
            UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
            CENTRO DE CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA
 
                    PROGRAMA DE PÓS
 E 
                    E ENGENHARIA DE MATERIAIS
 
 
 
 
 
 

"EFEITO DA ADIÇÃO DE FELDSPATO E/OU RESÍDUO DE CAUL IM 
EM FORMULAÇÕES À BASE DE ARGILA ILÍTICA"

 
 
 
 
 
 

                 RAIMUNDO JOSÉ DE SOUSA CASTRO

 
Orientador:  Pro
Co-orientador :

 
 
 
 
 

 
 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
CENTRO DE CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIA

E ENGENHARIA DE MATERIAIS  

TESE DE DOUTORADO 
 

 

 

 

"EFEITO DA ADIÇÃO DE FELDSPATO E/OU RESÍDUO DE CAUL IM 
EM FORMULAÇÕES À BASE DE ARGILA ILÍTICA"

 

 

 

 

RAIMUNDO JOSÉ DE SOUSA CASTRO

of. Dr. Rubens  Maribondo  do Nas
: Prof.  DSc. Carlos Alberto Paskocimas

Tese n.º 

Natal 
novembro/2010 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE  
CENTRO DE CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA   

GRADUAÇÃO EM CIÊNCIA  

"EFEITO DA ADIÇÃO DE FELDSPATO E/OU RESÍDUO DE CAUL IM 
EM FORMULAÇÕES À BASE DE ARGILA ILÍTICA"  

RAIMUNDO JOSÉ DE SOUSA CASTRO  

scimento  
Carlos Alberto Paskocimas  

Tese n.º 88 /PPGCEM 



 
RAIMUNDO JOSÉ DE SOUSA CASTRO 

 
 
 
 
 
 

"EFEITO DA ADIÇÃO DE FELDSPATO E/OU RESÍDUO DE CAUL IM 
EM FORMULAÇÕES À BASE DE ARGILA ILÍTICA" 

 
 
 
 
 
 

                                             Tese apresentada ao programa de Pós 
Graduação do Centro de Ciências Exatas e 
da Terra, da Universidade Federal do Rio 
Grande do Norte, como parte dos requisitos 
necessários para a obtenção do título de 
doutor em Ciência e Engenharia de 
Materiais. 

 
 

Área de concentração: Processamento 
de materiais a partir do pó 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Orientador: Prof. Dr. Eng. Rubens Maribondo do Nascimento 
Co-orientador: Prof. DSc. Carlos Alberto Paskocimas 
 
 

Natal 
2010 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Catalogação da Publicação na Fonte. UFRN / SISBI / Biblioteca Setorial Especializada 

Centro de Ciências Exatas e da Terra – CCET. 
 
 
 Castro, Raimundo José de Sousa. 

      Efeito da adição de feldspato e/ou resíduo de caulin em formulações à base de 
argila ilítica / Raimundo José de Sousa Castro. -- Natal, 2010. 

140 f. : il. 
 

Orientador: Prof. Dr. Eng. Rubens Maribondo do Nascimento. 
Co-Orientador: Prof. DSc. Carlos Alberto Paskocimas.  
 

Tese (Doutorado) - Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Centro de 
Ciências Exatas e da Terra. Programa de Pós-graduação em Ciência e Engenharia de 
Materiais. Área de concentração: Processamento de materiais a partir do pó. 

 
1. Cerâmica vermelha - Dissertação.  2. Revestimento cerâmico - Indústria -

Dissertação. 3. Caulin - resíduo - Dissertação. 4. Feldspato – Dissertação.  I. 
Nascimento, Rubens Maribondo. II. Paskocimas, Carlos Alberto.  III. Título. 

 
 

 RN/UF/BSE-CCET CDU: 666.3 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dedico a minha mãe Maria 

Eugrácia e a meu pai Francisco 

Brito ( in memoriam ). 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Feliz o homem que tem 

uma grande mulher, pois suas 

ações têm um pouco mais de 

amor e carinho, enfim, tem um 

diferencial em relação aos 

demais. Por isso reservei este 

espaço a você. “Elisandra” .  



AGRADECIMENTOS 
 
 

Descobri que para uma grande batalha sempre é necessário ter amor, temor a 

Deus, perseverança, acreditando que é possível chegar aonde jamais se imagina e 

chegar até aqui é sem dúvida um grande exemplo de fé, pois acreditei em um sonho 

e firmei-me em Deus em quem tudo foi possível e a quem em primeiro lugar devo 

agradecer, pois sem Ele não teria condições de somar tantos atributos e concluir 

este trabalho, tampouco encontrar as pessoas e instituições que citarei a seguir. 

 

Agradeço 

 

Ao professor Dr. Rubens Maribondo do Nascimento, meu orientador e acima de 

tudo um modelo de ser humano que despertou em mim um senso crítico não só no 

campo científico, mas também na vida profissional, a quem peço licença para imitá-lo. 

Ao professor DSc. Carlos Alberto Paskocimas, meu co-orientador, pela 

disposição em sempre poder acompanhar e avaliar os resultados obtidos durante este 

trabalho, sugerindo sempre o melhor caminho para a solução dos problemas. 

Ao professor Dr. Luiz de Sousa Santos Júnior, pela confiança e apoio concedido 

durante o mestrado e doutorado, sem cuja sensibilidade seria praticamente impossível 

a finalização deste trabalho. 

À professora Janete Paranhos, pela enorme humildade e presteza 

direcionada a mim sempre que a requisitei. 

Ao amigo “irmão” Roberto Arruda Lima Soares, pelo estímulo e 

companheirismo, que me ensinou a galgar os caminhos da educação e que 

sempre nos momentos mais difíceis me deu forças para superar. 

 Ao meu amigo de trabalho vigilante Gustavo Alves de Araújo, “Gugu”, por 

ser sempre vigilante aos meus pedidos administrativos, o qual sempre se 

mostrou disponível quando o solicitei. 

Ao meu chefe “Paitrão” José Ribamar Sousa “Zezão” pelos esforços 

depositados a mim sem nunca ter me dito um não.  

Ao meu querido filho Ygor José, que sempre me acompanhou, e à minha 

linda e maravilhosa filha Maria Angélica por ter esperado por mim durante o meu 

estágio em Natal, acreditando e torcendo pelo meu sucesso.  



Aos meus irmãos: Mariano, Conceição, Maria do Carmo, Rosalina, 

Domingos, Eugracilene e Socorro, pois sei que a todo o momento estiveram 

torcendo pelo meu êxito tanto no âmbito familiar como no intelectual. 

Aos meus tios, tias, padrinhos, primos, sobrinhos, sobrinhas, cunhados e 

cunhadas, pela força que depositaram em mim.  

À turma do Laboratório de Materiais Cerâmicos da UFRN, José Carlos, Jean, 

Luiz, Graziele, Laurênia, pela qualidade dos trabalhos que realizaram e que muito 

contribuíram para a conclusão deste trabalho. 

Aos Amigos Eduardo Galvão, Cláwsio, Micheline, pela boa vontade, 

capacidade, presteza e atenção dada sempre que me viam em situações de 

urgência para os resultados de ensaios. 

À Universidade Federal do Piauí, pela concessão da bolsa institucional 

para realização desta pesquisa. 

Ao Programa de Pós-Graduação de Ciências e Engenharia de Materiais 

PPgCEM, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, pelas condições 

oferecidas durante o Doutorado. 

E a todos aqueles que direta e ou indiretamente contribuíram para o êxito 

deste trabalho.  

 



SUMÁRIO  
CAPÍTULO 1 - INTRODUÇÃO E OBJETIVOS          14 

CAPÍTULO 2 - REVISÃO BIBLIOGRÁFICA          18 

2.1. Matérias-primas             19 

2.1.1. Argilas utilizadas na indústria cerâmica          20 

2.1.1.1. Argilas caulinítica, ilítica e montmorilonítica         21 

2.2. Feldspato              23 

2.3. O resíduo de caulim             25 

2.4. Os diversos resíduos usados na indústria cerâmica        27 

2.4.1. O resíduo da mineração                                                                                   28 

2.4.2. O resíduo petrolífero                                                                                         29 

2.4.3. O resíduo da ardósia                                                                                        29 

2.4.4. O resíduo do granito                                                                                         30 

2.4.5. O resíduo do mármore                                                                                     30 

2.4.6. O resíduo do óleo                                                                                             31  

2.4.7. O resíduo do vidro                                                                                            31 

2.4.8. O resíduo do carvão mineral                                                                            32 

2.4.9. O resíduo da construção civil                                                                           32 

2.4.10. O resíduo da cadeia produtiva do beneficiamento do caulim                        33 

2.5. Cerâmica de revestimento            33 

2.6. Processo fabril de revestimento cerâmico de base argilosa vermelha                35 

2.6.1. Formulação de massa cerâmica           37 

2.6.2. Moagem de massa cerâmica           38 

2.6.3. Conformação              39 

2.6.4. Secagem              40 

2.6.5. Queima              40 

CAPÍTULO 3 - MATERIAIS E MÉTODOS          41 

3.1. Materiais              42 

3.2. Procedimento experimental            42 

3.3. Caracterização das matérias-primas          43 

3.3.1. Análise mineralógica            44 

3.3.2. Análise química                     44 

3.3.3. Análise racional             45 

3.3.4. Análises térmicas             45 



3.3.5. Análise granulométrica                            46 

3.3.6. Determinação do índice de plasticidade           46 

3.3.7. Preparação das formulações cerâmicas          47 

3.3.8. Conformação dos corpos-de-prova          49 

3.3.9. Secagem e queima dos corpos-de-prova         49 

3.4. Caracterização final dos corpos-de-prova          52 

3.4.1. Retração linear de queima            52 

3.4.2. Absorção de água                53 

3.4.3. Tensão de ruptura à flexão                               53 

3.4.4. Porosidade aparente              54 

3.4.5. Massa específica aparente                       54 

3.4.6. Perda ao fogo               55 

3.4.7. Análise microestrutural             55 

CAPÍTULO 4 - RESULTADOS E DISCUSSÃO          57 

4.1. Caracterização das matérias-primas          58 

4.1.1. Caracterização mineralógica por difração de raios X                  58 

4.1.2. Caracterização química por fluorescência de raios X        60 

4.1.3. Análise quantitativa das fases mineralógicas por análise racional      62 

4.1.4. Análises térmicas             63 

4.1.5. Análise granulométrica              67 

4.1.6. Avaliação da plasticidade            70 

4.2. Caracterização das formulações cerâmicas         70 

4.2.1. Caracterização química por fluorescência de raios X        70 

4.2.2. Óxidos de maior interesse em formulações cerâmicas       73 

4.2.3. Análise granulométrica             76 

4.2.4. Avaliação da plasticidade            79 

4.3. Caracterização dos corpos-de-prova a verde                                                     81 

4.3.1. Análise dilatométrica             81 

4.3.2. Retração linear de secagem                           85 

4.3.3. Tensão de ruptura a flexão após secagem                        86 

4.3.4. Massa específica aparente a seco          88 

4.4. Caracterização dos corpos-de-prova após sinterização                                     90 

4.4.1 Aspecto visual dos corpos-de-prova queimados nas temperaturas em estudo  

                                                                                                                                    90 



4.4.2. Retração linear                                         92 

4.4.3. Absorção de água             95 

4.4.4. Tensão de ruptura a flexão                                         98 

4.4.5. Porosidade aparente          101 

4.4.6. Massa específica aparente                     103 

4.4.6.1. Ensaios físico-mecânicos realizados em escala industrial                          106 

4.5. Curvas de nível e equações de regressão das formulações estudadas           107 

4.6. Evolução das fases mineralógicas em função da queima               116 

4.7. Comparativo das fases mineralógicas em função da queima em laboratório e na 

indústria              120 

4.8. Análise microestrutural por microscópio eletrônico de varredura (MEV)          123 

CAPÍTULO 5 - CONCLUSÕES                    130 

SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS       133 

REFERÊNCIAS            135 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RESUMO 

A indústria de cerâmica vermelha do Piauí é bem desenvolvida e se destaca no 
contexto nacional pela qualidade técnica de seus produtos. Já a indústria de 
revestimento pouco se desenvolveu, visto que o estado possui uma única empresa 
que produz revestimento de base argilosa vermelha. Esta tese tem por objetivo 
utilizar a massa básica predominantemente ilítica da indústria citada, adicionando à 
mesma feldspato e/ou resíduo de caulim com o propósito de obter produtos de 
melhores qualidades técnicas. O resíduo caulim é constituído basicamente de 
caulinita, mica moscovita e quartzo; o feldspato utilizado foi o potássico. Para este 
experimento, utilizou-se a massa básica (MB) para controle experimental e quinze 
formulações assim codificadas: F2, F4, F8, F16, F32, FR2, FR4, FR8, FR16, FR32, 
R2, R4, R8, R16 e R32. Todas as matérias-primas foram moídas a seco, 
caracterizadas, formuladas, depois umidificadas a 10% com água. Em seguida, 
foram confeccionados corpos-de-prova por prensagem uniaxial em matriz retangular 
de aço (60,0 x 20,0 x 5,0) mm³ a (24 MPa), os quais foram queimados em quatro 
temperaturas: 1080°C, 1120°C, 1160°C, com taxa de aqu ecimento de 10°C/min e 
patamar de 10 min em forno elétrico, e a última em forno a rolo industrial e pico de 
1140°C com o objetivo de validar os resultados encontra dos em laboratório; por 
último, foram realizados ensaios tecnológicos: MEA, RL, AA, PA, TRF e PF. Os 
mesmos mostraram que o resíduo estudado pode ser considerado como matéria-
prima de grande potencial para a indústria de pisos e revestimentos cerâmicos de 
base argilosa vermelha, já que tanto os resultados encontrados em laboratório como 
na indústria mostram que os corpos-de-prova produzidos a partir das formulações 
com feldspato até 4% e os produzidos com feldspato e resíduo até 8% permitiram 
uma redução da absorção de água e aumento da resistência mecânica, sendo que 
os corpos-de-prova produzidos com até 4% de resíduo tiveram aumento da 
resistência mecânica, quando comparados aos corpos-de-prova produzidos a partir 
da massa básica e que a formulação com 2% de feldspato e resíduo apresentou 
melhores propriedades tecnológicas, reduzindo a temperatura de sinterização para 
1120°C. 
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ABSTRACT 
The red pottery industry in Piauí state is well developed and stands out at the 
national context for the technical quality of its products. The floor and wall tile 
industry, however, is little developed since the state has only one company that 
produces red clay-based ceramic tiles. This thesis aims at using the predominantly 
illitic basic mass of the above mentioned industry, with the addition of feldspar and/or 
kaolin residue in order to obtain products of higher technical quality.  Kaolin residue 
consists basically of kaolinite, muscovite mica and quartz; the feldspar used was 
potassic. In this experiment, basic mass (MB) was used for experimental control and 
fifteen formulations codified as follows: F2, F4, F8, F16, F32, FR2, FR4, FR8, FR16, 
FR32, R2, R4, R8, R16 and R32. All raw materials were dry-milled, classified, 
formulated and then humidified to 10% water. Thereafter, test samples were 
produced by unixial pressing process in a rectangular steel matrix (60.0 x 20.0 x 5.0) 
mm3 at (25 MPa). They were fired at four temperatures: 1080°C, 1120°C, 1160°C, 
with a heating rate of 10°C/min during up to 10 min  in an electric oven, and the last 
one in an industrial oven with a peak of 1140°C, aim ing to confirm the results found 
in laboratory and, finally, technological tests were performed: MEA, RL, AA, PA, TRF 
and PF. The results revealed that the residue under study can be considered a raw 
material with large potential in the industry of red clay-based ceramic tiles, since the 
results found both in laboratory and in the industry have shown that the test samples 
produced from the formulations with up to 4% feldspar and those produced with up to 
8% feldspar and residue permitted a reduction in the water absorption rate and an 
increase in the mechanical resistance while those samples produced with up to 4% 
residue had an increase in the mechanical resistance when compared to those 
produced from the basic mass and that the formulation with 2% feldspar and residue 
presented the best technological properties, lowering the sintering temperature down 
to 1120°C. 
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 A produção industrial de revestimento cerâmico no Brasil teve início no 

começo do século XX. Estas indústrias de revestimento cerâmico surgiram a partir 

das antigas fábricas de tijolos, blocos e telhas de cerâmica vermelha, produzindo 

inicialmente ladrilhos hidráulicos e mais tarde azulejos e pastilhas cerâmicas e de 

vidro (BNDS, 1999). 

 Já na segunda metade da década de 60, com a criação do Sistema 

Financeiro da Habitação (SFH) e do Banco Nacional da Habitação (BNH), houve um 

despertar das indústrias nacionais de materiais e componentes para construção civil 

em virtude da mudança de escala de produção para habitação no país. Mas 

somente no início dos anos 70 é que a produção atingiu uma demanda continuada, 

fazendo com que a indústria cerâmica ampliasse significativamente a sua produção, 

com o surgimento de novas empresas (BNDS, 1999). 

 A tecnologia construtiva brasileira, baseada no projeto e na construção com 

sistemas estruturais em concreto armado e sistemas de vedação 

predominantemente em alvenaria de blocos cerâmicos e as características 

climáticas do país asseguram um elevado potencial de uso de cerâmica para 

revestimentos, tanto em pisos quanto em paredes (BNDS, 1999). 

O crescimento da indústria até 1999 foi predominantemente voltado para o 

mercado interno, mas os produtores brasileiros passaram a buscar também o 

mercado externo, que ainda representava uma participação pequena da produção, 

demonstrando, todavia, uma tendência crescente já esperada (BNDS, 1999). 

