Fe2O3, cuja presença é responsável pela 

coloração vermelha da peça cerâmica e 4,84% de K2O que é um componente 

fundente responsável pela diminuição da temperatura de sinterização e 

essencial para fabricação de cerâmica de baixa porosidade.  A análise química 

da argila corrobora com a análise residual (4.2.6) feita, onde se verificou a 

presença de matéria orgânica, mica, sílica livre em granulometria fina e 

grânulos de óxido de ferro. 

       O calcário apresentou como constituinte majoritário o CaO que o 

caracteriza  como carbonato de cálcio (CaCO3) e uma pequena fração de MgO 

o que justifica a presença da dolomita (CaMg(CO3)2) em menor quantidade. Isto 
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será confirmado pelo difratograma de raios X. A presença do SiO2 (22,71%), 

Al2O3 (8,63%) e Fe2O3 (5,20%) são decorrentes dos torrões de calcário 

coletados serem oriundos de veios localizados nas jazidas de argilas utilizadas 

na indústria de cerâmica estrutural. 

5.1.2. Caracterização Mineralógica 

        As Figuras 11 e 12 apresentam os difratogramas de raios X da argila e 

calcário, respectivamente. 

Figura 11. Difratograma de raios X da argila. 

       Na Figura 11, verificam-se picos de difração das fases cristalinas 

referentes à caulinita (Al2Si2O5(OH)4), e quartzo (SiO2), Muscovita 

(KAl2Si3AlO10(OH,F)2) e Ortoclásio (KAlSi3O8) corroborando com a FRX pela 

presença dos óxidos silício, alumínio e potássio.
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Figura 12. Difratograma de raios X do calcário. 

       O difratograma obtido para o calcário mostra picos de difração das fases 

cristalinas do carbonato de cálcio ou calcita (CaCO3), Quartzo (SiO2), dolomita 

(CaMg(CO3)2) e caulinita (Al2Si2O5(OH)4), confirmado também pela análise 

química pela presença dos óxidos de cálcio, magnésio, silício e alumínio. Os 

picos referentes hematita não estão identificados em ambos difratogramas das 

matérias-primas, mas a sua presença será confirmada pela análise racional. 

5.1.3. Análise Racional 

A Tabela 7 mostra a concentração das fases cristalinas identificadas nas 

matérias-primas:
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Tabela 7. Concentração das fases cristalinas das matérias-primas. 

Fases identificadas (%) 

Matéria-prima caulinita quartzo hematita muscovita ortoclásio calcita dolomita

argila 34,4 37,2 5,3 6,2 16,9 - - 

calcário 21,8 12,5 5,3 - - 57,1 3,3 

       Os resultados da análise racional mostram que há uma predominância de 

quartzo e caulinita na argila estudada, seguido de ortoclásio, muscovita e 

hematita, caracterizando uma argila típica de cerâmica estrutural. O calcário é 

calcítico, como pode se verificar pela maior concentração da calcita. As 

concentrações de caulinita, quartzo e hematita são decorrentes da proveniência 

do calcário como já foi mencionado anteriormente.

5.1.4. Análises Térmicas

       As Figuras 13 e 14 mostram os resultados da análise termogravimétrica e 

termodiferencial realizadas na argila. 

Figura 13. Curva termogravimétrica (TG) com derivada (DTG) da argila.
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Figura 14. Curva termodiferencial (DTA) da argila. 

       Nota-se uma perda de massa (TG) e um pico endotérmico (ATD) entre as 

temperaturas de 30ºC e 115ºC indicando, provavelmente, a perda de água de 

umidade. Observa-se que para a faixa de temperatura entre 450ºC e 600ºC 

(pico endotérmico em 500ºC) ocorre maior perda de massa, este 

comportamento é devido a dissociação da água de constituição dos 

argilominerais. A partir de 950°C ocorre a reestruturação do material fundido, 

dando lugar a formação de novas fases cristalinas como a mulita, o que se 

pode verificar com o pico exotérmico em 1130ºC. 