Na década de 1990, esse crescimento se verificou principalmente no polo 

cerâmico de Santa Gertrudes, no Estado de São Paulo. Em um período de quatro 

anos a produção de placas cerâmicas para revestimento de pisos e paredes 

duplicou na região, passando de 7 milhões de toneladas/mês, em 1995, para 15 

milhões de toneladas/mês em 1999 (ZANARDO,2003). Esse nível de produção 

transformou o arranjo produtivo local de Santa Gertrudes no maior polo produtor de 

cerâmica do país. Atualmente, o polo reúne 34 indústrias distribuídas nos municípios 

de Limeira, Cordeirópolis, Santa Gertrudes, Rio Claro, Ipeúna, Piracicaba e Araras, 

sendo responsáveis por 57% da produção nacional de placas cerâmicas 

(ASPACER, 2008). No ano de 2008, as empresas brasileiras do setor produziram 

713,4 milhões de metros quadrados, tornando o Brasil o 2° maior produtor mundial 

de revestimentos cerâmicos. Possuindo o segundo maior mercado consumidor 
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(605,4 milhões de m2), é o quinto maior exportador (81,4 milhões de m2) (ANFACER, 

2010). 

O setor de revestimentos cerâmicos do Brasil é constituído por 94 empresas, 

com 117 plantas industriais instaladas em 18 estados brasileiros. Essas empresas 

têm sua maior concentração em São Paulo e Santa Catarina e estão em expansão 

na região Nordeste do país. É um segmento produtivo de capital essencialmente 

nacional e também um grande gerador de empregos, com mais de 25 mil postos de 

trabalho diretos e em torno de 200 mil indiretos ao longo de sua cadeia produtiva. Os 

fabricantes brasileiros estão alinhados com a melhor tecnologia disponível no mundo 

e a quase totalidade de sua produção está em conformidade com as normas 

internacionais de qualidade (ANFACER, 2010). 

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

necessárias para a produção de revestimento cerâmico de base argilosa vermelha. 

Embora dispondo desta vantagem, possui uma única empresa que produz este tipo 

de revestimento que se enquadra, segundo a norma NBR 13817/97, em semiporoso. 

Tal fato se deve à falta de investimentos neste setor industrial e de estudos que 

viabilizem o aproveitamento das matérias-primas piauienses para produção de 

revestimento de base argilosa vermelha ou branca de alta qualidade. 

  O panorama cerâmico do Piauí é bastante favorável a investimentos 

tecnológicos neste setor de revestimento cerâmico, visto que há uma boa política de 

incentivos fiscais por parte do governo para atrair tais tipos de empresas. 

 Cada vez mais o setor cerâmico tem sido utilizado com o objetivo de dar 

destino aos mais diversos tipos de resíduos, por vários fatores, tais como: redução 

do impacto ambiental provocado pelos mesmos, redução dos custos produtivos ao 

serem incorporados nos produtos, redução do uso das matérias-primas e busca da 

melhoria da qualidade técnica (SEFAZ-PI, 2009). 

 Devido ao aumento da produção de produtos cerâmicos que necessitam dos 

mais diversos tipos de minerais que para serem incorporados em massa cerâmica 

necessitam de um beneficiamento prévio, grandes volumes de resíduos são 

gerados, em particular o do beneficiamento de Caulim, pois 75% de todo o volume 

de material que entra no processo de beneficiamento é só de resíduo, material que 

vem trazendo problemas ao meio ambiente que, muitas vezes sem nenhuma 

modificação do seu estado natural, é lançado em aterros, encostas de estradas e 
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margens de rios. Embora não sendo um produto tóxico, pode trazer problemas de 

saúde provocados pela inalação do pó fino, sem contar a mudança do aspecto 

natural do meio ambiente (VARELA, 2007). Vários estudos já foram realizados com 

o objetivo de tornar o resíduo de caulim matéria-prima alternativa na indústria 

cerâmica, principalmente para a produção de corpos cerâmicos porosos e 

revestimentos com baixos teores de óxidos corantes. Este trabalho foi desenvolvido 

com o objetivo principal de estudar formulações cerâmicas contendo resíduo de 

caulim, explorando as suas características argilosas e as fundentes do feldspato 

para a confecção de placas para revestimento cerâmico de base argilosa vermelha, 

utilizando-se uma argila predominantemente ilítica, sendo usada a moagem a seco.  

Seus objetivos específicos são os seguintes: 

• Caracterizar o resíduo do beneficiamento do caulim, feldspato e a massa 

básica para o experimento; 

• Verificar, qual o teor máximo de substituição do feldspato pelo resíduo em 

massa argilosa vermelha; e o que ocasiona a substituição total do feldspato 

pelo resíduo de caulim; 

• Verificar,qual a formulação em que os corpos-de-prova apresentaram o melhor 

resultado quando comparados aos corpos-de-prova produzidos a partir da 

massa básica; 

• Analisar a influência do feldspato e/ou resíduo de caulim na cor de queima dos 

produtos cerâmicos; 

• Verificar qual a temperatura de queima em laboratório em que os resultados 

das propriedades tecnológicas mais se aproximam dos resultados 

encontrados nos produtos queimados na indústria, com o propósito de validar 

os resultados. 

• Otimizar o teor de feldspato e a temperatura de queima ; 

• Otimizar o teor de feldspato e resíduo de caulim e a temperatura de queima p; 

• Otimizar o teor de resíduo de caulim e a temperatura de queima; 
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2.1. Matérias-primas 

 

 Em função de suas propriedades, não é possível um estudo de material 

cerâmico sem antes falarmos em argila, por ser esta a matéria-prima principal para a 

confecção de materiais cerâmicos. A maioria das aplicações da argila situa-se no 

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

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

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

mecanicamente (GOMES, 1988). 

 As argilas apresentam uma enorme gama de aplicações, tanto na área de 

cerâmica como em outras áreas tecnológicas. Pode-se dizer que em quase todos os 

segmentos de cerâmica tradicional, a argila constitui total ou parcialmente a 

composição das massas (JORDÃO & ZANDONI, 2002).  

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

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

argilominerais, que são compostos quimicamente por silicatos hidratados de 

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

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

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

residuais (SANTOS, 1989).  

Segundo a ABNT (NBR 6502/95), as argilas são compostas por partículas de 

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

secas formam torrões dificilmente desagregáveis pela pressão dos dedos.  

 Nenhum material extraído da terra tem tantas e tão variadas aplicações como a 

argila, que pode ser considerada um dos minérios principais. Há mais de 10.000 

anos o homem vem usando a argila e para ela vai encontrando novas aplicações 

(GOMES, 1988).  

 As argilas encontradas no local em que se formaram, devido às condições 

adequadas de intemperismo, topografia e natureza da rocha matriz, são chamadas 

residuais e as argilas que foram removidas do local original de formação pela ação 

de ventos e enxurradas são chamadas sedimentares (IOSHIMOTO & THOMAZ, 

1990). 

 Os elementos básicos da argila para cerâmica vermelha são os argilominerais, 
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que são uma mistura de caulinita, ilita e/ou montmorilonita. A caulinita é o principal 

argilomineral componente das argilas, sendo responsável pela elevada resistência 

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

elevadas temperaturas para adquirir melhor resistência, devendo ser misturada a 

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

sendo responsável em parte pela coloração avermelhada dos produtos, pois em 

geral são ricas em óxido de ferro. É muito plástica, de fácil moldagem e apresenta 

bom desempenho na secagem. A montmorilonita, em pequenas proporções, é 

benéfica nas argilas para cerâmica vermelha porque favorece a plasticidade, a 

fusibilidade e sinterização. É dita expansiva por absorver grande quantidade de água 

e ser muito plástica, podendo ocasionar problemas na moldagem e trincas na 

secagem e queima (SANTOS & SILVA, 1995). 

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

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

nenhum processamento prévio, enquanto que para outros são intensamente 

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

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

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

 

2.1.1. Argilas utilizadas na indústria cerâmica 

 

 Para se obter produtos finais com as características desejadas e que atendam 

às exigências do mercado é necessário a seleção cuidadosa e detalhada das 

matérias-primas.  

 Para a produção de revestimento semiporoso, em geral utiliza-se a composição 

de mais de um tipo de argila em uma determinada proporção que distribua 

uniformemente a granulometria, dando às mesmas melhores propriedades 

necessárias ao revestimento. Os componentes não plásticos caracterizados por 

minerais fundentes e aqueles predominantemente refratários são responsáveis, em 

linhas gerais, pela densificação e resistência mecânica do material, respectivamente. 

Os materiais argilosos são de natureza caulinítico-ilíticos ou montmoriloníticos. Os 

componentes mais refratários com função estrutural são os quartzos e os quartzitos 

de maneira geral (MURANO, 2007).  
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 Para identificar as propriedades de uma determinada argila é importante definir 

alguns fatores:  

• a composição mineralógica dos argilominerais (qualitativa e quantitativa) e a 

distribuição granulométrica das partículas;  

• a composição mineralógica dos não-argilominerais (qualitativa e quantitativa) e a 

distribuição granulométrica das partículas;  

• o teor em eletrólitos, quer dos cátions trocáveis quer de sais solúveis, qualitativa e 

quantitativamente;  

• a natureza e teor de componentes orgânicos; 

• as características texturais da argila, tais como: forma dos partículasde quartzo, 

grau de orientação ou paralelismo das partículas dos argilominerais, silificação e 

outros (GRIM, 1963). 

 

2.1.1.1. Argilas caulinítica, ilítica e montmorilon ítica 

 

A caulinita é o argilomineral mais frequentemente encontrado na natureza. 

Sua fórmula química é Al2Si2O3(OH)4 ou Al2O3. 2SiO2. 2H2O, sendo formada pelo 

empilhamento regular de camadas 1:1 em que cada camada consiste de uma folha 

de tetraedro de SiO4 e de uma folha de octaedros Al2(OH)6, também chamada folha 

de gipsita, ligadas entre si em uma única camada, através de oxigênio em comum, 

resultando em uma estrutura fortemente polar. A fórmula estrutural da célula unitária 

é Al4SiO2O10(OH)8 e a composição percentual teórica em óxidos é 46,54% de SiO2; 

39,50% de Al2O3; e 13,96% de H2O (BRINDLEY,1961). 

Geralmente apresenta cor clara após queima, fato que justifica a sua não 

utilização em cerâmica vermelha na sua forma pura. 

O comportamento térmico da caulinita é o seguinte: a 110ºC perde água de 

umidade e água adsorvida; por volta de 450ºC inicia-se a reação de desidroxilação, 

que se completa a 600ºC, formando-se a metacaulinita a 950ºC. Para a caulinita 

bem cristalizada, há um pequeno pico endotérmico antes do pico exotérmico 

intenso, cujo pico máximo ocorre a 975ºC; as caulinitas mal cristalizadas não 

apresentam esse pequeno pico endotérmico; a 1100ºC, a cristobalita é facilmente 

identificada, quando a fase espinélio alumínio-silício se transforma em um tipo de 
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mulita mais rico em sílica, que posteriormente se transforma em mulita com mais 

liberação de cristobalita. A 1225ºC tem-se o pico exotérmico que corresponde à 

transformação total do espinélio em mulita, com liberação de sílica; a 1470ºC há o 

pico de cristalização da cristobalita; e a 1750ºC ocorre a fusão completa do sistema.  

A retração de queima da caulinita atinge o valor máximo por volta de 950 ºC e 

a vitrificação se inicia entre 950ºC e 1225ºC devido à liberação de cristobalita (SiO2) 

(BRINDLEY,1961). 

A ilita é um silicato de alumínio hidratado com elevado grau de óxido de 

potássio, que torna as argilas muito plásticas (ou gordas, devido ao seu alto grau de 

granulometria fina), de fácil moldagem e bom desempenho na secagem.  

O comportamento térmico da ilita é o seguinte: entre 100ºC e 200ºC, com pico 

máximo a 150ºC existe um pequeno pico endotérmico de água que parece estar 

intercalada entre camadas; entre 450ºC e 600ºC existe um pico endotérmico 

pequeno, cujo pico máximo ocorre a 530ºC ou 550ºC, de perda de água de 

hidroxilas. Essa perda não destrói a estrutura cristalina das ilitas dioctaédricas, 

porém destrói a estrutura cristalina das ilitas trioctaédricas; acima de 600ºC há uma 

pequena expansão; entre 880ºC e 930ºC, com picos máximos a 900ºC e 920ºC, 

respectivamente, um pico duplo endo-exotérmico. O pico endotérmico a 900ºC é de 

perda da estrutura cristalina e o pico exotérmico a 920ºC é de formação de espinélio; 

e a 1200ºC há um pequeno pico exotérmico de formação de mulita (GRIM, 1963). 

A fórmula química da ilita é [(K, H3O)Al2Si3Al10(OH)2]. 

Os minerais do grupo montmorilonita ou esmectita são geralmente 

encontradas nas betonitas, que são rochas derivadas de cinzas vulcânicas.  

Esses argilominerais geralmente possuem, em elevado grau, propriedades 

plásticas e coloidais e apresentam grandes variações em suas propriedades físicas 

(SANTOS 1989; GRIM, 1963; SANTOS, 1963). 

Os argilominerais desse grupo (montmorilonita, beidelita, nontronita, 

volconscoita, saponita, sauconita, hectorita) são constituídos por duas folhas 

tetraédricas de silicato, com folha central octaédrica, unidas entre si por oxigênios 

comuns às folhas, que são contínuas nas direções dos eixos a e b e estão 

empilhadas ao acaso umas sobre as outras, em alguns tipos. Pode haver 

substituições isomórficas em porcentagem moderada (até cerca de 15% da 

população) do alumínio, ferro, magnésio e outros, isoladamente ou em combinação. 



Revisão Bibliográfica                                                                              23 
 

 

Castro, Raimundo José de Sousa          Tese de Doutorado               PPgCEM/UFRN 

A fórmula química do grupo da esmectita é Al4Si87O20(OH)4. nH2O (n = água  

interlamelar) (SANTOS ,1989). 

A Figura 2.1. apresenta a estrutura do argilominerais descritos anteriormente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.1.  Estrutura dos argilominerais citados. 

 
2.2. Feldspato 

 

Os feldspatos são os minerais que predominantemente dão origem à caulinita 

e à haloisita, em qualquer das formas, quer por intemperismo, quer por ação 

hidrotermal. Um feldspato, para se transformar pela ação do intemperismo em 

caulinita, deve passar pela forma de mica moscovita como fase intermediária. Até o 

presente, não se tem evidência experimental da transformação direta de feldspato 

em caulinita sem uma fase intermediária (SANTOS, 1989). Os álcalis encontrados 

nas argilas são quase totalmente devido aos feldspatos, micas ou cátions trocáveis. 

São agentes fundentes e, portanto, indesejáveis para materiais refratários. 

Os feldspatos são os principais constituintes de muitas rochas ígneas. O granito 
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contém cerca de 60% de feldspato. Alguns pegmatitos são ricos em feldspato, sendo 

a maior fonte desses fundentes (NORTON,1973).  

Feldspato é o grupo mineral mais abundante, constituído por silicato de 

alumínio, que contém variações no teor de K, Na, Ba e Ca entre os seus membros. 

São encontrados em rochas ígneas, metamórficas e sedimentares, sendo que o 

pegmatito granítico é uma das principais fontes. O grupo do feldspato é 

subdividido em dois subgrupos: plagioclásios (CaAl2Si2O8 – NaAlSi3O8) e 

feldspatos alcalinos ou álcalis-feldspato (KAlSi3O8 – NaAlSi3O8), em função das 

diferenças dos tipos de álcalis predominantes e da estrutura cristalina (DEER et al, 

1966). Entre eles, os feldspatos alcalinos microclina e ortoclásio são as matérias-

primas para as indústrias cerâmicas e vidreiras. Também é usado como carga 

mineral nas indústrias de tintas, plásticos, borrachas e abrasivos leves e como 

insumo na indústria de eletrodos para soldas conforme as suas especificações. Na 

produção da cerâmica branca, o feldspato atua como fundente devido seu 

conteúdo de álcalis (Na2O + K2O), auxilia no controle do grau de vitrificação do 

corpo cerâmico devido ao seu alto teor de sílica (SiO2) e atua como estabilizante 

pela presença da alumina (Al2O3), impedindo o excesso de fluidez do esmalte 

quando derretido. O aumento na quantidade de feldspatos na massa inicial da 

cerâmica tem agregado qualidade às porcelanas. 

Os feldspatos, por serem materiais com elevado teor de álcalis, em questão o 

sódico (Na2O.Al2O3.6.SiO – albita), o potássico (K2O.Al2O3.6SiO2 – ortoclásio) e o 

cálcico (CaAl2Si2O8 – anortita), quando presentes na massa cerâmica, reduzem a 

temperatura de queima por terem temperatura de fusão relativamente baixa, sendo 

assim empregados como fundentes ou geradores de “fase vítrea” nas massas 

cerâmicas e nos vidrados, reduzindo a porosidade do produto. Para a indústria 

cerâmica, estas duas condições são importantes para os produtos, uma vez que 

além de baixar o custo com energia, reduzem a absorção de água e aumentam a 

resistência mecânica (ABCERAM, 2010). 