       As Figuras 15 e 16 mostram a análise termogravimétrica e a análise 

termodiferencial realizadas no calcário.  
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Figura 15. Curva termogravimétrica (TG) com derivada (DTG) do calcário. 

Figura 16. Curva termodiferencial (DTA) do calcário. 
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       Observa-se pela curva termogravimétrica uma perda ao fogo de 28,3%. 

Este alto valor se deve pela decomposição do calcário com a saída do CO2

através da reação apresentada pela Equação 2 
23

COCaOCaCO .

Observa-se que a maior perda de massa ocorreu entre 750ºC e 900ºC (pico 

endotérmico em 800ºC), entre essas temperaturas ocorre de forma mais 

significativa a decomposição dos carbonatos. Também se observam pela curva 

termodiferencial três picos endotérmicos: um entre 50°C e 100°C, que 

corresponde à perda de água de umidade; outro em 500°C, devido à perda de 

hidroxilas do material argiloso presente no calcário; e o terceiro, com maior 

intensidade, entre as temperaturas de 750°C e 800°C, devido à decomposição 

da calcita.

5.1.5. Granulometria 

       A Tabela 7 e as Figuras 17 e 18 apresentam os resultados da análise 

granulométrica da argila e do calcário.  

Tabela 8. Distribuição granulométrica das matérias-primas por peneiramento.  

Peneira da ABNT Abertura ( m) Argila retida (%) Calcário retido (%) 

20 850 37,8 45,2 

50 300 23,7 25,3 

80 177 10,1 10,8 

100 156 4,5 3,1 

200 75 9,8 5,8 

325 45 6,6 4,2 

fundo - 7,5 5,6 
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Figura 17. Gráfico da distribuição granulométrica das matérias-primas. 

       Como pode se observar, a fração argilosa é menor, com predominância de 

uma granulometria mais grosseira causada pela maior presença de sílica. O 

calcário apresenta uma distribuição granulométrica mais grosseira que a da 

argila, devido a resistência dos torrões de calcário em si decompor em frações 

menores. Uma granulometria muito grosseira pode prejudicar as propriedades 

tecnológicas da cerâmica estrutural. Essas propriedades são melhoradas 

quando ocorre um empacotamento harmônico entre os grãos maiores e 

menores durante a conformação, de tal forma que minimize o máximo os 

espaços vazios na peça conformada.  

5.1.6. Plasticidade 

A Figura 19 mostra os índices de plasticidade e os limites de plasticidade 

das composições obtidos no experimento e seus respectivos prognósticos. 
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Figura 18. Prognóstico de extrusão das formulações através dos limites de Atterberg.

             Observando a Figura 18, nota-se que todas as massas das 

formulações estão dentro dos padrões aceitáveis para a extrusão, sendo que 

as formulações C0, C5, C10 e C15 estão na região que compreende uma 

extrusão ótima. Comparando os limites e os índices de plasticidade das 

formulações com calcário com a formulação sem calcário, nota-se que o 

calcário não influenciou de forma significativa nestas propriedades da argila 

usada no experimento.

5.2. Caracterização dos Corpos-de-Prova Após a Queima 

5.2.1. Análise por DRX 

A Figura 19 apresenta os resultados das análises mineralógicas por 

difração de raios X das formulações queimadas a 950ºC. 
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Figura 19. DRX das formulações queimadas a 950°C. 

       De acordo com os difratogramas, pode-se verificar que os picos se 

assemelham, sendo das mesmas fases cristalinas (quartzo e ortoclásio) em 

todas as formulações. Não apresentam picos de fase cristalina dos carbonatos 

nas composições com calcário. O aumento da linha do difatograma em relação 

ao eixo das abscissas indica uma maior quantidade de fases amorfas, cuja 

formação se deve pela desidroxilação dos argilominerais e decomposição do 

calcário.