A classificação de um feldspato potássico para aplicação em cerâmica tem os 

seguintes parâmetros para os teores de seus óxidos: cerâmica de 1ª qualidade: SiO2 

≤ 67%, TiO2 < 0,2%, Al2O3 > 18%, Fe2O3 ≤ 0,1%, MgO ≤ 0,3%, CaO ≤ 0,3%, 

Na2O+K2O ≥ 13% e PF ≤ 0,3%; cerâmica de 2ª qualidade: SiO2 ≤ 71%, Al2O3 ≥ 15%, 

Fe2O3 ≤ 0,51%, Na2O+K2O ≥ 10% e PF ≤ 1,0% (SILVA; CUNHA e MARINHO, 1996). 
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2.3. O resíduo de caulim 

 

Os caulins ocorrem associados a várias impurezas, não atendendo, dessa 

forma, às especificações de mercado. As impurezas, como óxidos de ferro e titânio, 

mica e feldspato, influenciam diretamente na cor e alvura do caulim, comprometendo 

sua qualidade (LUZ e DAMASCENO, 1993). Para promover o seu melhor 

aproveitamento é necessário realizar operações de beneficiamento, as quais vão 

depender do uso a que se destina. Existem dois processos de beneficiamento: via 

seca e via úmida. 

- Beneficiamento a seco 

Esse processo é utilizado em caulins com baixo teor de quartzo, elevada 

alvura e distribuição granulométrica adequada (> 90% inferior a 2 µm). Nesse 

processo, o caulim bruto é inicialmente fragmentado abaixo de 2,5 cm; em seguida, 

passa por secagem em secadores rotativos. Na etapa seguinte, o caulim é 

pulverizado em moinhos de rolos, para então ser classificado por tamanho, segundo 

um processo denominado flotação com ar, em que as partículas mais finas são 

conduzidas para o topo do separador por uma corrente de ar quente (LUZ et 

al.,2005). Como a maioria dos caulins não possui essas características, predomina o 

beneficiamento por via úmida. 

- Beneficiamento a úmido 

O beneficiamento a úmido consta das etapas de dispersão, desareamento, 

separação granulométrica em hidrociclone ou centrífuga, separação magnética, 

floculação seletiva, alvejamento químico, filtração e secagem (MONTE et al., 2001). 

O beneficiamento inicia-se com a adição de água ao caulim bruto e com a 

desagregação do mesmo em um misturador. Em seguida, a polpa é transportada por 

gravidade para etapa de peneiramento. Nesse transporte ocorre o desareamento, no 

qual são sedimentados os materiais mais grosseiros, constituídos por mica, quartzo, 

feldspato, entre outros. Esse material é removido manualmente através de pás 

perfuradas e depositado em terrenos da empresa, ocupando grande espaço, sendo 

muitas vezes lançado às margens de estradas, beiras de rios, ocasionando um 

impacto ambiental negativo e cujo pó fino, quando inalado, pode trazer problemas de 
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saúde, principalmente respiratórios, às pessoas. A Figura 2.2. a seguir mostra um 

dos aspectos degradantes provocados pelo acúmulo de resíduo de caulim. 

 

Figura 2.2.  Mostra um dos aspectos degradantes do resíduo de caulim. 

 

Na etapa de peneiramento ocorre a classificação das partículas da mistura. 

Essa etapa é formada por um conjunto de peneiras de malha N° 200 (0,074 mm) e 

325 (0,044 mm), que estão empilhadas em ordem crescente da abertura da malha. 

Todo o material é passado na peneira Nº 200. Caso seja necessário um melhor 

refinamento do minério, a polpa também deve ser submetida à peneira de N° 325. O 

material retido nas peneiras de número 200 é rejeitado e consiste no resíduo fino da 

cadeia produtiva do caulim. 
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2.4. Os diversos resíduos usados na indústria cerâm ica  

 

 O resíduo industrial é um dos maiores responsáveis pelas agressões ao 

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

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

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

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

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

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

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

mundo.  

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

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

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

credibilidade perante o mercado consumidor. Esse comportamento se insere no 

contexto de uma legislação mais exigente, do desenvolvimento de políticas 

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

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

ambiental e ao desenvolvimento sustentável (FERNANDES; OLIVEIRA e HOTZA, 

2003).  

 O aproveitamento dos resíduos para uso como materiais alternativos não são 

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

razões que motivam os países a reciclar seus resíduo industriais: primeiro, o 

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

volumes de resíduos sólidos, que põem em risco a saúde pública, ocupam o espaço 

e degradam os recursos naturais e, terceiro, a necessidade de compensar o 

desequilíbrio provocado pelas altas do petróleo (MENESES et al, 2002).  

  Algumas análises nas diversas áreas de fabricação indicaram um retorno 

financeiro e ambiental extraordinário com o reuso de resíduos. Diversos projetos já 

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

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

importância e da quantidade desperdiçada em seus processos produtivos em cada 

minuto de produção. Os resultados obtidos com esses processos de reuso 
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demonstram as reais formas de redução de custo e impactos ambientais, bem como 

comparativos dos investimentos com o retorno financeiro da implantação, que 

provocam a mudança na conscientização industrial, além do aumento de 

credibilidade e da melhoria da imagem da empresa perante o mercado consumidor 

(FERNANDES, 2002).  

A reciclagem de resíduos industriais em materiais cerâmicos para fins 

diversos deve necessariamente ser acompanhada de uma avaliação dos problemas 

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

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

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

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

possa apresentar. Neste contexto, massas cerâmicas contendo resíduo estão 

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

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

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

perde sua identidade como resíduo (CASTRO, 2008). A seguir serão citados alguns 

resíduos que estão sendo incorporados em massa cerâmica.   

 

2.4.1. O resíduo da mineração  

 

 Devido ao aumento do consumo de metais no mundo e à crescente 

exploração de depósitos de minérios, os resíduos de mineração continuam cada vez 

mais se acumulando. Sua disposição dá origem a diversos problemas ambientais. 

Problemas especiais ocorrem com resíduo que contém vários componentes nocivos 

(íons de metais pesados, reagentes de flotação, ácidos e outros) que podem pôr em 

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

resíduos é a lama vermelha que, além de grandes quantidades de partículas muito 

finas de óxido de ferro, contém elevado teor de óxido de sódio extremamente 

perigoso, mas que já foi utilizado em cerâmica de revestimento (HIDELBRANDO et 

al., 1999). 
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2.4.2. O resíduo petrolífero  

 

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

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

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

uma massa de resíduo final entre 10-20 vezes maior que o resíduo inicial. 

Principalmente devido ao elevado teor de óleo, este tipo de resíduo não pode ser 

simplesmente disposto em lagos ou diques, pois daria origem a um problema 

ambiental de grande relevância. Muitas vezes gerado em plataformas marítimas, o 

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

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

resíduo borra de petróleo. O segmento industrial de cerâmica estrutural tem 

apresentado e demonstrado grande potencial para absorver resíduos industriais 

desse gênero e de outros os mais diversos (HOLANDA et al., 2000). 

 

2.4.3. O resíduo da ardósia  

 

O perfil tecnológico deficiente da atividade extrativa e do beneficiamento da 

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

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

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

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

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

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

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

milhares de toneladas de material descartado que ocasionam problemas ambientais 

e descaracterizam a paisagem. Estudos têm mostrado que algumas ardósias 

apresentam propriedades cerâmicas comparáveis a algumas argilas usadas na 

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

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

alternativa de utilização para o material acumulado nas regiões extrativas e 

beneficiadoras (RODRIGUES et al., 2000). 

 



Revisão Bibliográfica                                                                              30 
 

 

Castro, Raimundo José de Sousa          Tese de Doutorado               PPgCEM/UFRN 

2.4.4. O resíduo do granito  

 

Com a crescente preocupação, nos últimos anos, com o impacto ambiental 

resultante das mais diversas atividades industriais, as empresas beneficiadoras de 

granitos ornamentais não escapam ilesas, sendo lembradas constantemente como 

poluidoras de rios, lagos, córregos, ar, campos, florestas etc. O desdobramento de 

blocos de rochas ornamentais para produção de chapas gera uma quantidade 

significativa de resíduos na forma de lama. Tal material é proveniente da polpa 

abrasiva utilizada nos equipamentos de corte e polimento da rocha trabalhada e, é 

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

granalha e cal moída. Pesquisas têm sido realizadas visando ao aproveitamento dos 

resíduos da serragem de granito para utilização como insumo na produção de 

argamassas de assentamento e revestimento de alvenarias em geral, na manufatura 

de tijolos e blocos estruturais não cerâmicos, de pedras ornamentais sintéticas, de 

tijolos e blocos estruturais cerâmicos rústicos e grês sanitários (NEVES et al., 2000). 

 

2.4.5. O resíduo do mármore  

 

Em muitos lugares do Brasil, os resíduos industriais gerados no 

beneficiamento de mármore, obtidos nas serrarias com teares de lâminas ou 

diamantados, são geralmente depositados em barragens de rejeito improvisadas, ou 

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

esses resíduos são costumeiramente lançados ao meio ambiente, em locais 

inadequados, principalmente em áreas ainda próximas às serrarias. Em alguns 

casos, esses resíduos são despejados diretamente em rios, causando 

assoreamento do mesmo, poluindo sua água e gerando grande impacto ambiental, 

acarretando conflitos com órgãos ambientais e populações vizinhas. Os empresários 

alegam falta de áreas para disposição desses resíduos. A comunidade vizinha é 

prejudicada pela poluição dos cursos de água. Os órgãos de fiscalização agem 

aplicando multas e restringindo ou paralisando as atividades das serrarias, 

atividades estas muito importantes para a economia das regiões. Tentar minimizar o 

impacto ambiental causado pelo pó dos teares de mármore, mediante o 

aproveitamento e valorização deste pó que é produzido e descartado pelas 
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serrarias, é uma vertente que está sendo estudada.  Os minerais constituintes do 

resíduo (pó de serraria) podem ser usados na indústria cerâmica, principalmente 

vermelha, em até 30%, substituindo matérias-primas tradicionais como calcita, 

dolomita, feldspato e quartzo, e na de construção civil (argamassa de 

assentamentos, argamassa de revestimento interno e externo etc.). A parte metálica 

(Fe) do resíduo, constituída pela granalha, pode ser recuperada e reutilizada para 

outros fins (BARROTE, 2000 e PONTES et al., 2001). 

 

2.4.6. O resíduo do óleo  

 

Sabe-se que os termos “argila descorante”, “argila clarificante” e “argila 

adsorvente” são utilizados como sinônimos, principalmente nas indústrias de óleos e 

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

ou térmica, apresentam a propriedade de adsorver as matérias corantes de óleos 

minerais, vegetais e animais. A indústria de clarificação de óleos comestíveis gera 

resíduos que são normalmente descartados no meio ambiente, causando diversos 

impactos negativos. Na tentativa de atenuar os problemas ambientais motivados 

pelo descarte incontrolado desta tipologia de resíduos, a indústria de cerâmica 

estrutural tem sido eleita, neste domínio, por oferecer a possibilidade de reutilizar 

e/ou inertizar aqueles materiais (FLORÊNCIO et al., 2000). 

 

2.4.7. O resíduo do vidro  

 

Vidros laminados são produtos utilizados pela indústria automobilística em 

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

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

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

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

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

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

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

fábricas. Estudos têm sido realizados com o objetivo de encontrar aplicações 

tecnológicas para esse material. Alguns desses estudos detêm-se na possível 
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aplicação desse pó substituindo o quartzo e o feldspato na fabricação de peças de 

cerâmica branca; outros, em compósitos à base de polímeros (VALERA et al., 2000). 

 

2.4.8. O resíduo do carvão mineral  

 

O aproveitamento de cinzas de carvão mineral como matéria-prima para 

produtos cerâmicos é altamente conveniente, visto que principalmente termelétricas 

e também indústrias que utilizam o carvão mineral geram uma grande quantidade de 

cinzas, que atualmente tem aproveitamento como, por exemplo, matéria-prima para 

a fabricação de cimento. Porém, a quantidade de cinzas gerada é muito grande e o 

excedente não utilizado representa um problema sob o ponto de vista ambiental. 

Gera também problema de estocagem, visto que ocupa muito espaço do pátio da 

empresa e para os aterros necessitam de alguns cuidados específicos. Assim, tudo 

isso acaba resultando em ônus para a empresa. Nesse contexto, estudos têm sido 

realizados visando ao reaproveitamento dessas cinzas como matéria-prima em 

massas cerâmicas. Isso porque apresentam composição passível de ser 

incorporada nesses produtos, além de granulometria baixa, não necessitando de 

moagem, possibilitando vantagens às cerâmicas, termelétricas e indústrias que 

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

 

2.4.9. O resíduo da construção civil  

 

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

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

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

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

podem gerar produtos com propriedades adequadas e custos inferiores aos preços 

médios dos produtos das argamassas convencionais. Dependendo da tecnologia 

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

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

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

população de baixa renda. Muitos estudos têm se detido a reutilizar esses resíduos 



Revisão Bibliográfica                                                                              33 
 

 

Castro, Raimundo José de Sousa          Tese de Doutorado               PPgCEM/UFRN 

na confecção de blocos estruturais, na tentativa de minimizar o custo de obras a 

serem realizadas (RODRIGUES et al., 2000). 

 

2.4.10. O resíduo da cadeia produtiva do beneficiam ento do caulim  

 

O resíduo oriundo da cadeia produtiva do beneficiamento do caulim está 

sendo largamente estudado em virtude do grande impacto ambiental provocado 

quando descartado de forma indiscriminada na natureza. Trabalhos já foram 

desenvolvidos adicionando o mesmo em massa predominantemente caulinítica, 

permitindo alcançar benefícios ambientais e econômicos, minimizando os impactos 

ambientais negativos (CASTRO, 2008). 

 

2.5. Cerâmica de revestimento 

 

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

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

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

além de decorar uma das faces da placa (ANFACER, 2010). 

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

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

argilas com características diversas para dar a composição desejada e são a base 

do biscoito; os materiais não argilosos, quartzo, feldspato e caulim servem para 

sustentar o corpo cerâmico ou promover a fusão da massa; e os materiais sintéticos 

são utilizados para a produção de engobes e esmaltes e servem para fazer a 

decoração dos revestimentos (ANFACER, 2010). 

 Estes revestimentos são usados na construção civil para revestir paredes, 

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

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

(ANFACER, 2010). 

 As placas para revestimento cerâmico são normatizadas pela ABNT, cuja 

norma NBR-13816/97, que trata da definição de revestimento cerâmico, define-o 

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

utilizados para revestir pisos e paredes. Sua conformação se dá por extrusão, 
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prensagem, ou por outros processos. As placas são secas e em seguida levadas à 

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

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

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

revestimentos cerâmicos com os seguintes critérios: 

a) Esmaltados e não esmaltados; 

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

c) Grupos de absorção de água; 

d) Classes de resistência à abrasão superficial, em número de cinco;  

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

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

níveis de concentração; 

      g) Aspecto superficial ou análise visual. 

  A norma NBR-13817/97, em seu item c, classifica os revestimentos cerâmicos 

em cinco grupos de absorção de água, conforme Tabela 2.1. a seguir: 

 

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

Grupos  Absorção de água (%) Definição do produto 

BIa 0 < AA ≤ 0,5  Porcelanato 

BIb 0,5 < AA ≤ 3,0 Grés 

BIIa 3,0 < AA ≤ 6,0 Semigrés 

BIIb 6,0 < AA ≤ 10 Semiporoso 

BIII 10 < AA Poroso 

 

As normas mundiais escolheram como um dos parâmetros de classificação das 

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

porosidade das mesmas (ANFACER, 2010). 
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2.6. Processo fabril de revestimento cerâmico de ba se argilosa 

vermelha  

 

A Figura 2.3. a seguir apresenta o esquema produtivo de revestimento 

cerâmico por monoqueima via seco. 

 

Figura 2.3.  Esquema produtivo por monoqueima. 

 

No processo de fabricação de revestimento de base vermelha, as argilas 

devidamente beneficiadas são levadas para a etapa denominada de preparação de 

massa ou formulação. Inicialmente é feita a dosagem e alimentação, na qual são 

preparadas massas cerâmicas utilizando argilas nas proporções desejadas. Isto é 

dependente das características individuais de cada uma. Em seguida, a argila seca 

ou com pouca umidade, em torrões grandes, é desintegrada. Na sequência do 
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processo, a massa argilosa é encaminhada ao moinho pendular, peneirada e em 

seguida conduzida a um umidificador misturador e granulador no intuito de umidificá-

la e homogeneizá-la. Geralmente as massas são umidificadas entre 5 e 10% com 

água, no sentido de obter-se uma massa com consistência ideal para moldagem por 

prensagem. E por último neste processo de preparação da massa, a mesma é 

guardada em cilo metálico com tempo mínimo de 24 h de descanso, para que a 

água se distribua de forma uniforme e as tensões internas acumuladas durante o 

processo sejam aliviadas dando melhor reologia à mesma. 

Na etapa de conformação mecânica do produto, é conferido um formato 

geométrico específico à massa argilosa (MURANO, 2007). 

Os métodos de conformação mais empregados são prensagem e extrusão. O 

método de conformação por extrusão é o menos usado em cerâmica de 

revestimento. Após conformação, as peças cerâmicas são submetidas ao processo 

de secagem no sentido de eliminar a água adicionada, sendo em geral realizada em 

secador de planos paralelos. O próximo passo é o lixamento para a planificação da 

parte superior do suporte cerâmico para que o mesmo receba a aplicação de 

engobe, este com objetivo de tornar a parte citada livre de defeitos e melhorar a 

aderência do esmalte à placa.  