       Segundo SANTOS (1989) a reação química mais importante de 

transformação dos argilominerais em temperaturas abaixo de 1000°C é a 

desidroxilação, que ocorre no intervalo de 500°C a 700°C, dependendo da 

composição e estrutura cristalina dos argilominerais envolvidos. A formação de 

novas fases cristalinas a partir dos argilominerais e carbonatos, só ocorrem em 

temperatura superior a 1000°C. 
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5.3. Caracterização Física dos Corpos Queimados 

Neste subitem serão mostrados os resultados das análises físicas 

realizadas nos corpos-de-prova. 

5.3.1. Retração Linear 

       A Figura 20 e a Tabela 8 apresentam os resultados encontrados da RL de 

secagem das formulações estudadas. 
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Figura 20. Gráfico da retração linear de secagem (110°C) das formulações estudadas. 

Tabela 9. Retração linear de secagem (110°C) das formulações estudadas. 

Retração linear de secagem a 110°C (%) 

C0 C5 C10 C15 C20 

4,4 0,2 4,1 0,4 4,0 0,3 3,7 0,2 3,8 0,3

       Os dados da retração linear de secagem mostram uma tendência de queda 

com o aumento do teor de calcário. Esta ocorrência se deve ao fato do calcário 

ser um mineral desplastificante que diminui e inibe a retração do mineral 

plástico.
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       A Figura 21 e a Tabela 9 apresentam os resultados encontrados da RL de 

queima das formulações estudadas. 
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Figura 21. Gráfico da retração linear de queima das formulações nas temperaturas 
estudadas.  

Tabela 10. Retração linear de queima das formulações nas temperaturas estudadas. 

Retração linear de queima (%) Temperatura

C0 C5 C10 C15 C20 

850°C 0,8 0,1 1,1 0,1 1,1 0,2 1,2 0,2 1,0 0,2

900°C 0,9 0,1 1,1 0,2 1,0 0,1 0,8 0,2 0,9 0,1

950°C 0,4 0,1 0,7 0,1 0,5 0,1 0,6 0,1 0,6 0,2

1000°C 0,7 0,2 0,8 0,1 0,8 0,1 0,8 0,2 0,9 0,1

       Os dados da retração linear de queima mostram um comportamento 

estável entre as temperaturas de 850°C e 900°C, nesta faixa de temperatura os 

efeitos da sinterização são similares. De 900°C a 950°C ocorre uma queda da 
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RL em todas as formulações, indicando que a 950°C pode ter ocorrido 

selamentos na superfície da peça pelo efeito da sinterização mais pronunciada 

nesta temperatura, o que possivelmente dificultou a saída de gases do interior 

do corpo cerâmico e, consequentemente, houve uma expansão que diminuiu o 

efeito de retração. A 1000°C, a um aumento da RL em relação à temperatura 

de 950°C. A sinterização na temperatura de 1000°C ocorre através da 

formação de fase líquida menos viscosa do que verificado a 950°C, o que 

facilita a ocupação dos espaços vazios no interior da cerâmica e desta forma 

libera mais gases aprisionados. Os dados também certificam uma menor 

retração de queima para a formulação C0 nas temperaturas estudadas. Isto se 

deve pela menor perda de massa da matéria-prima argila comparada às outras 

formulações dopadas com calcário.

       Segundo DONDI (2006), a variação ótima da retração de secagem para 

telhas e tijolos é de 5% a 8% e a aceitável é de 3% a 10%. Para a retração de 

queima, a ótima é menor que 1,5% e aceitável entre 1,5% e 3%. De acordo 

com os resultados, verifica-se que a retração de secagem ficou dentro do 

padrão aceitável e a retração de queima no padrão ótimo em todas as 

formulações e temperaturas estudadas. 

5.3.2. Perda ao Fogo 

A Figura 22 e a Tabela 10 apresentam os resultados encontrados da PF 

nas formulações e temperaturas estudadas.
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Figura 22. Gráfico da perda ao fogo das formulações nas temperaturas estudadas.  