A queima ou sinterização é uma etapa complexa e deve ser bem conduzida, 

utilizando-se um ciclo de queima adequada (ciclo de queima: aquecimento, 

permanência por certo tempo na temperatura de patamar e resfriamento). Em geral 

é usado um ciclo de queima rápido em forno a rolo durando em média 30 a 60 min 

frio a frio. Durante o processo de queima, os materiais argilosos sofrem uma série de 

reações e transformações físico-químicas em temperaturas específicas que alteram 

suas características iniciais, conferindo às peças cerâmicas as propriedades finais 

desejadas. 

A penúltima etapa do processo produtivo é a seleção do produto acabado, 

classificando o mesmo conforme a quantidade de defeitos e, por último, as peças 

são estocadas. 
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2.6.1. Formulação de massa cerâmica 

 

 A formulação de massa cerâmica tem como critérios básicos as propriedades 

requeridas do produto e as características inerentes ao processo de fabricação, 

dentre esses: composição química, pureza, tamanho e distribuição do tamanho das 

partículas, cor de queima, reatividade, processabilidade, potencialidade de extração 

e custos (extração e transporte).  

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

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

com a formulação definida para a tipologia do produto a ser fabricado 

(FERNANDES, 2002). 

Uma massa será adequada para a fabricação de um produto cerâmico quando 

cumpra uma série de condições: 

A relação de materiais plásticos (no caso, argilominerais) e materiais 

acessórios de natureza diversa (quartzo, feldspato, carbonato, matéria amorfa, 

substância orgânica) deve ser tal que confira à massa cerâmica uma plasticidade 

suficiente para facilitar a compactação, com boa resistência mecânica a verde. Deve 

possuir uma composição químico-mineralógica equilibrada tal que, no processo de 

queima, as transformações físico-químicas que ocorrem produzam as quantidades 

necessárias de fase vítrea, com viscosidade adequada, evitem a deformação das 

peças e confiram ao produto acabado as características tecnológicas desejadas 

(coeficiente de dilatação, resistência mecânica, porosidade, absorção de água etc.). 

Além disso, a massa deve ser insensível às variações de temperatura de 

queima, dentro de certos limites. Em outras palavras, deve possuir uma faixa de 

queima o mais ampla possível. 

Uma caracterização químico-mineralógica de argilas e o estudo das 

propriedades que conferem seus componentes às massas cerâmicas permitem 

estudar as modificações de uma massa cerâmica que devem ser realizadas para 

alterar uma ou várias propriedades do corpo cerâmico, e utilizar novas matérias-

primas. 

As técnicas de reformulação de massa cerâmica têm sido desenvolvidas a fim 

de permitir a manipulação da composição do corpo, alterando propriedades físicas, 
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substituindo matérias-primas ou reduzindo custos. A técnica tradicional para 

solucionar este problema consiste em métodos de tentativa e erro, substituindo-se 

gradativamente um ou mais componentes e observando-se a permanência ou não 

das propriedades da massa inicial. Este método é empírico e envolve muito tempo e 

experimentação. 

No entanto, já existem trabalhos realizados por alguns pesquisadores – 

(SILVEIRA, 2004); (CORREIA; HOTZA e SEGADÂES, 2005); (CAMPOS et al.,2005) 

– que utilizam instrumentos estatísticos para planejamento das formulações 

cerâmicas com o objetivo de obter informações sobre o efeito das variáveis 

presentes na mistura e no processo sobre as propriedades do produto final, com 

custo e tempo mínimos, além de definir o erro experimental e o grau de confiança 

associado à informação de que se dispõe, reduzindo o tempo de experimentação e a 

quantidade de réplicas. 

 

2.6.2. Moagem de massa cerâmica 

 

O objetivo da moagem é diminuir, o máximo possível, o tamanho das partículas 

das matérias-primas envolvidas no processo e garantir a homogeneização da massa 

cerâmica dentro de uma distribuição granulométrica definida. É uma etapa em que 

se deve ter um controle sobre a granulometria, já que a mesma influencia na 

reatividade entre os vários componentes durante a queima podendo, a mesma ser 

realizada a úmido ou a seco. 

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

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

homogênea e então atomizá-las em um spray dryer, transformando a mistura em pó 

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

moagem a seco, as matérias-primas úmidas são secas e levadas ao moinho, onde 

são reduzidas a tamanhos de partículas apropriados para a fabricação do produto. 

Em seguida à moagem, o pó é umedecido e granulado novamente, estando pronto 

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

homogeneidade das suas propriedades, o pó granulado apresenta desvantagens em 

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

processo via seca e as vantagens no gerenciamento do processo produtivo 
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constituem vantagens para a aplicação mais difundida da tecnologia de utilização do 

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

Na moagem das matérias-primas, devem ser distinguidas diferentes etapas 

de redução, todas em função do tamanho médio de suas partículas, podendo ser 

feita a partir de: britadores, cujo objetivo básico é a ruptura de material em tamanhos 

compreendidos entre 5 cm e 1 cm; trituradores ou desagregadores, em geral 

moinhos de martelos, para reduzir a tamanhos próximos ao milímetro; e os moinhos 

pendulares, que conduzem à distribuição granulométrica desejada.  

 A moagem é uma fase importante do processo produtivo, pois influencia 

diretamente na estabilidade dimensional e na porosidade aparente do produto 

acabado (BORDIGNON, 2004). 

 Para placas monoporosas, o grau de moagem pode influenciar na 

temperatura final de eliminação dos gases da massa ou na reatividade dos 

componentes durante a queima, alterando sensivelmente as características 

mecânicas finais dos produtos (SACMI, 2010). 

 

2.6.3. Conformação  

 

 Dos vários processos industriais utilizados para a conformação de 

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

empregado. Isto se deve ao fato de a prensagem alcançar uniformidade de todo um 

leque de características básicas e propriedades mecânicas, que podem ser obtidas 

nos compactados verdes, os quais são responsáveis pela definição das 

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

A conformação por prensagem é etapa na qual os produtos tomam a forma 

conforme o molde metálico. A extrusão, ao contrário, está presente em poucas 

indústrias. O processo de extrusão consiste basicamente na pressurização de uma 

massa plástica por meio de dispositivos propulsores (pistão, hélice ou cilindros) 

contra a boquilha da maromba. As boquilhas possuem orifícios que permitem a 

passagem da massa plástica de forma a imprimir uma secção transversal desejável 

à massa passante.  
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2.6.4. Secagem   

Depois de conformadas, as peças vão para etapa de secagem. O objetivo 

dessa etapa é retirar a água adicionada durante o processo de conformação, pois se 

forem submetidas a queima com muita umidade, a saída de água do corpo terá um 

fluxo intenso, aumentando os capilares e produzindo micro trincas, ocasionando 

aumento das tensões internas.  

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

nas peças prensadas, onde em geral o teor umidade varia de 5 a 10%. Nesta fase, 

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

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

empacotamento e atração de partículas que aumenta as forças de ligação entre as 

mesmas (CASAGRANDE, 2002). 

 

2.6.5. Queima  

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

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

desenvolvem sua microestrutura e propriedades desejadas. O processo de queima 

ocorre em três estágios: 1) reações preliminares a sinterização, que incluem queima 

da matéria orgânica e eliminação de produtos da decomposição e oxidação; 2) 

sinterização, que é a consolidação caracterizada pela retração (implica que, dentro 

do produto, as partículas se unem em um agregado que possui resistência 

mecânica) e densificação do produto; e 3) resfriamento (REED, 1995).  

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

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

durante a fabricação, aparecendo frequentemente defeitos nas peças acabadas 

ocasionados em etapas anteriores.  

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

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

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

gradiente térmico no produto pode ocasionar trincas e, portanto, deve ser evitado 

(FERNANDES, 2002). 
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3.1. Materiais 

 

 Para realização deste trabalho utilizou-se a massa básica, própria para a 

produção de revestimento semiporoso coletada no silo de uma indústria piauiense 

sediada em Teresina PI.  O feldspato potássico foi cedido pela mineradora Armil, de 

Parelhos RN e o resíduo de caulim cedido pela mineradora Caulisa, com sede em 

Campina Grande PB. 

  

3.2. Procedimento experimental 

 

As matérias-primas (massa básica, feldspato e resíduo de caulim) foram 

inicialmente submetidos a um processo de secagem, sendo realizada em estufa 

elétrica a 110°C ± 5°C por um período de 24 horas. Ap ós essa secagem, o feldspato 

e o resíduo foram submetidos a moagem a seco por moinho de bolas por 1 hora em 

rotação de 210 rpm e, em seguida, passados na peneira ABNT N° 200, com malha 

igual a 0,074 mm. Já a massa básica passou por completo na peneira ABNT N° 40 

com granulometria inferior a 0,42 mm. Em seguida, as matérias-primas foram secas 

novamente em estufa para retirar-se a umidade adquirida no peneiramento e, por 

último, foram separadamente acondicionadas em recipientes plásticos codificados 

para o início da formulação para em seguida serem caracterizadas. E para alguns 

ensaios, reduziu-se a granulometria das amostras conforme norma. 

 

 A Figura 3.1 a seguir mostra o esquema do procedimento experimental 

acompanhado da caracterização das matérias-primas, sendo este realizado 

mediante um conjunto de análises e ensaios tecnológicos. 
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Figura 3.1.  Esquema da metodologia experimental adotada. 

 

3.3. Caracterização das matérias-primas 

 

As matérias-primas utilizadas foram caracterizadas por técnicas de análise 

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

raios X (DRX); determinação do índice de plasticidade (IP); análise granulométrica 

(AG); e análises térmicas: análise térmica diferencial (DTA), análise dilatométrica 

(DLT) e análise termogravimétrica (TG). 
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3.3.1. Análise mineralógica 
 

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

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

moído abaixo de 325 mesh (44 µm). O equipamento utilizado foi um difratômetro da 

marca SHIMADZU, modelo XDR 6000, utilizando radiação Cu Kα e ângulo de 

varredura 2θ, variando de 5 a 80°, pertencente ao Laboratório In stitucional de 

Difratometria do Núcleo de Estudo em Petróleo e Gás Natural (NEPGN). As fases 

presentes nas amostras de cada matéria-prima e produto final foram analisadas com 

o auxílio do software XPert HighScore, da Philips, que faz a comparação entre os 

picos obtidos no difratograma com cartas padrões JCPD, cadastradas no ICDD 

(Internacional Centre for Difraction Data). 

 

3.3.2. 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 da marca Shimadzu, modelo EDX–720, do Laboratório de 

Caracterização de Materiais do Departamento de Química da UFRN. 

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

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

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

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

somente elementos entre Na (11) e U (92), da Tabela Periódica, foram detectados. 

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

1200ºC durante o ensaio de termogravimetria. Embora a recomendação para esse 

resultado seja com aquecimento de até 1000ºC ou 1050ºC (SANTOS, 1989).  
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3.3.3. Análise racional 

 

Após a realização da análise mineralógica e da análise química foi realizada a 

análise racional para obter o percentual das fases mineralógicas das amostras com 

auxílio do programa computacional “MIDS”, desenvolvido na UFRN, o mesmo escrito 

na linguagem computacional MatLab 6.0, que usa um algoritmo dos mínimos 

quadrados não-negativos proposto por Lawson, incluindo uma curva de quartzo livre 

referente a cada tipo de argila que possa vir a ser analisada (VARELA, 2004). 

 

3.3.4. Análises térmicas 

 

Para avaliar termicamente as matérias-primas e as formulações em estudo, 

utilizou-se o analisador termodiferencial BP Engenharia, modelo RB-3000, 

pertencente ao Laboratório de Engenharia de Materiais Cerâmicos da UFRN–LMC, 

sendo realizada a análise dilatométrica (DLT), que se fundamenta nas alterações 

dimensionais de um corpo-de-prova submetido a um aquecimento progressivo. 

Dependendo do material em estudo, a temperatura final pode chegar a 1650°C. 

Estas variações dimensionais estão intimamente ligadas à liberação de 

alguns constituintes, reações e transformações cristalográficas, sinterização e 

formação de fase líquida. A análise térmica diferencial (DTA) baseia-se nas 

mudanças de energia que ocorrem no corpo em estudo, expressas por meio de um 

gráfico. As mudanças podem ser motivadas por transições de fases, decomposições 

no estado sólido, reações com gases como o oxigênio (reações superficiais) e 

transições de segunda ordem (mudança de entropia sem mudança de entalpia). As 

seguintes condições foram aplicadas às amostras: granulometria inferior a 0,074 mm 

(peneira ABNT nº 200), compactadas a 24 MPa; secagem em estufa por 24 h até 

peso constante; fluxo de ar sintético de 50 ml/min; e taxa de aquecimento de 

10ºC/min até 1200°C. E para a realização da análise t ermogravimétrica (TG) em que 

são fornecidas as variações de massa que ocorrem durante o aquecimento e que 

podem ter duas causas, decomposição ou oxidação (GOMES, 1988), foi utilizado o 

equipamento TGA-51H, da Shimadzu, pertencente ao CTGÁS, com as seguintes 

condições aplicadas às amostras: granulometria inferior a 0,074 mm (peneira ABNT 
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nº 200); fluxo de ar sintético de 50 ml/min; e taxa de aquecimento de 10 ºC/min até 

1200ºC. A análise dos resultados e a obtenção da curva foram realizadas utilizando-

se o programa TA-60 para análises térmicas, da Shimadzu. 

 

3.3.5. Análise granulométrica 

 

A análise granulométrica (AG) foi realizada através da classificação de 

partículas por difração a lazer. As amostras utilizadas foram preparadas de acordo 

com o exposto no item 3.2. Em seguida, analisadas utilizando-se um granulômetro a 

laser modelo 920L do fabricante CILAS, existente no Laboratório de Cerâmicas e 

Metais Especiais da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, auxiliado com o 

programa The Particle Expert e, como meio dispersante, utilizou-se água. 

 

3.3.6. Determinação do índice de plasticidade  

 

 A plasticidade é a maior ou a menor capacidade dos materiais sofrerem 

deformações permanentes (CALLISTER, 2002). Para os materiais argilosos, a 

propriedade plástica depende de fatores como: forma das partículas, composição 

química, composição mineralógica e teor de umidade.  

 Para determinação do índice de plasticidade o método utilizado foi o 

padronizado por Arthur Casagrande. 

 O sistema argila-água possui interações fundamentais para o 

desenvolvimento da plasticidade. Pode-se admitir que a plasticidade desenvolve-se 

quando a argila tem água suficiente para cobrir toda a superfície acessível dos 

argilominerais. Essa película que envolve as partículas argilosas age como meio 

lubrificante, facilitando o deslizamento das partículas umas sobre as outras. 

Baseados em conhecimentos adquiridos por extensas investigações experimentais, 

(ATTERBERG, 1911) e (HAINES 1925) determinaram os três limites de consistência 

dos materiais argilosos. São eles: limite de liquidez (LL), limite de plasticidade (LP) e 

limite de contração (LC). Como a consistência de interesse nesse trabalho é o 

estado plástico, os limites determinados foram os LL [ABNT, NBR 6459] e o LP 

[ABNT, NBR 7180], os quais compõem o índice de plasticidade (IP) das amostras. 
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 Na Figura 3.2. a seguir é apresentada a sequência de estados de 

consistência e seus respectivos limites em função do aumento da umidade nos 

materiais argilosos.  

 

Figura 3. 2: Estados e limites de consistência para as argilas em função da umidade. 

 

Na Tabela 3.1. é apresentada a classificação proposta por JENKINS apud 

CAPUTO (1981) e adotada nesse trabalho para classificação das amostras segundo 

o valor de IP apresentado pelas mesmas. 

Tabela 3.1.  Classificação quanto ao índice de plasticidade. 

IP classificação 

IP>15 altamente plástico 

7<IP<15 medianamente plástico  

1<IP<7 fracamente plástico  

IP=0 não plástico  

 

3.3.7. Preparação das formulações cerâmicas 

 

As matérias-primas, após moagem e secagem, como já citadas, foram pesadas 

em balança analítica TECNAL – Mark 4100, com capacidade de 4100g, com 

precisão de 0,01g, dosadas e homogeneizadas em sacos plásticos devidamente 

codificados, para em seguida, serem umidificadas e granuladas. O processo deu 

origem a quinze formulações com as seguintes codificações: F2, F4, F8, F16, F32, 

FR2, FR4, FR8, FR16, FR32, R2, R4, R8, R16 e R32, com os seus respectivos 

percentuais mostrados na Tabela 3.2. a seguir. 



Materiais e Métodos  48 

 

Castro, Raimundo José de Sousa          Tese de Doutorado               PPgCEM/UFRN 

Tabela 3.2:  Composição de cada formulação em função das matérias-primas. 

Formulações 

 

Percentual mássico das matérias-primas 

massa básica feldspato resíduo 

F2 98 % 2 % 0 % 

F4 96 % 4 % 0 % 

F8 92 % 8 % 0 % 

F16 84 % 16 % 0 % 

F32 68 % 32 % 0 % 

FR2 98 % 1 % 1 % 

FR4 96 % 2 % 2 % 

FR8 92 % 4 % 4 % 

FR16 84 % 8 % 8 % 

FR32 68 % 16 % 16 % 

R2 98 % 0 % 2 % 

R4 96 % 0 % 4 % 

R8 92 % 0 % 8 % 

R16 84 % 0 % 16 % 

R32 68 % 0 % 32 % 

 

A Figura 3.3. a seguir mostra a localização das matérias-primas no diagrama 

triaxial, onde os pontos dentro da área delimitada pelas matérias-primas 

representam as 15 formulações selecionadas. Cada ponto situado dentro da região 

formada pelas matérias-primas representa uma formulação. Qualquer composição 

que se deseje formular deverá estar contida dentro da referida região. Um ponto fora 

desta região, mesmo que seja constituído pelos óxidos majoritários, significa que 

não existe uma combinação de matérias-primas que atinja a composição desejada. 
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Figura 3.3.  Diagrama triaxial das formulações em função das matérias-primas. 