Tabela 11. Perda ao fogo das formulações nas temperaturas estudadas. 

Perda ao fogo (%) Temperatura

C0 C5 C10 C15 C20 

850°C 9,3 0,2 9,7 0,3 9,6 0,2 10,5 0,1 10,7 0,3

900°C 9,4 0,3 9,8 0,2 10,0 0,2 11,0 0,3 11,5 0,3

950°C 9,6 0,2 10,1 0,4 10,8 0,3 11,3 0,3 11,7 0,5

1000°C 9,9 0,4 10,3 0,3 11,0 0,3 11,6 0,2 11,9 0,4

       A perda ao fogo das formulações está dentro do parâmetro de massa 

cerâmica estrutural conforme mostrado na Tabela 2 (6% a 16%) em todas as 

temperaturas estudadas. Pelos resultados obtidos, observa-se que há um 

aumento da PF com o incremento do calcário na massa. Isto se deve pela 

maior perda de massa proveniente do calcário a partir da temperatura de 

800°C, como se pode verificar na análise termogravimétrica. 
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5.3.3. Absorção de Água 

A Figura 23 e a Tabela 11 apresentam os resultados encontrados da AA 

nas formulações e temperaturas estudadas. 
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Figura 23. Gráfico da absorção de água das formulações nas temperaturas estudadas. 

Tabela 12. Absorção de água das formulações nas temperaturas estudadas. 

Absorção de água (%) Temperatura

C0 C5 C10 C15 C20 

850°C 12,6 0,3 12,4 0,3 14,2 0,6 13,9 0,6 12,9 0,9

900°C 12,2 1,0 11,7 0,8 13,2 1,0 13,7 0,8 14,5 0,8

950°C 11,8 1,0 10,9 0,8 11,8 0,4 13,2 0,6 14,0 0,6

1000°C 9,6 0,7 9,7 0,9 9,9 0,6 9,8 0,5 10,0 0,8

       Os dados da AA indicam uma redução com o aumento da temperatura, 

sendo que a 1000ºC a redução foi mais significativa, temperatura na qual 
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ocorreram AA similares em todas as composições. Acredita-se que os 

mecanismos de sinterização pouco se distinguem entre as temperaturas 850°C 

e 900ºC, sendo que a partir de 950ºC a massa cerâmica apresenta uma 

sinterização bem pronunciada. Observa-se também com incremento do 

calcário, em todas as temperaturas, houve um pequeno aumento na absorção 

de água e a formulação C5 obteve os melhores resultados entre as outras. Isto 

pode ter ocorrido pelo efeito fundente do calcário e melhor empacotamento das 

partículas nesta formulação. Nas formulações com maiores teores de calcário, 

o aumento de grãos maiores pode ter prejudicado o empacotamento da massa 

conformada. Além disso, há uma quantidade maior de carbonatos a ser 

decomposto durante a queima, contribuindo assim com aumento dos poros 

abertos. Também vale ressaltar que todos os resultados encontrados da AA na 

pesquisa estão de acordo com as normas vigentes regulamentadas pela ABNT 

para telhas e tijolos. 

5.3.4. Porosidade Aparente 

A Figura 24 e a Tabela 12 apresentam os resultados encontrados da PA 

nas formulações e temperaturas estudadas. 
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Figura 24. Gráfico da porosidade aparente das formulações nas temperaturas estudadas. 
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Tabela 13. Porosidade aparente das formulações nas temperaturas estudadas. 