 

3.3.8 Conformação dos corpos-de-prova 

 

Depois de formuladas e secas, as massas foram umidificadas com água a um 

teor de umidade em (±10)%. Em seguida, granuladas em peneira ABNT N° 40. O pó 

granulado foi separado em porções de 14g para confecção dos corpos-de-prova. De 

cada formulação foram confeccionadas 5 réplicas com as dimensões de (60,0 x 20,0 

x 5,0) mm³, por prensagem uniaxial sob uma pressão de 24 MPa, utilizado-se uma 

prensa hidráulica Schulz modelo PHS, com capacidade para 15 toneladas. 

 

3.3.9. Secagem e queima dos corpos-de-prova 

 

No revestimento semiporoso, em que há predominância de argilas, a secagem 

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

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

estes foram submetidos a secagem em estufa elétrica a 110 C ± 5°C por um período 

de 24 h. Antes e após o processo de secagem, os corpos-de-prova foram medidos 
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por paquímetro WORKER com resolução de 0,02 mm em suas três dimensões: 

altura, comprimento e largura. E após secagem, os corpos-de-prova foram pesados 

novamente. Esses valores foram utilizados para determinar a densidade a verde, a 

retração linear de secagem e o valor de partida para a retração linear de queima.  

Em seguida ao processo de secagem, iniciou-se o processo de sinterização 

dos corpos-de-prova em um forno elétrico JUNG modelo 2314, conforme Figura 3.4. 

a seguir, com temperatura máxima de trabalho de 1400ºC, pertencente ao 

Laboratório de Engenharia de Materiais Cerâmicos da UFRN – LMC, em grupos de 

cinco réplicas para cada temperatura de sinterização. Os corpos-de-prova foram 

tratados termicamente nas temperaturas de 1080°C, 1120 °C e 1160°C, com taxa de 

aquecimento fixada em 10ºC/min até a temperatura final e o tempo de patamar foi 

fixado em 10 minutos, conforme esquema mostrado na Figura 3.5. a seguir. Em 

seguida, cinco corpos-de-prova de cada formulação foram separados para serem 

sinterizadas com ciclo de queima rápida de 45 min em forno industrial contínuo a 

rolo da marca ICOM, com 105 m de comprimento, cuja matriz energética é o gás 

liquefeito de petróleo (GLP), conforme Figura 3.4. a seguir, e temperatura de pico de 

1140ºC, instalado na indústria que forneceu a massa básica. A rampa de 

aquecimento foi estabelecida conforme Figura 3.6. a seguir. Esse procedimento foi 

adotado com a intenção de verificar se as massas cerâmicas obtidas teriam 

aplicabilidade no processo industrial, bem como comparar e estabelecer correlações 

com os dados laboratoriais. 

 

Forno elétrico 

 

Forno contínuo 

Figura 3.4 . Equipamentos usados para queima dos corpos-de-prova. 
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As Figuras 3.5 e 3.4 a seguir mostram o ciclo térmico usado nos corpos-de-

prova em laboratório e na indústria respectivamente. 
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Figura 3.5. Ciclo térmico usado nos corpos-de-prova em laboratório. 
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Figura 3.6. Ciclo térmico usado nos corpos-de-prova na indústria. 

Conforme visto, a Figura 3.6 apresenta uma rampa superior e uma rampa 

inferior, sendo que a rampa superior sempre com valores maiores que os 
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apresentados na rampa inferior. Isto se faz necessário para que a água evapore 

sempre para a parte inferior do corpo-de-prova.  

Em seguida, os corpos-de-prova foram medidos por paquímetro em suas três 

dimensões: altura, comprimento e largura. Também foram pesados em balança 

eletrônica TECNAL – Mark 4100. Esses valores foram utilizados para determinar a 

densidade após queima e outras propriedades, conforme norma para a 

caracterização final. 

 

3.4. Caracterização final dos corpos-de-prova 

 

Na avaliação das propriedades de cada produto final, utilizou-se como 

parâmetro a norma NBR 13818/97 – placas cerâmicas para revestimento- 

especificação e métodos de ensaios – em cujos anexos constam os seguintes 

ensaios: aspecto visual, retração linear de queima (RLq), absorção de água (AA), 

tensão de ruptura a flexão em três pontos (TRF), porosidade aparente (PA), massa 

específica aparente (MEA) e perda ao fogo (PF). Os resultados foram obtidos pela 

média aritmética dos cinco corpos-de-prova distintos, e para facilitar a visualização 

dos resultados e validar os mesmos, utilizou-se curvas de nível e a avaliação 

mineralógica por difração de raios X (DRX). Foram feitas análises microestruturais 

de alguns corpos-de-prova por microscópio eletrônico de varredura (MEV) em 

conjunto com (EDS) com o objetivo de examinar os elementos estruturais e os 

defeitos que influenciam as propriedades dos materiais cerâmicos, sendo avaliadas 

as eventuais transformações de fases e a topografia da porosidade. 

 

3.4.1. Retração linear de queima (RLq) 

 

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

corpo cerâmico apresenta após o processamento de queima. O resultado é dado em 

porcentagem. Valores positivos indicam que houve retração, negativos indicam que 

ouve expansão. Os corpos-de-prova foram medidos por paquímetro WORKER e 

com os valores dos seus comprimentos calculou-se a retração linear de queima, 

conforme SANTOS (1989). 
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Foram aferidos os comprimentos dos corpos-de-prova secos antes da queima 

(Ls) (em cm) e após queima (Lq) (em cm). O resultado da RLq pode ser calculado 

pela equação 3.1.: 

 

100×−=
Ls

LqLs
RLq   equação (3.1) 

 

3.4.2. Absorção de água (AA) 

 

A absorção de água (AA) é a porcentagem, em peso, da quantidade de água 

absorvido pelo corpo-de-prova, a mesma foi obtida conforme (SANTOS, 1989). 

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

foram pesados em balança eletrônica. Depois foram submersos em água por vinte e 

quatro horas. Passado 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 (3.2): 

 

100×−=
Mq

MqMu
AA   equação (3.2) 

 
AA = absorção de água; Mu = massa do corpo-de-prova saturado (depois de 

submerso por 24 h) (em g); Mq = massa do corpo-de-prova queimado (em g). 

 

3.4.3. Tensão de ruptura a flexão (TRF) 

 

Tensão de ruptura de materiais cerâmicos argilosos é realizada através do 

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

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

(3.3) (VIEIRA, 2003): 
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8066,9
2

3
)( 2 ×

××
××=

hb

LP
MPaTRF

  
equação (3.3) 

 

P = força aplicada (em N); L = distância entre as duas barras de apoio (em mm), que 

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

corpo-de-prova (em mm). 

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

máquina de ensaios universal modelo AG – I 250 KN, da SHIMADZU, conforme o 

método proposto pela norma ASTM D-790/1986. Para este ensaio utilizou-se a 

célula de carga de menor capacidade (50 KN) e sensor de carga máxima de 0,5 KN, 

com velocidade de aplicação da força de 0,5 mm/min, a fim de se obter maior 

precisão dos resultados. 

 

3.4.4. Porosidade aparente (PA) 

 

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

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

foi baseado em (SANTOS, 1989). 

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

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

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

equação (3.4), é que se obtém o valor desejado: 

  100×
−
−=

MiMu

MqMu
PA     equação (3.4) 

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

saturado (em g), Mq = massa do corpo-de-prova queimado (em g); Mi = massa 

hidrostática do corpo-de-prova imerso em água (em g).  

 

3.4.5. Massa específica aparente (MEA)  

 

A massa específica aparente (MEA) é definida como a relação entre a massa 

de uma amostra e a soma dos volumes ocupados pelas partículas e pelos poros 
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(volume total). O procedimento adotado foi baseado em SANTOS (1989). A equação 

3.5 foi utilizada para o cálculo da (MEA): 

 

MiMu

Mq
cmgMEA

−
=)/( 3

  equação (3.5) 

 

MEA = massa específica aparente do corpo; Mu = massa do corpo-de-prova 

saturado (em g); Mq = massa do corpo-de-prova queimado (em g); Mi = massa 

hidrostática do corpo-de-prova imerso em água (em g). 

 

3.4.6. Perda ao fogo (PF) 

 

Perda ao fogo (PF) é definida como a variação de massa que o corpo cerâmico 

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

dado em percentual. O valor total de perda ao fogo é encontrado utilizando-se a 

equação (3.6) segundo SANTOS (1989): 

 

  100×−=
MF

MFMi
PF     equação (3.6) 

 

PF = Perda ao fogo; Mi = massa inicial do corpo de prova verificado após secagem a 

110ºC (em g); MF = massa final do corpo de prova verificado após queima (em g). 

 

3.4.7. Análise microestrutural  

 

O microscópio eletrônico de varredura (MEV) é um tipo de microscópio capaz 

de produzir imagens de alta resolução da superfície de uma amostra. Devido à 

maneira com que as imagens são criadas, imagens de MEV têm uma aparência 

tridimencional característica e são úteis para avaliar a estrutura superficial de uma 

dada amostra. Quando o mesmo tem como acessório a espectrometria de energia 

dispersiva de raios X (EDS), é possível, além da identificação mineralógica, fazer o 
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mapeamento da distribuição de elementos químicos por minerais, gerando mapas 

composicionais de elementos desejados. 

Para analisar a microestrutura dos corpos-de-prova, os mesmos foram levados 

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

sem nenhum tratamento prévio de lixamento ou polimento. Porém, cortou-se uma 

pequena parte de cada corpo-de-prova com disco diamantado e em seguida foram 

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

alumínio por uma fita condutora de carbono, onde foi analisada a microestrutura 

interna, com o objetivo de avaliar a porosidade fechada e possíveis defeitos 

presentes no material, avaliando principalmente as fases formadas. 
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4.1. Caracterizações das matérias-primas 

Serão apresentadas nesta secção algumas análises que caracterizam o 

material em estudo do ponto de vista mineralógico, químico, térmico, granulométrico 

e, por fim, em termos de consistência plástica. 

 

4.1.1. Caracterização mineralógica por difração de raios X 
 

As Figuras 4.1. a 4.3. a seguir apresentam os difratogramas de raios X das 

matérias-primas utilizadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.1.  Difratograma de raios X da massa básica. 

 

O difratograma apresentado na Figura 4.1. permite constatar que a massa 

básica é constituída por quatro fases cristalinas, sendo elas: o ortoclásio 

(K2O.Al2O3.6SiO2), que é um excelente formador de fase vítrea em temperaturas 

acima de 1100°C; a hematita (Fe 2O3), que é uma fase proveniente do óxido de ferro, 

mineral este que, quando reduzido na presença de carbono, se torna responsável 

pela coloração escura e por forte desprendimento de monóxido de carbono, 

podendo ocasionar a expansão do corpo cerâmico. A presença de impurezas como 

a hematita em argilas é comum (LEITE;COLODETE e DIEGUEZ, 2000); o quartzo 

(SiO2), que se comporta como um redutor de plasticidade e auxilia na retração de 
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secagem e queima, já que se comporta como um esqueleto no momento da 

formação de fase líquida; e uma última fase, a ilita [(K,H3O)Al2Si3Al10(OH)2], que 

éuma fase não acessória na massa, responsável em parte pela melhoria da 

plasticidade.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.2.  Difratograma de raios X do feldspato. 

O difratograma do feldspato apresentado na Figura 4.2. possibilitou identificar 

como constituintes as seguintes fases cristalinas: ortoclásio (K2O.Al2O3.6SiO2), como 

fase majoritária, cuja principal função em massa cerâmica é aumentar a densificação 

do corpo aumentando a resistência mecânica e diminuir a porosidade após a 

queima; e o quartzo (SiO2), que é um mineral acessório presente no feldspato.  
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Figura 4.3.  Difratograma de raios X do resíduo de caulim. 

O difratograma do resíduo de caulim é apresentado na Figura 4.3. Identificam-

se quatro fases cristalinas: o quartzo (SiO2); a moscovita [KAl2(Si3Al)O10(OH,F)2], 

que atua como um fundente em temperaturas mais elevadas; o ortoclásio 

(K2O.Al2O3.6SiO2); e a caulinita (Al2O3.2SiO2.2H2O), que é um excelente formador 

de estrutura em uma ampla faixa de temperatura de queima. A presença destas três 

fases se deve ao processo de formação da caulinita, quer por intemperismo quer por 

ação hidrotermal da transformação do feldspato em caulinita, onde o mesmo deve 

passar por uma forma intermediária que é a mica moscovita. 

 

4.1.2. Caracterização química por fluorescência de raios X 

 

A Tabela 4.1. a seguir apresenta a composição química identificada por 

fluorescência de raios X para cada matéria-prima utilizada, em percentual mássico. 
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Tabela 4.1.  Composição química das matérias-primas. 

Óxidos presentes massa básica (%) feldspato (%) resíduo de caulim (%) 

SiO2 48,5 61,9 59,9 

Al2O3 23,8 23,2 30,0 

K2O 6,1 13,0 4,2 

Fe2O3 9,7 0,1 0,9 

MgO 1,9 0,0 0,0 

Cao 0,4 0,1 0,0 

TiO2 0,8 0,0 0,0 

outros 8,8 1,6 1,0 

PF 6, 6 0,00 3,9 

TOTAL 100% 100% 100% 

 

Observa-se, conforme a Tabela 4.1., que a massa básica apresenta elevado 

teor de óxido de silício SiO2 (48,5%), que se deve à presença de quartzo SiO2 , além 

da ilita [(K, H3O)Al2Si3Al10(OH)2] e outros minerais argilosos e não argilosos que 

possuem o silício na sua composição química, verificados na análise mineralógica, 

bem como um baixo teor de alumina Al2O3 (23,8%), se comparado ao valor teórico 

da caulinita, que é 39,5% de Al2O3. A razão silício/alumina é de 2,0, que pode 

evidenciar a presença de sílica livre, pois quanto menor esta razão maior o teor de 

argilominerais e evidenciará maior plasticidade. Há elevado teor de óxido de 

potássio K2O (6,1%), podendo este estar presente na argila, fazendo parte do 

ortoclásio ou fazendo parte da estrutura cristalina de argilominerais da ilita, ambos 

identificados pela análise mineralógica . Os teores de óxidos alcalinos terrosos (CaO 

e MgO) são baixos e estão geralmente associados à presença de minerais como 

CaCO3 (calcita) e CaMg (CO3)2 (dolomita) não presentes na massa básica. Já o 

óxido de ferro Fe2O3 (9,7%), que está presente na forma de hematita, identificado na 

análise mineralógica e que também deve estar substituindo parcialmente o alumínio 

na rede cristalina dos argilominerais, atua como redutor da refratariedade, formador 

de fase vítrea e dá ao corpo cerâmico uma cor vermelha quando o teor for acima de 

2%, que para esta massa é superior. 
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O feldspato possui elevado teor de óxido de silício SiO2 (61,9%) e um teor de 

alumina Al2O3 de 23,2%, apresentando uma razão silício/alumina de 2,6, que é 33% 

maior que a massa básica, um elevado teor de óxido de potássio K2O (13,0%), 

sendo este um óxido alcalino fundente presente principalmente no ortoclásio, e um 

baixo teor de óxido de ferro Fe2O3 (0,1%), que é comum em feldspato. O resíduo de 

caulim possui um teor elevado de óxido de silício SiO2 (59,9%) e de alumina Al2O3 

(30,0%), apresentando uma razão silício/alumina de 1,99, valor este bem próximo da 

massa básica. 

Outro ponto observado é o considerável teor de óxido de potássio K2O (4,2%). 

Este óxido se deve a presença de ortoclásio. Devido ao teor elevado de alumina e 

ao baixo teor de óxido de Fe2O3 (0,9%).  

 

4.1.3. Análise quantitativa das fases mineralógicas  por análise 

racional  

 

A Tabela 4.2. a seguir mostra o resultado da análise racional realizada 

segundo o método MIDS (VARELA, 2004), que quantifica percentualmente as fases 

mineralógicas usando-se concomitantemente a análise química e a difração de raios 

X. 

Tabela 4.2.  Análise racional das matérias-primas. 

Matéria-  

prima 

caulinita 

% 

moscovita 

% 

quartzo 

% 

ortoclásio 

% 

hematita 

% 

ilita 

% 

acessórios 

% 

Massa  

básica 

0 0 16,6 1,7 9,6 65,3 6,8 

feldspato 0 0 17,4 77,4 0 0 5,2 

resíduo 30,2 39,5 29,1 1,2 0 0 0 

 

De acordo com os resultados encontrados pela análise racional, observa-se 

que a massa básica é predominantemente ilítica, corroborando com a análise 

mineralógica, o que é justificado pelo considerável teor de potássio e alumínio 

detectado pela análise química. Detecta-se um valor significativo de acessórios, o 

que se deve à presença de fases amorfas ou que, por outro motivo, não foram 
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detectadas na análise mineralógica. Já no feldspato, a predominância de ortoclásio 

se deve ao elevado teor de potássio. O resíduo de caulim apresenta 

majoritariamente a fase moscovita, que é uma fase intermediária do ortoclásio no 

processo de transformação do mesmo em caulinita. 