Porosidade aparente (%) Temperatura

C0 C5 C10 C15 C20 

850°C 19,7 0,4 21,1 0,6 23,6 0,8 23,5 0,6 22,5 1,2

900°C 20,9 1,5 20,2 0,9 21,8 1,7 23,4 1,1 24,0 2,2

950°C 21,6 2,1 19,0 1,2 20,8 1,2 22,9 0,7 23,9 1,2

1000°C 16,4 1,2 17,5 1,5 18,2 1,1 18,6 0,9 19,1 0,8

       A porosidade aparente dos corpos-de-prova apresentou, de forma geral, 

valores menores com o aumento da temperatura, isto indica uma maior 

reatividade entre os componentes da massa e a formação de uma maior 

quantidade de fase líquida entre as temperaturas de 950ºC e 1000ºC, o que 

contribui para o preenchimento dos intertícios no interior da peça. Também se 

verifica um aumento na PA com o aumento do teor de calcário, causado pelo 

aumento de poros em conseqüência da decomposição dos carbonatos. Assim 

como na AA, os corpos-de-prova com a composição C5 obtiveram os melhores 

resultados nas temperaturas de 850ºC a 950ºC.

5.3.5. Massa Específica Aparente 

  A Figura 25 e a Tabela 13 apresentam os resultados encontrados da MEA 

nas formulações e temperaturas estudadas. 
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Figura 25. Gráfico da massa específica aparente das formulações nas temperaturas 
estudadas. 

Tabela 14. Massa específica aparente das formulações nas temperaturas estudadas. 

Massa específica aparente (g/cm3)Temperatura

C0 C5 C10 C15 C20 

850°C 1,70 0,02 1,69 0,01 1,67 0,03 1,69 0,03 1,74 0,03

900°C 1,71 0,02 1,73 0,02 1,70 0,03 1,68 0,02 1,70 0,03

950°C 1,81 0,02 1,75 0,02 1,76 0,03 1,74 0,04 1,71 0,02

1000°C 1,81 0,01 1,83 0,03 1,85 0,04 1,84 0,03 1,83 0,05

       Com os resultados da MEA, observou-se de forma geral, um aumento em 

seus valores com o incremento da temperatura, corroborando estes resultados 

com os resultados da PA. Quanto maior a densidade do corpo cerâmico menos 

espaços vazios no interior da peça. Neste caso, uma provável predominância 

de sinterização por fluxo viscoso (vitrificação) contribui na densificação das 
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peças. Os maiores resultados foram obtidos à 1000ºC, nesta temperatura a 

fase líquida é menos viscosa, o que contribui com o seu espalhamento e 

preenchimento dos espaços vazios no interior da peça cerâmica.  

5.3.6. Tensão de Ruptura à Flexão 

A Figura 26 e a Tabela 14 mostram os resultados encontrados da TRF 

após secagem (110°C) das formulações estudadas. 
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Figura 26. Gráfico da tensão de ruptura à flexão após secagem (110°C) das formulações 
estudadas.

Tabela 15. Tensão de ruptura à flexão após secagem (110°C) das formulações estudadas. 

Tensão de ruptura à flexão após secagem (kgf/cm2)

C0 C5 C10 C15 C20 

57 2 50 2 41 1 34 2 29 1

       De acordo com os resultados da TRF após secagem (110ºC), observa-se 

uma redução de seu valor com o aumento do teor de calcário, isto pode ter 

ocorrido pela própria natureza do calcário, que é um mineral não-plástico e pelo 

menor empacotamento na conformação dos corpos-de-prova provocada pela 

maior quantidade de partículas grosseiras provenientes do calcário. Todas as 
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formulações tiveram a TRF após secagem dentro do mínimo estabelecido para 

tijolos, que segundo SANTOS (1989) é de 15 kgf/cm2. Para telhas, somente a 

formulação C20 não alcançou o mínimo, que é de 30 kgf/cm2.

       A Figura 27 e a Tabela 15 mostram os resultados encontrados da TRF 

após queima nas formulações e temperaturas estudadas. 
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Figura 27. Gráfico da tensão de ruptura à flexão após queima das formulações nas 
temperaturas estudadas. 

Tabela 16. Tensão de ruptura à flexão após queima das formulações nas temperaturas 
estudadas. 

Tensão de ruptura à flexão (kgf/cm2)Temperatura

C0 C5 C10 C15 C20 

850°C 109 4 71 4 63 1 60 5 56 2

900°C 175 5 135 4 98 6 90 5 82 4

950°C 191 10 102 5 92 4 87 2 71 2

1000°C 202 6 105 5 88 6 65 5 48 8
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       Os resultados da TRF dos corpos-de-prova queimados apresentaram 

sensível redução com o aumento do teor de calcário em todas as temperaturas 

estudadas. Estes resultados se devem pela granulometria mais grosseira do 

calcário e pela decomposição dos carbonatos durante a queima, que provocam 

defeitos de conformação, aumento dos poros e microtrincas no interior da peça 

durante a queima, que desta forma diminuem sensivelmente a resistência 

mecânica da cerâmica. Existe um outro fator que agrava ainda mais a 

resistência mecânica dos copos cerâmicos. As peças expostas ao ar livre após 

a queima, absorvem a umidade do ar, o CaO livre se hidrata, expande e 

provoca estouros na peça comprometendo além da resistência mecânica, 

também a estética, como será confirmado pela análise macroestrutural, o que 

não é desejável pelos ceramistas, principalmente os fabricantes de telhas. 

Verifica-se também que nas formulações com calcário (C5, C10, C15 e C20), 

todas obtiveram os melhores resultados na temperatura 900°C. Isto pode 

ocorrido por combinação de um melhor empacotamento das partículas pelo 

mecanismo de sinterização sólida a esta temperatura com a minimização do 

efeito nocivo das reações de decomposição. Em temperaturas maiores, estas 

reações ocorrem de forma mais intensa e completa, podendo comprometer a 

estrutura do material durante e após a queima.

5.3.7. Análise Macroestrutural dos Corpos Queimados 

As Figuras 28, 29, 30 e 31 mostram a evolução macroestrutural dos 

corpos-de-prova de todas as composições em função da queima. As amostras 

da esquerda para a direita estão na ordem crescente de concentração de 

calcário (C0, C5, C10, C15 e C20).

       Na Figura 28 nota-se que na temperatura de 850°C há poucos defeitos 

manifestados pela presença do calcário. Nas composições C0 e C5 a diferença 

é quase imperceptível a olho nu. A partir da composição C10, verificam-se 

bolhas e pigmentos brancos manifestados por crateras decorrentes de estouros 

na peça, principalmente após a queima.  Também pode ser observado que a 

estética do corpo cerâmico não foi muito afetado pela presença do calcário, a 
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esta temperatura as reações de decomposição pouco se manifestaram ou se 

completaram, como já foi mencionado anteriormente. 

Figura 28. Corpos-de-prova queimados a 850°C. 

       Na temperatura de 900°C (Figura 29), percebe-se uma maior presença de 

defeitos na peça e uma concentração maior desses defeitos com o aumento da 

concentração de calcário. Desta forma, percebe-se o efeito nocivo do calcário 

pela sua presença na massa cerâmica. A esta temperatura as reações de 

decomposição aconteceram de forma mais intensa e completa que na 

temperatura de 850°C, consequentemente a quantidade de CaO livre é maior 

provocando estouros na peça pela expansão decorrente da hidratação ocorrida 

após a queima. Além do teor, também fica evidente a influência nociva do 

tamanho dos grãos do calcário. Se esse tamanho fosse reduzido, haveria uma 

maior reatividade do calcário com os demais componentes da massa e não 

ocorreria uma manifestação grosseira que comprometesse de forma 

significativa a estética do material.  

C0 C5 C10 C15 C20

4 cm 



88

Figura 29. Corpos-de-prova queimados a 900°C. 

       A 950°C (Figura 30), nota-se uma manifestação maior de pigmentos 

brancos e trincas na peça do que foi mostrado nas temperaturas anteriores. 

Desta forma fica claro que com o aumento da temperatura, a decomposição 

dos carbonatos também é maior e por conseqüência aumenta a quantidade de 

defeitos.