 

 4.1.4. Análises térmicas  

 

A análise térmica diferencial (DTA) e a curva termogravimétrica (TG) fornecem 

as informações sobre as variações de energia e a perda de massa, respectivamente, 

ocorridas durante o aquecimento da amostra, que servem de indicadores das 

possíveis reações e transformações das fases presentes no material. Dessa forma, 

uma análise em paralelo das duas curvas permite um melhor entendimento dos 

fenômenos que ocorrem. 

As Figuras 4.4. a 4.9. a seguir apresentam os resultados das análises 

termodiferencial (DTA) e termogravimétrica (TG) e respectiva derivada (DTG) das 

matérias-primas utilizadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.4.  Curva termodiferencial da massa básica. 
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Figura 4.5.  Curva termogravimétrica da massa básica. 

Conforme as Figuras 4.4. e 4.5., que apresentam os resultados das análises 

termodiferencial (DTA) e termogravimétrica (TG) e sua respectiva derivada (DTG) 

realizadas na massa básica, nota-se um pico endotérmico intenso (DTA) entre as 

temperaturas de 91°C e 206°C, a 118°C e perda de mass a (TG) de 2,5%, indicando 

a perda de água adsorvida fisicamente na superfície externa dos argilominerais. 

Já entre as temperaturas de 350°C e 580°C, observa-se um  pico endotérmico 

de pequena intensidade a 573°C (DTA), devido à trans formação do quartzo α em β e 

perda de massa (TG) de maior percentual, cujo valor é de 4,0%, devido à 

desidroxilação dos grupos OH e a combustão de matéria orgânica, presentes em 

argilas ilíticas, que são removidas gradualmente até próximo a 900°C. O pico 

endotérmico de pequena intensidade, exatamente a 885°C (DTA), está associado à 

perda da estrutura cristalina da ilita. Já a 925°C (DTA ), tem-se um pico exotérmico 

de pequena intensidade, devido à formação do espinélio Si-Al. Este duplo pico endo-

exotérmico é característico das ilitas dioctaédricas. 

A perda total de massa (TG) foi de 6,5%. 
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Figura 4.6.  Curva termodiferencial do feldspato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.7.  Curva termogravimétrica do feldspato. 

De acordo com as Figuras 4.6. e 4.7., que apresentam os resultados das 

análises termodiferencial (DTA) e termogravimétrica (TG) realizadas no feldspato, 

observa-se um pico endotérmico de pequena intensidade a 573ºC (DTA), devido à 
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transformação do quartzo α em β. Observa-se também que há uma pequena perda 

de massa (TG), devido a impurezas no feldspato corroborando com a análise 

racional em que há um percentual de acessórios visto na tabela 4.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.8.  Curva termodiferencial do resíduo de caulim. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.9.  Curva termogravimétrica do resíduo de caulim. 
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Conforme as Figuras 4.8. e 4.9., que apresentam os resultados das análises 

termodiferencial (DTA) e termogravimétrica (TG) com sua respectiva derivada (DTG) 

realizada no resíduo de caulim, nota-se um pico endotérmico de média intensidade 

(DTA) entre as temperaturas de 559°C e 624°C exatame nte a 573°C, devido à 

transformação do quartzo α em β e uma perda de massa (TG) mais acentuada entre 

essas temperaturas, que foi de 2,8%, indicando a desidroxilização da caulinita, que 

se inicia por volta de 400°C e finda por volta de 800 °C. Após esta temperatura, tem-

se uma perda de massa (TG) em torno de 1,0% atribuída à desidroxilização da mica 

moscovita. Já entre as temperaturas de 893°C e 968°C oc orre um pico exotérmico 

de média intensidade a 940°C, indicando a perda da e strutura da metacaulinita, 

podendo apresentar a eliminação dos grupos OH restantes ou ainda a ruptura 

completa da rede dos grupos SiO4, efeitos esses que podem ser coincidentes, o 

primeiro facilitado pelo segundo. A partir desse ponto, a SiO2 amorfa começa a 

desenvolver-se e tem seus teores máximos atingidos a 950°C. A partir desta 

temperatura, o teor de sílica amorfa começa a decrescer, atingindo seus valores 

mínimos por volta dos 1050°C, quando se tem a formaçã o do espinélio alumínio-

silício ou ainda a nucleação da mulita. A perda total de massa (TG) foi de 3,8%. 

 

4.1.5. Análise granulométrica  
 

A Tabela 4.3. a seguir apresenta os dados de distribuição granulométrica das 

matérias-primas utilizadas, em conformidade com a classificação adotada pela 

ABNT de acordo com a NBR 6502/95, que classifica um material conforme o 

diâmetro de partícula em: diâmetro inferior a 2 µm (fração argilosa), diâmetro entre 2 

µm e 63 µm (fração siltosa) e diâmetro superior a 63 µm (fração arenosa). 
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Tabela 4.3.  Distribuição granulométrica das matérias-primas. 

matérias- primas tamanho 

médio (µm) 

distribuição granulométrica 

(% volume) 

< 2,0 µm 2,0 µm a 63,0 µm 

massa básica 3,24 40,10 59,90 

feldspato 5,75 22,14 77,86 

resíduo 6,65 16,50 83,50 

 

Conforme exposto na Tabela 4.3., a massa básica apresenta 40,10% de fração 

argilosa, que está relacionada aos argilominerais presentes na massa, e um 

tamanho médio de partículas de 3,24 µm. Esta baixa granulometria se deve ao 

elevado teor de ilita verificado na análise racional. Esta baixa granulometria, do 

ponto de vista tecnológico, é bastante favorável, pois quanto menor a granulometria 

de uma massa, mais rápidas ocorrem as reações de sinterização, podendo diminuir 

tanto o tempo quanto a temperatura de sinterização, proporcionando menores 

custos e aumentando a produtividade e ainda melhorando a plasticidade da massa. 

O feldspato apresenta 22,14% de fração argilosa e um tamanho médio de partículas 

de 5,75 µm, sendo 77% maior que o da massa básica. O resíduo de caulim 

apresenta um menor percentual de fração argilosa, que é de 16,50%. Esta maior 

granulometria do feldspato e do resíduo está associado ao considerável teor de 

quartzo determinado na análise racional. Isso pode contribuir para a redução da 

densidade a verde dos corpos produzidos, pois aumentará a proporção de partículas 

de maior granulometria, reduzindo a plasticidade dos mesmos. 

A Figura 4.10. a seguir apresenta a distribuição granulométrica das matérias-

primas. 
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Figura 4.10.  Distribuição granulométrica das matérias-primas. 

 

 Verifica-se que a massa básica apresentou uma estreita faixa de distribuição 

granulométrica, variando de 0,3 µm a 10 µm, com o feldspato variando de 0,3 µm a 

20 µm e o resíduo de caulim variando de 0,3 µm a 25 µm. Como a variação 

granulométrica de todas as matérias-primas estão abaixo de 60 µm, isto contribui 

para evitar a segregação dos componentes, contribuindo para a melhoria das 

propriedades tecnológicas dos corpos cerâmicos confeccionados com as mesmas. 

O que pode ser observado é que a granulometria do feldspato e a do resíduo têm 

comportamentos bem próximos. 
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4.1.6. Avaliação da plasticidade 

 

A Tabela 4.4. a seguir apresenta os resultados dos índices de plasticidade das 

matérias-primas determinadas pelos limites de Atterberg. 

Tabela 4.4. Limites de Atterberg das matérias-primas. 

matérias- 

primas 

LL (%) LP (%) IP (%) classificação 

(ABNT) 

massa básica 44,00 27,72 16,28 altamente plástico 

feldspato ND ND ND não plástico 

resíduo ND ND ND não plástico 

*ND = não determinado. 

A massa básica, conforme a Tabela 4.4., mostrou-se altamente plástica, o que 

está dentro do parâmetro para produção de revestimento, corroborando com o que 

determinou SANCHÉZ. et al.,1996, em que o valor do IP adequado para argilas 

usadas em revestimento cerâmico deve variar de 10 a 25%.  

Este resultado corrobora com a análise granulométrica apresentada na Tabela 

4.3. A massa básica tem (40,10%) de material argiloso, que contribui para aumento 

da plasticidade e corrobora com o elevado teor de ilita detectado na análise racional, 

que tem como uma de suas características melhorar a plasticidade, enquanto o 

feldspato e o resíduo de caulim estão se comportando como materiais não plásticos. 

Isto influenciado pela morfologia das partículas e pelo alto teor de quartzo 

determinado pela análise racional, conforme Tabela 4.2., bem como pelos baixos 

teores de material argiloso, 22,14% e 16,50%, respectivamente, conforme Tabela 

4.3. 

 

4.2. Caracterização das formulações cerâmicas 

 

4.2.1. Caracterização química por fluorescência de raios X 

 

A Tabela 4.5. a seguir mostra a composição química das matérias-primas e das 

formulações com feldspato em percentual mássico. 
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 Tabela 4.5.  Composição química das matérias-primas e formulações com feldspato. 

óxidos 

presentes 

M B* 

% 

FELD* 

% 

 

F2 
% 

F4 
% 

F8 
% 

F16 
% 

F32 
% 

SiO2 48,51 61,90 48,78 49,05 49,58 50,66 52,80 

Al2O3 23,88 23,26 23,87 23,86 23,83 23,78 23,68 

K2O 6,14 13,04 6,32 6,46 6,73 7,28 8,38 

Fe2O3 9,70 0,08 9,50 9,31 8,93 8,16 6,62 

MgO 1,93 0,00 1,89 1,86 1,78 1,62 1,31 

Cao 0,44 0,11 0,43 0,42 0,41 0,39 0,33 

TiO2 0,84 0,00 0,82 0,80 0,77 0,70 0,57 

Na2O 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

outros 1,99 1,61 1,95 1,93 1,93 1,89 1,84 

PF 6,57 0,00 6,44 6,31 6,04 5,52 4,47 

TOTAL 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

M B* = massa básica, FELD * = feldspato. 

 

Observa-se na Tabela 4.5. que, à medida que se aumenta o percentual de 

feldspato à massa básica, os percentuais de silício aumentam sensivelmente, o que 

implicará no aumento do quartzo, que pode trazer à nova massa uma redução na 

plasticidade, contribuindo em parte para amenizar os defeitos deletérios durante o 

processo de secagem e, combinado a uma pressão de compactação e a uma 

umidade ideais, pode reduzir ou evitar a presença de coração negro. Observa-se 

ainda um aumento significativo do teor de feldspato, o que pode melhorar as 

propriedades tecnológicas para os corpos-de-prova produzidos em temperaturas 

superiores à de reatividade do feldspato. A redução dos teores de ferro não 

interferirá na cor dos produtos, pois com o maior percentual de feldspato a massa 

ainda permaneceu com um elevado teor de ferro, mas pode reduzir os efeitos 

produzidos pelo desprendimento de gás em função da sua decomposição. O que 

também pode ser observado é que há a redução de perda ao fogo. Isso se deve à 

substituição de boa parte da massa básica por uma material mais estável isento de 

impurezas tais como matéria orgânica, carbonatos, óxido de ferro e outras que 

contribuem para o aumento de perda ao fogo. 
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A Tabela 4.6. a seguir mostra a composição química das matérias-primas e 

formulações com feldspato e resíduo em percentual mássico.  

Tabela 4.6.  Composição química das matérias-primas e formulações com feldspato 

e resíduo. 

óxidos 

presentes 

M B* 

%
 

FELD* 

%
 

RES 
% 

FR2 
% 

FR4 
% 

FR8 
% 

FR16 
% 

FR32 
% 

SiO2 48,51 61,90 59,90 48,76 49,01 49,50 50,50 52,48 

Al2O3 23,88 23,26 30,07 23,94 23,99 24,10 24,33 24,67 

K2O 6,14 13,04 4,19 6,23 6,28 6,38 6,57 6,96 

Fe2O3 9,70 0,08 0,89 9,51 9,33 8,96 8,22 6,75 

MgO 1,93 0,00 0,01 1,89 1,86 1,78 1,62 1,32 

Cao 0,44 0,11 0,00 0,43 0,42 0,41 0,38 0,32 

TiO2 0,84 0,00 0,06 0,82 0,81 0,77 0,71 0,58 

Na2O 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

outros 1,99 1,61 0,99 1,94 1,91 1,90 1,84 1,83 

PF 6,57 0,00 3,89 6,48 6,39 6,20 5,83 5,09 

TOTAL 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

M B* = massa básica, FELD * = feldspato, RES * = resíduo 

 

Tem-se na Tabela 4.6. que à medida que se aumenta o percentual de resíduo 

à massa básica, os percentuais de silício aumentam sensivelmente ao ponto de 

aproximarem-se dos valores encontrados nas formulações somente com feldspato. 

Observa-se ainda um aumento significativo do teor de feldspato, o que pode 

melhorar as propriedades tecnológicas para os corpos-de-prova produzidos em 

temperaturas superiores à de atividade do feldspato e do resíduo. A Tabela 4.7. a 

seguir mostra a composição química das matérias-primas e da formulação com 

resíduo de caulim em percentual mássico. 
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Tabela 4.7.  Composição química das matérias-primas e formulações com resíduo. 

óxidos 

presentes 

M B* 

%
 

RES* 

%
 

R2 
% 

R4 
% 

R8 
% 

R16 
% 

R32 
% 

SiO2 48,51 59,90 48,74 48,97 49,42 50,33 52,06 

Al2O3 23,88 30,07 24,00 24,13 24,37 24,77 25,76 

K2O 6,14 4,19 6,14 6,10 6,02 5,86 5,55 

Fe2O3 9,70 0,89 9,52 9,34 8,99 8,29 6,88 

MgO 1,93 0,01 1,89 1,86 1,78 1,63 1,32 

Cao 0,44 0,00 0,43 0,42 0,40 0,37 0,30 

TiO2 0,84 0,06 0,82 0,81 0,78 0,71 0,59 

Na2O 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

outros 1,99 0,99 1,94 1,91 1,88 1,90 1,83 

PF 6,57 3,89 6,52 6,46 6,36 6,14 5,71 

TOTAL 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

MB* = massa básica, RES = resíduo. 

Tem-se na Tabela 4.7. um comportamento bem próximo ao ocorrido com as 

formulações com feldspato e feldspato com resíduo, em que os percentuais de silício 

aumentam sensivelmente, e observa-se que de todas as formulações, a formulação 

com resíduo apresenta um maior teor de perda ao fogo. Isto já era esperado, visto 

que o resíduo tem maior perda ao fogo que o feldspato, conforme tabela 4.1. 
 

4.2.2. Óxidos de maior interesse em formulações cer âmicas  
 

Os óxidos de maior interesse na formulação de massas para monoporosa são 

SiO2, Al2O3 e a soma dos óxidos alcalinos e alcalinos terrosos (R2O + RO), conforme 

estudo realizado por Bittencourt; Junior e Silvestre ( 2001). A Tabela 4.8. a seguir 

apresenta o percentual dos óxidos citados anteriormente para cada uma das 

matérias-primas e formulações. 
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Tabela 4.8.  Óxidos de maior interesse em formulação de massas para monoporosa. 

matérias-primas e 

formulações 

SiO2 Al2O3 R2O+RO 

massa básica 48,51 23,88 27,61 

feldspato 61,90 23,26 14,84 

resíduo 59,60 30,07 10,33 

F2 48,78 23,87 27,35 

F4 49,05 23,86 27,09 

F8 49,58 23,83 26,59 

F16 50,66 23,78 25,56 

F32 52,80 23,68 23,52 

FR2 48,76 23,94 27,30 

FR4 49,01 23,99 27,00 

FR8 49,50 24,10 26,40 

FR16 50,50 24,33 25,17 

FR32 52,48 24,67 22,85 

R2 48,74 24,00 27,26 

R4 48,97 24,13 26,90 

R8 49,42 24,37 26,21 

R16 50,33 24,77 24,90 

R32 52,06 25,76 22,18 

R2O+RO= a soma alcalinos e alcalinos terrosos. 

 

Verifica-se na Tabela 4.8. que a massa básica apresenta o maior teor de 

óxidos alcalinos terrosos, que são excelentes formadores de fase líquida durante o 

processo de sinterização. Há certa coerência para todas as formulações, sendo 

maior o teor de óxidos alcalinos terrosos quanto menor o teor das formulações com 

feldspato e/ou resíduo, estando elas sempre próximas dos valores encontrados para 

a massa básica. 

 

A Figura 4.11. a seguir mostra o diagrama triaxial com os óxidos de maior 

interesse em formulação de massas para monoporosa.  
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Figura 4.11. Diagrama triaxial com os óxidos de maior interesse em formulação de 

massas para monoporosa. 

 

Observa-se na Figura 4.11. que a massa básica apresenta um maior 

percentual de óxidos alcalinos terrosos e o feldspato apresenta maior teor de silício, 

o que pode se comportar mais plástica que os demais componentes. Já o resíduo de 

caulim apresenta maior teor de alumina o que pode representar um material mais 

refratário. 
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4.2.3. Análise granulométrica 

 

A Tabela 4.9. a seguir apresenta os dados de distribuição granulométrica das 

matérias-primas utilizadas e das formulações, em conformidade com a classificação 

adotada pela ABNT de acordo com a NBR 6502/95. 