Figura 30. Corpos-de-prova queimados a 950°C. 
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       Finalmente na temperatura de 1000°C (Figura 31), percebe-se o grande 

dano causado pela presença do calcário na massa cerâmica. Nesta 

temperatura as reações foram mais completas, nota-se que as trincas 

aumentaram com o aumento do teor de calcário, comprometendo de forma 

mais intensa a estrutura física das amostras.

Figura 31. Corpos-de-prova queimados a 1000°C. 

5.4. Análise da Microestrutura da Superfície de Fratura 

As Figuras 32 e 33 apresentam as micrografias por MEV dos corpos de 

prova queimados a 900°C nas composições C0 e C20, respectivamente. Na 

formulação C0, observa-se que a superfície de fratura apresenta-se com 

morfologia grosseira e rugosa, com poucas áreas lisas. Também são 

observados defeitos como vazios, trincas e pequenos poros. Estes defeitos na 

microestrutura estão associados a um baixo grau de sinterização. A formulação 

C20 apresenta estes defeitos com mais intensidade, além de uma superfície de 

fratura mais grosseira e rugosa, com regiões em que parece ter ocorrido 

desprendimento de material. Estes defeitos estão associados além do pouco 

nível de sinterização, a granulometria grosseira e decomposição do calcário.

C0 C5 C10 C15 C20

4 cm 
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Figura 32. Micrografia por MEV da composição C0 queimada a 900°C, 500x.

Figura 33. Micrografia por MEV da composição C20 queimada a 900°C, 600x.
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6. CONCLUSÕES

 A adição do calcário em até 20% não alterou de forma significativa a 

trabalhabilidade da argila estudada. As massas C0, C5, C10 e C15 

foram consideradas de extrusão ótima e a C20 de extrusão aceitável 

segundo o prognóstico de extrusão determinado através dos limites 

de Atterberg.

 A retração linear de secagem foi considerada aceitável em todas as 

formulações estudadas e a retração de queima ficou dentro do 

padrão ótimo em todas as formulações e temperaturas estudadas. 

 As absorções de água de todas as composições e em todas as 

temperaturas estudadas estiveram dentro dos limites permitidos 

pelas normas da ABNT para tijolos e telhas. A composição C5 

obteve os melhores resultados entre as composições avaliadas.

 A resistência mecânica das formulações foi sensivelmente afetada 

com o aumento da concentração de calcário. A granulometria 

grosseira e a decomposição do calcário durante a queima provocam 

defeitos na peça como: menor empacotamento, aumento dos poros, 

fissuras e trincas, que diminuem os valores da TRF dos corpos 

cerâmicos. A composição sem calcário (C0) obteve os melhores 

resultados de resistência mecânica, e foi aumentada com o aumento 

da temperatura. Entre as composições com calcário, a formulação 

C5 atingiu os maiores valores de resistência mecânica em todas as 

temperaturas estudadas, sendo que a 900°C obteve seu melhor 

resultado.

 Analisando a granulometria usada na indústria de cerâmica estrutural 

piauiense, os resultados da AA e TRF e a macroestrutura das 

amostras queimadas (estética), conclui-se que há a viabilidade do 

uso da argila contaminada com calcário para fabricação de tijolos em 

até 10% e queima de 850°C. Para telhas, é viável uma concentração 
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de até 5% e queima de 900°C, porém estes produtos devem ter um 

menor valor de mercado por não apresentar uma estética desejável 

pelo mercado consumidor. Assim, ressalta-se a importância da 

indústria cerâmica estrutural buscar mecanismos que possam 

diminuir a granulometria deste tipo de argila, desta forma poderá 

minimizar o efeito nocivo do calcário em seus produtos.
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SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS

 Fazer um estudo que viabilize a diminuição da granulometria do calcário 

e verificação de possíveis mudanças nas propriedades tecnológicas e 

estéticas da cerâmica estrutural. 

 Avaliar a possibilidade de se utilizar a argila contaminada com calcário 

em formulações de massa cerâmica de revestimento semiporoso. 
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