Tabela 4.9.  Distribuição granulométrica das matérias-primas e das formulações. 

matérias-

primas 

 

tamanho 

médio µm 

distribuição granulométrica (% volume) 

< 2,0 µm 2,0 µm a 63,0 µm 

massa básica 3,24 40,10 59,90 

feldspato 5,75 22,14 77,86 

resíduo 6,65 16,50 83,50 

F2 3,44 39,70 60,30 

F4 3,27 39,40 60,60 

F8 3,31 38,70 61,30 

F16 3,33 37,20 62,80 

F32 3,51 34,40 65,60 

FR2 3,48 39,60 60,40 

FR4 2,88 39,30 60,70 

FR8 3,04 38,40 61,60 

FR16 3,52 36,80 63,20 

FR32 4,91 33,50 66,50 

R2 3,20 38,00 62,00 

R4 3,09 37,60 62,40 

R8 3,35 36,70 63,30 

R16 3,46 34,90 65,10 

R32 3,30 31,40 68,60 

 

O que se observa na Tabela 4.9. é que todas as formulações apresentam 

granulometria inferior a 60 µm. A formulação que apresentou maior teor de material 

argiloso foi a F2 com um valor bem próximo ao da massa básica. Este resultado 

deve trazer uma maior reatividade entre as partículas, que desenvolvem uma 
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elevada superfície específica facilitando o processo de sinterização. O que se 

observa ainda é que após a mistura todas as formulações apresentam uma redução 

dos teores de finos, ou seja, os valores com granulometria inferior a 2 µm. Isto é 

bastante coerente, pois se tem que o teor de finos da massa básica ≥ feldspato ≥ do 

resíduo. 

As Figuras 4.12 a 4.14. a seguir apresentam a distribuição granulométrica da 

massa-básica e das formulações. 

 

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.12.  Distribuição granulométrica da massa básica e formulação com 

feldspato. 
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Figura 4.13.  Distribuição granulométrica da massa básica e formulação com 

feldspato e resíduo de caulim. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.14.  Distribuição granulométrica da massa básica e formulação com resíduo 

de caulim. 
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O que se pode notar é que todas as formulações apresentam granulometria 

fina com uma pequena faixa de distribuição granulométrica, todas abaixo de 60 µm, 

o que pode reduzir ou evitar a segregação dos componentes, melhorando o 

empacotamento das partículas (LOLLI et al., 2000). As formulações que 

apresentaram variação de diâmetro de partículas superior a 25 µm foram as 

formulações, F2, F4, F16 e F32. Isto se deve a problemas de aglomerações, visto 

que na Fig.4.10. todas as matérias-primas apresentaram diâmetro de partículas 

inferior a 25 µm e que a formulação F8 apresentou granulometria inferior a 25 µm, 

quando, pela lógica, deveria apresentar diâmetro na mesma variação das outras 

formulações com feldspato. As formulações com feldspato e resíduo de caulim 

apresentam uma variação de diâmetro de partículas inferior a 21 µm. Este resultado 

é coerente, visto que, conforme tabela 4.10, a massa básica apresenta diâmetro 

inferior a 10 µm, o feldspato apresenta diâmetro inferior a 20 µm e o resíduo de 

caulim apresenta diâmetro inferior a 26 µm. Já as formulações com resíduo de 

caulim apresentam diâmetro de partícula inferior a 12 µm, o que apresenta uma 

menor aglomeração quando se adiciona o resíduo de caulim em comparação com a 

adição de feldspato. 

 

4.2.4. Avaliação da plasticidade  

 

A Tabela 4.10. a seguir apresenta os resultados dos índices de plasticidade 

das matérias-primas e das formulações determinadas pelos limites de Atterberg.  

Tabela 4.10. Limite de Atterberg das matérias-prima e das formulações. 

matérias-

primas 

LL (%) LP (%) IP (%) classificação 

(ABNT) 

massa básica 44,00 27,72 16,28 Altamente plástico 

feldspato ND ND ND Não plástico 

resíduo ND ND ND Não plástico 

F2 43,12 27,17 15,95 Altamente plástico 

F4 42,24 26,61 15,63 Altamente plástico 

F8 40,48 26,84 13,64 Mediamente plástico 

F16 38,41 26,26 12,15 Mediamente plástico 
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F32 29,92 18,85 11,07 Mediamente plástico 

FR2 42,81 27,53 15,28 Altamente plástico 

FR4 41,91 26,87 15,04 Altamente plástico 

FR8 40,56 27,12 13,44 Mediamente plástico 

FR16 37,50 26,42 11,08 Mediamente plástico 

FR32 39,56 30,15 9,41 Mediamente plástico 

R2 42,50 27,90 14,60 Mediamente plástico 

R4 41,58 27,12 14,46 Mediamente plástico 

R8 40,64 27,40 13,24 Mediamente plástico 

R16 36,59 26,58 10,01 Mediamente plástico 

R32 29,94 22,60 7,34 Mediamente plástico 

*ND = não determinado 

 

O que pode ser observado na Tabela 4.10. é que, conforme a avaliação da 

plasticidade, o feldspato mostra-se menos plástico que o resíduo de caulim, mas 

com um bom resultado, embora com os maiores teores para FR32 e R32. Essas 

formulações apresentaram-se mediamente plásticas, estando fora do permitido para 

revestimento, pois ambas apresentaram IP 9,41% e 7,34%, respectivamente, já que 

o ideal para produção de revestimento em escala industrial é que este índice esteja 

entre 10% e 25% (SANCHEZ et al.,1996). As demais formulações estão em 

conformidade com este parâmetro, o que torna as formulações com o feldspato e/ou 

com resíduo com teores até 16%, sem maiores problemas no que se refere à 

plasticidade. Tem-se ainda que para as formulações F32, FR32 e R32 houve uma 

redução de 32%, 42% e 55%, respectivamente, na plasticidade em relação à massa 

básica. Tal redução está relacionada ao aumento do teor de quartzo, conforme 

tabela 4.2., em que a massa básica apresenta menos teor de quartzo que o 

feldspato e este menos que o resíduo de caulim. 
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4.3. Caracterização dos corpos-de-prova a verde 

 

4.3.1. Análise dilatométrica  

 

A Figura 4.15. a seguir apresenta simultaneamente as curvas dilatométricas da 

massa básica e das formulações com feldspato . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.15.  Curva dilatométrica das formulações com feldspato. 

 

Verifica-se na Figura 4.15. que as curvas dilatométricas da massa básica e das 

formulações com feldspato até aproximadamente 872°C ap resentam um 

comportamento dilatométrico similar. Daí em diante as curvas têm comportamentos 

distintos. Acompanhando-se a evolução da temperatura, tem-se que entre 27 e 

150°C não houve variação dimensional, sendo que aproxi madamente entre 150 e 

175°C verifica-se uma retração moderada, devido à saída  de água adsorvida que se 

evapora por completo por volta de 250°C. A partir de  175°C até aproximadamente 

872°C, configura se uma expansão ocasionada por vários m otivos, visto que por 

volta de 573°C há a transformação do quartzo α no quartzo β e que na faixa 
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compreendida entre 590 e 615°C há uma expansão mais a centuada, provocada pela 

decomposição de compostos orgânicos ou pela eliminação de água estrutural, tendo 

seu ciclo findado em torno de 650°C. A partir de 872°C  até 1100°C as curvas 

apresentam retrações acentuadas do material com inclinação descendente, as quais 

estão intimamente ligadas à fusão parcial de alguns componentes das misturas. Isto 

ocorre porque o líquido proveniente desta região escoa para os interstícios entre as 

partículas mais refratárias e, por capilaridade, provoca a aproximação destas 

partículas, o que culmina em uma brusca retração, sendo mais acentuada a retração 

quanto maior for a quantidade de material fundido e sendo menos viscoso o líquido 

formado, sendo que as curvas dilatométricas que representam as formulações MB, 

F2, F4 e F8 apresentam maior declividade, respectivamente. Isto está associado a 

uma maior formação de fase líquida, que contribui para uma maior densificação do 

corpo-de-prova após queima. O importante para todo o conjunto é que, como o 

comportamento dilatométrico, para todas as formulações, é bem similar, isto implica 

que com a adição de feldspato em até 32% à massa básica não seria necessário um 

ajuste na rampa de queima do forno. 

 A Figura 4.16. a seguir apresenta simultaneamente as curvas dilatométricas da 

massa básica e das formulações com feldspato e resíduo de caulim. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.16.  Curva dilatométrica das formulações com feldspato e resíduo. 

 

0 2 0 0 4 0 0 6 0 0 8 0 0 1 0 0 0 1 2 0 0

-6 0

-5 0

-4 0

-3 0

-2 0

-1 0

0

1 0

∆∆ ∆∆L
/L

0

T E M P E R A T U R A  °C

 M B
 F R 2
 F R 4
 F R 8
 F R 1 6
 F R 3 2



Resultados e Discussão                                                                                       83 
 

 

Castro, Raimundo José de Sousa          Tese de Doutorado               PPgCEM/UFRN 

Verifica-se na Figura 4.16. que as curvas dilatométricas da massa básica e das 

formulações com feldspato e resíduo até aproximadamente 845°C apresentam um 

comportamento dilatométrico similar. Daí em diante as curvas têm comportamentos 

distintos. Acompanhando-se a evolução da temperatura, tem-se que entre 27 e 

150°C não houve variação dimensional, sendo que aproxi madamente entre 150 e 

195°C verifica se uma retração moderada, devido à saída  de água adsorvida que se 

evapora por completo por volta de 250°C. A partir de  195°C até aproximadamente 

845°C, configura se uma expansão ocasionada por vários m otivos, visto que por 

volta de 573°C há a transformação do quartzo α no quartzo β e que na faixa 

compreendida entre 590 e 615°C há uma expansão mais a centuada, provocada pela 

decomposição de compostos orgânicos com eliminação de CO2, pela eliminação de 

água estrutural tendo seu ciclo findado em torno de 650°C ou pela desidroxilação da 

caulinita presente no resíduo de caulim. Por volta de 845 até 1100°C as curvas 

apresentam retrações acentuadas do material com inclinação descendente, as quais 

estão intimamente ligadas à fusão parcial de alguns componentes das misturas. As 

curvas dilatométricas que representam as formulações FR2, FR4 e MB apresentam 

maior declividade respectivamente. O importante para todo o conjunto é que, como o 

comportamento dilatométrico, para todas as formulações, é bem similar, isto implica 

que com a adição de feldspato e resíduo em até 32% à massa básica, não seria 

necessário um ajuste na rampa de queima do forno. 

A Figura 4.17. a seguir apresenta simultaneamente as curvas dilatométricas da 

massa básica e das formulações com resíduo de caulim. 
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Figura 4.17.  Curva dilatométrica das formulações com resíduo de caulim. 

 

Verifica-se na Figura 4.17. que as curvas dilatométricas da massa básica e das 

formulações com resíduo até aproximadamente 812°C apre sentam um 

comportamento dilatométrico similar. Daí em diante as curvas têm comportamentos 

distintos. Acompanhando-se a evolução da temperatura, tem-se que entre 27 e 

150°C não houve variação dimensional, sendo que aproxi madamente entre 130 e 

192°C verifica-se uma retração moderada, devido à saída  de água adsorvida que se 

evapora por completo por volta de 250°C. A partir de  192°C até aproximadamente 

815°C, configura-se uma expansão ocasionada por vários motivos, visto que por 

volta de 573°C há a transformação do quartzo α no quartzo β e que na faixa 

compreendida entre 501 e 540°C há uma expansão mais a centuada provocada pela 

decomposição de compostos orgânicos com eliminação de CO2, pela eliminação de 

água estrutural, tendo seu ciclo findado em torno de 650°C ou pela desidroxilação da 

caulinita presente no resíduo de caulim. Por volta de 813 até 1100°C as curvas 

apresentam retrações acentuadas do material com inclinação descendente, as quais 

estão intimamente ligadas à fusão parcial de alguns componentes das misturas. As 

curvas dilatométricas que representam as formulações R2, R4 e MB apresentam 

maior declividade, respectivamente. Isto está associado a uma maior formação de 

fase líquida, que contribui para uma maior densificação do produto acabado. O 
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importante para todo o conjunto é que, como o comportamento dilatométrico, para 

todas as formulações, é bem similar, isto implica que com a adição de resíduo em 

até 32% à massa básica, não seria necessário um ajuste na rampa de queima do 

forno. 

 

4.3.2. Retração linear de secagem 

 

 A retração que os corpos-de-prova apresentam é consequência da eliminação 

por ebulição da água de conformação que é adicionada à massa para melhorar a 

sua reologia e ao mesmo tempo dar conformidade aos corpos-de-prova. À medida 

que a água vai sendo eliminada para o meio externo por capilaridade deixando 

vazios e por forças eletrostáticas, ocorre uma aproximação das partículas, 

eliminando os vazios e produzindo a retração do corpo. 

A Figura 4.18. a seguir apresenta o resultado da retração linear de secagem a 

110°C da massa básica e das formulações com seus respectiv os desvios-padrão. 
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Figura 4.18. Retração linear de secagem. 
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O que pode ser observado na Figura 4.18. é que à medida que se aumenta o 

teor de feldspato e/ou resíduo dentro do erro estatístico, há uma redução da retração 

e observa-se que para os mesmos teores de feldspato e/ou resíduo dentro do erro 

estatístico, os corpos-de-prova produzidos com feldspato apresentam menor 

retração que os produzidos com feldspato e resíduo e somente resíduo. Isso se 

deve ao aumento do teor de quartzo presente nos mesmos, que diminui o teor de 

finos, consequentemente diminuindo a retração de secagem. Tem-se também que 

os corpos-de-prova produzidos com a massa básica apresentam maior retração de 

secagem, visto que a massa básica é quem apresenta maior quantidade de finos 

visto na tabela 4.9.e corroborando do ensaio de plasticidade, e que entre os corpos-

de-prova produzidos com feldspato, os que apresentam maior retração são os 

produzidos com a formulação F4. Isto se deve a um melhor empacotamento das 

partículas e a uma maior homogeneização no momento da mistura. Já para os 

corpos-de-prova produzidos com feldspato e resíduo, os que apresentam maior 

retração são os produzidos com a formulação FR2, sendo estes corpos-de-prova os 

que apresentam maior retração de secagem entre os corpos-de-prova dopados. Dos 

corpos-de-prova produzidos com resíduo, os que apresentam maior retração são os 

produzidos com a formulação R4. Observa-se também que todos os corpos-de-

prova apresentam retração muito abaixo de 3%, não havendo expansão dos 

mesmos, o que pode levá-los a não apresentarem problemas de trincas e fissuras 

localizadas. Para que tais problemas não venham a ocorrer, é necessário que 0% ≤ 

RLS ≤ 3% (ESCARDINO, 1993). 

 

4.3.3. Tensão de ruptura a flexão após secagem  
 

 A resistência mecânica após secagem é decorrência da granulometria, forma e 

anisometria das partículas. 

 Avaliar os corpos-de-prova do ponto de vista de resistência a flexão após 

secagem se faz necessário para verificar se os mesmos possuem resistência 

mínima para suportar os esforços mecânicos que são exigidos durante o manuseio 

na linha de produção, no caso a secagem, o polimento antes da aplicação de 

engobe, a aplicação do modelo serigráfico até a chegada ao forno; e o valor da 
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tensão de ruptura a flexão após secagem deve ser superior a 2,5 MPa (OLIVEIRA 

,2000). 

A Figura 4.19. a seguir apresenta o gráfico referente aos valores encontrados 

para tensão de ruptura a flexão após secagem.  
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Figura 4.19. Tensão de ruptura a flexão após secagem. 

 

De acordo com a Figura 4.19., pode-se observar que os corpos-de-prova 

produzidos a partir da formulação com feldspato apresentam maior valor de TRF a 

seco que os produzidos com feldspato e resíduo de caulim e somente resíduo de 

caulim. Esse comportamento se deve ao maior teor de finos, o que apresenta 

coerência com a retração linear de secagem vista no item anterior, em que à medida 

que se aumentam os teores de feldspato e/ou resíduo a retração se reduz, seguido 

de redução da resistência. Para a os corpos-de-prova produzidos com feldspato, os 

que apresentam maior resistência são os produzidos com a formulação F4. Já para 

os corpos-de-prova produzidos com feldspato e resíduo, os que apresentam maior 

resistência são os produzidos com a formulação FR2, sendo estes corpos-de-prova 

os que apresentam maior resistência entre os corpos-de-prova dopados. Dos 

corpos-de-prova produzidos com resíduo, os que apresentam maior resistência são 
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os produzidos com a formulação R4. Todas as formulações apresentam-se dentro 

do parâmetro conforme literatura para os esforços mínimos na linha de produção. 

 

4.3.4. Massa específica aparente a seco 

 

A massa específica aparente a seco é uma propriedade tecnológica que é de 

suma importância para o material acabado, pois conforme estudo realizado pela 

Universidade Federal de São Carlos é necessário termos cuidados especiais com a 

combinação da umidade e a pressão de compactação. Quanto maior a massa 

específica aparente a seco, melhor as características do produto final. Em parte 

essa afirmação poderia ser verdadeira, entretanto, aumentando-se excessivamente 

a massa específica aparente a seco dos corpos-de-prova, pode-se reduzir a sua 

permeabilidade e consequentemente dificultar a oxidação da matéria orgânica 

presente na massa. A matéria orgânica aprisionada no interior da peça, sem que o 

oxigênio possa chegar até ela e sem que os gases provenientes de sua oxidação 

possam sair, pode dar origem ao defeito conhecido como coração negro. Dessa 

forma, manter a massa específica aparente a seco em torno de 1,95 g/cm³ e 2,0 

g/cm³ é o ideal (BOSCHI; PAULA e QUINTEIRO, 1997).  

 

A Figura 4.20. a seguir apresenta o gráfico referente aos valores encontrados 

para massa específica aparente a seco com seus respectivos desvios-padrão. 
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 Figura 4.20. Massa específica aparente após secagem. 

 

 O que pode ser observado na Figura 4.20. é que para todos os corpos-de-prova 

produzidos com as formulações, à medida que se aumenta os teores de feldspato 

e/ou resíduo, a massa específica diminui, corroborando com a redução da 

resistência visto no item anterior, e que para os corpos-de-prova produzidos com 

feldspato, os que apresentam maior massa específica aparente são os produzidos 

com a formulação F4. Já para os corpos-de-prova produzidos com feldspato e 

resíduo, os que apresentam maior massa específica aparente são os produzidos 

com a formulação FR2. Observa-se também que dos corpos-de-prova produzidos 

com resíduo, os que apresentam maior massa específica aparente são os 

produzidos com a formulação R4 e que os valores encontrados estão em 

conformidade com o parâmetro definido por BOSCHI. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Resultados e Discussão                                                                                       90 
 

 

Castro, Raimundo José de Sousa          Tese de Doutorado               PPgCEM/UFRN 

 

4.4. Caracterização dos corpos-de-prova após sinter ização 
 

4.4.1. Aspecto visual dos corpos-de-prova queimados  nas 

temperaturas em estudo 

 A visualização dos corpos-de-prova deve ser realizada após queima com o 

intuito de serem vistos os aspectos macroestruturais e estéticos da peça. A 

coloração mais clara melhora o aspecto estético da peça cerâmica após a 

esmaltação, pois evita que a cor do suporte interfira na coloração do esmalte.  

 As Figuras 4.21., 4.22. e 4.23. a seguir mostram respectivamente as fotografias 

dos corpos-de-prova confeccionados a partir das formulações com feldspato e/ou 

resíduo de caulim queimados em escala laboratorial nas três temperaturas da 

esquerda para direita e, de baixo para cima, a evolução dos teores de feldspato e/ou 

resíduo de caulim.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.21.  Fotografia dos corpos-de-prova formulados com feldspato. 

Figura 4.21.  Fotografia dos corpos-de-prova formulados com feldspato. 
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Figura 4.22.  Fotografia dos corpos-de-prova formulados com feldspato e resíduo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.23.  Fotografia dos corpos-de-prova formulados com resíduo. 
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O que pode ser observado a partir das Figuras 4.21 a 4.23. é que, à medida 

que se aumentam os teores de feldspato e/ou resíduo, não há mudança significativa 

para a cor dos corpos-de-prova, mas quando se muda a temperatura de queima há 

uma pequena variação na tonalidade da cor (de cinza a marrom escuro), mais 

proeminente à temperatura de 1160°C. Isso é consequênci a do elevado teor de 

óxido de ferro, podendo causar interferências na etapa de esmaltação e também 

pode aumentar o desprendimento de gases, aumentando a porosidade, diminuindo a 

resistência mecânica e aumentando a absorção de água. O que também é 

preocupante do ponto de vista técnico é a deformação piroplástica que é ocasionada 

devido à baixa viscosidade da fase vítrea em temperaturas elevadas 

(MENEGAZZO,2001), o que não se verificou em nenhum corpo nas diversas 

temperaturas, já que a deformação piroplástica sempre resulta no arqueamento da 

peça direcionada para baixo sob a força da gravidade (GILBERTONI,2004). O 

formato da peça também influi para este problema uma vez que pode aumentar ou 

diminuir a propensão da peça a se deformar.  

 

4.4.2. Retração linear  

 

A retração linear de queima depende fundamentalmente: a) da densidade 

aparente da peça prensada; b) da composição da massa; e c) das condições de 

queima. 

As Figuras 4.24. a 4.26. a seguir apresentam os gráficos referentes à retração 

linear de queima nas três temperaturas em estudo com seus respectivos desvios-

padrão. 
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Figura 4.24.  Retração linear de queima para a formulação com feldspato. 
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Figura 4.25.  Retração linear de queima para a formulação com feldspato e resíduo. 
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Figura 4.26.  Retração linear de queima para a formulação com resíduo. 

 

Verifica-se, conforme Figuras 4.24. e 4.25., que todos os corpos-de-prova 

preparados a partir das formulações com feldspato e feldspato e resíduo tiveram um 

aumento na retração até a temperatura de 1120°C. Já à  temperatura de 1160°C, a 

retração reduziu. Isto se deve às reações de redução que ocorrem durante o 

processo de sinterização, principalmente por se tratar de uma formulação com alto 

teor de óxido de ferro, que provoca aumento do volume do corpo-de-prova 

sinterizado. Já para os corpos-de-prova produzidos com resíduo, tem-se que à 

medida que a temperatura aumenta, os valores para retração também aumentam. 

Isto se deve às reações provenientes da mica moscovita e da caulinita contidas no 

resíduo de caulim. Observa-se ainda que na mesma faixa de temperatura há uma 

redução na retração dentro do erro estatístico progressivamente ao passo em que 

se aumenta o teor de feldspato e/ou resíduo de caulim. Isto é coerente, pois o teor 

de finos vai se reduzindo ao passo em que se aumenta o teor de feldspato e/ou 

resíduo de caulim. Observa-se que à temperatura de 1160°C, a retração dentro do 

erro estatístico está dentro do parâmetro ótimo para uma escala industrial para todas 

as formulações, já que o valor de referência para a retração linear de queima para 

revestimentos em escala industrial deve estar entre 5 e 7%, com um erro de ± 0,3 
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(DONDI, 2006). Os corpos-de-prova preparados a partir da formulação com 

feldspato são os que apresentam maior densidade a seco, apresentando menor 

retração linear de queima dentro do erro estatístico. A temperatura de queima em 

que a retração, para todas as formulações, mais se aproximou da retração da 

queima em escala industrial foi a de 1080°C. Esses valore s encontrados estão 

abaixo do usual da escala industrial. Isto é bom, pois permite uma maior estabilidade 

dimensional do produto. Os corpos-de-prova que apresentaram a maior retração 

linear de queima dentro do erro estatístico foram os produzidos a partir das 

formulações F2 a 1120°C (5,94 ± 0,04)%, FR4 a 1120°C (7,46 ± 0,27)% e R4 a 

1160°C (7,49 ± 0,15)%, respectivamente, sendo esta última a que atingiu o maior 

valor. 

 

4.4.3. Absorção de água  

 

As Figuras 4.27. a 4.29. a seguir apresentam os gráficos referentes à absorção 

de água nas três temperaturas em estudo com seus respectivos desvios-padrão. 

As normas mundiais escolheram como um dos parâmetros de classificação das 

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

porosidade das mesmas (ANFACER, 2010). 
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Figura 4.27.  Absorção de água para a formulação com feldspato. 
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Figura 4.28.  Absorção de água para a formulação com feldspato e resíduo. 
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Figura 4.29.  Absorção de água para a formulação com resíduo. 

 

O que pode ser observado conforme as Figuras 4.27 a 4.29. é que com o 

aumento da temperatura, dentro dos mesmos teores, a absorção de água diminui e 

à medida que se aumenta o teor de feldspato e/ou resíduo de caulim, dentro da 

mesma faixa de temperatura, a absorção de água aumenta, tendo como parâmetros 

a ISO 13006 e a NBR 13818/97. Todas as formulações, dentro do erro estatístico, 

apresentaram absorção inferior a 10%, já que a massa básica utilizada é própria 

para produção de semi poroso e que em todas as temperaturas, dentro do erro 

estatístico, os corpos-de-prova produzidos a partir das formulações com até 4% de 

feldspato e feldspato e resíduo apresentaram menor absorção de água que a massa 

básica. Já os produzidos somente com resíduo apresentaram um aumento na 

absorção de água. Este comportamento se deve à presença da caulinita contida no 

resíduo de caulim, que tende a aumentar a absorção de água, aumentando a 

resistência mecânica. E que, à temperatura de 1160°C, to das as formulações 

apresentaram os menores valores para absorção de água. Isso se deve à grande 

vitrificação da superfície externa dos corpos-de-prova provocada pela grande 

quantidade de material fundente presente nas misturas. Os corpos-de-prova que 
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apresentaram a menor absorção de água dentro do erro estatístico foram os 

produzidos a partir das formulações F4 a 1160°C (0,19 ± 0,04)%; FR2 a 1160°C 

(0,00 ± 0,01)%, sendo esta a que apresentou a menor absorção entre todas as 

formulações; e R4 a 1160°C (0,32 ± 0,06)%, respectivamente. O que merece 

destaque é a formulação FR com teores em até 8% à temperatura de 1120°C, onde 

a absorção de água foi inferior aos corpos-de-prova preparados a partir da massa 

básica. Isto está corroborando com a retração linear vista no item anterior. Estes 

resultados levam a deduzir que os corpos-de-prova produzidos a partir do consórcio 

feldspato e resíduo tendem a reduzir a temperatura de sinterização e, 

consequentemente, o ciclo produtivo. A redução da temperatura de sinterização 

pode estar atribuída à decomposição da caulinita presente no resíduo de caulim, que 

gera partículas muito reativas em presença de feldspato potássico e mica moscovita, 

elevando a sinterabilidade e sendo responsáveis por uma grande formação de fase 

líquida, fato não observado nos corpos-de-prova produzidos somente com feldspato 

ou resíduo. 

 

4.4.4. Tensão de ruptura a flexão. 

 

A resistência mecânica de um corpo cerâmico está associada a vários fatores 

tais como: matérias-prima, granulometria, densidade a úmido, temperatura de 

queima, taxa de aquecimento, fases mineralógicas presentes, enfim, são fatores que 

devem ser tratados de forma isolada e cada um com seu cuidado específico. 

As Figuras 4.30. a 4.32. a seguir apresentam os gráficos referentes à tensão de 

ruptura a flexão nas três temperaturas em estudo com seus respectivos desvios-

padrão. 
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Figura 4.30.  Tensão de ruptura a flexão para a formulação com feldspato. 
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Figura 4.31.  Tensão de ruptura a flexão para a formulação com feldspato e resíduo. 
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Figura 4.32.  Tensão de ruptura a flexão para a formulação com resíduo. 

 

O que é observado, conforme Figuras 4.30.a 4.32. é que para as formulações, 

à medida que aumenta a temperatura dentro dos mesmos teores de feldspato e/ou 

resíduo a tensão de ruptura aumenta , e à medida que se aumenta o teor de 

feldspato e/ou resíduo de caulim, dentro da mesma faixa de temperatura, a tensão 

de ruptura diminui. Este resultado tem coerência com a absorção de água vista no 

item anterior. À medida que a temperatura aumenta, a absorção de água diminui. 

Isto se deve à redução da porosidade aberta pelo aumento da sinterização, selando 

a mesma e diminuindo a penetração da água no material cerâmico e, com isso, 

densificando o corpo, ocasionando um aumento na resistência mecânica. O que 

pode ser observado também é que, para todas as temperaturas, as formulações 

com até 4% de feldspato e/ou resíduo, dentro do erro estatístico, tiveram a tensão 

de ruptura superior aos corpos-de-prova produzidos a partir da massa básica. Isto é 

coerente, pois à medida que se aumenta os teores, reduzem-se os teores de finos, 

reduzindo-se a cinética de sinterização, aumentando-se a porosidade a úmido e, 

consequentemente, a resistência mecânica. Os corpos-de-prova que apresentaram 

maior tensão de ruptura a flexão para cada formulação dentro do erro estatístico 
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foram os corpos-de-prova produzidos a partir das formulações: F4 a 1160°C (32,51 ± 

0,69) MPa, apresentando 6% de incremento em relação aos corpos-de-prova 

produzidos a partir da massa básica; FR2 a 1120°C (41,55 ± 0,40) MPa, que 

apresentou 37,4% de incremento em relação aos corpos-de-prova produzidos a 

partir da massa básica; e R4 a 1160°C (40,57 ± 1,81) MPa, que apresentou 32,4% 

de incremento em relação aos corpos-de-prova produzidos a partir da massa básica. 

Isto se deve à formação de novas fases cristalinas que aumentam a resistência 

mecânica do corpo sinterizado. 

 

4.4.5. Porosidade aparente (PA) 

 

A porosidade aparente deve estar relacionada diretamente à absorção de água 

do material cerâmico, pois quantifica os poros abertos no material.  

As Figuras 4.33. a 4.35. a seguir apresentam os gráficos referentes à 

porosidade aparente nas três temperaturas em estudo com seus respectivos 

desvios-padrão. 

1080 1100 1120 1140 1160

0

5

10

15

20

P
O

R
O

S
ID

A
D

E
 A

P
A

R
E

N
TE

  (
%

)

TEM PER ATU R A (°C )

 M B
 F 2
 F 4
 F 8
 F 1 6
 F 3 2

Figura 4.33.  Porosidade aparente para a formulação com feldspato. 
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Figura 4.34.  Porosidade aparente para a formulação com feldspato e resíduo. 
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Figura 4.35.  Porosidade aparente para a formulação com resíduo. 

 

Conforme observado nas Figuras 4.33 a 4.35, à medida que a temperatura 

aumenta, a porosidade diminui com a mesma coerência com que se comportaram 



Resultados e Discussão                                                                                       103 
 

 

Castro, Raimundo José de Sousa          Tese de Doutorado               PPgCEM/UFRN 

os corpos-de-prova no que tange à absorção de água. O que pode também ser 

observado é que para cada temperatura em estudo, à medida que se aumenta o teor 

de feldspato e/ou resíduo, a porosidade aparente aumenta. Isto é coerente visto que, 

à medida que se aumenta o teor, a granulometria do material tende a aumentar, 

tornando-o mais poroso a seco e, consequentemente, após queima. Os corpos-de-

prova que apresentaram a menor porosidade aparente dentro do erro estatístico 

foram os produzidos a partir das formulações: F4 a 1160°C (0,45 ± 0,10)%; FR2 a 

1160°C (0,00 ± 0,02)%, sendo esta a que apresentou a menor porosidade entre 

todas as formulações; e R4 a 1160°C (0,81 ± 0,11)%, respectivamente. 

 

4.4.6. Massa específica aparente  

 

A massa específica aparente é, em outros termos, a densidade do corpo pois, 

quanto maior sua massa específica aparente, maior a densidade do mesmo e pode 

estar associada à maior formação de fase vítrea e fechamento de poros ocasionado 

por uma sinterização mais efetiva, isto provocando maior empacotamento do corpo. 

As Figuras 4.36. a 4.38. a seguir apresentam os gráficos referente à massa 

específica aparente nas três temperaturas em estudo com seus respectivos desvios-

padrão. 
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Figura 4.36.  Massa específica aparente para a formulação com feldspato. 
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Figura 4.37.  Massa específica aparente para a formulação com feldspato e resíduo. 
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Figura 4.38.  Massa específica aparente para a formulação com resíduo. 

 

O que pode ser observado conforme Figuras 4.36. a 4.38. é que a massa 

específica aparente, para todas as formulações, em todas as temperaturas de 

estudo, ficou entre 2,06 e 2,48 g/cm3 e que os corpos-de-prova com menor 

porosidade aparente, conforme item anterior, apresenta maior massa específica 

aparente. Este resultado é coerente, pois quanto menor a porosidade nos corpos-de-

prova maior deve ser em tese a sua densidade após queima, e o que pode ser visto 

é que, à medida que a temperatura aumenta dentro do erro estatístico a densidade 

também aumenta e para uma mesma temperatura, à medida que se aumenta os 

teores de feldspato e/ou resíduo a massa específica tende a reduzir. Os corpos-de-

prova que apresentaram a maior valor de massa específica aparente dentro do erro 

estatístico foram os produzidos a partir das formulações: F4 a 1160°C (2,41 ± 0,02) 

g/cm3; FR2 a 1120°C (2,46 ± 0,01) g/cm3, sendo esta a que apresentou o maior valor 

para este ensaio entre todas as formulações; e R4 a 1160°C (2,43 ± 0,01) g/cm3.  

 

4.4.7. Ensaios físico-mecânicos realizados em escal a industrial  
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         O principal objetivo da realização de ensaios em escala industrial é validar os 

resultados encontrados em laboratório e verificar a aplicabilidade das formulações 

na prática industrial. A Figura 4.39. apresenta o resultado dos ensaios físico-

mecânicos realizados em escala industrial. 
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Figura 4.39.  Ensaios físico-mecânicos realizados na indústria. 

 

         O que pode ser observado na Figura 4.39 é que o comportamento para as 

formulações seguem a mesma tendência que o encontrado para os resultados em 

laboratório, sendo que à medida que se aumenta o teor de feldspato e/ou resíduo, a 

retração linear reduz, ao passo que a absorção de água aumenta, seguido de 

redução da resistência. Observa-se também que os melhores resultados para os 

corpos-de-prova produzidos com feldspato, foram os produzidos com a formulação 

F4; para os produzidos com feldspato e resíduo, foram os produzidos com a 

formulação FR2; e para os produzidos com resíduo, foram os produzidos com a 

formulação R4. Tem-se também que os resultados em laboratório que mais se 

aproximaram do resultado encontrado na indústria foram os dos corpos-de-prova 
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queimados a 1080°C. Os resultados encontrados na queima i ndustrial nos permite 

uma maior confiabilidade para os resultados encontrados em laboratório. 

 

 

4.5. Curvas de nível e equações de regressão das fo rmulações 

estudadas  

As curvas de nível facilitam a interpretação dos resultados e possibilitam 

analisar o comportamento das respostas encontradas do ponto de vista estatístico, 

correlacionando os percentuais das formulações com as propriedades físico-

mecânicas, em particular, para este experimento, as propriedades: absorção de 

água, retração linear de queima e tensão de ruptura a flexão, por serem estas as 

mais intimamente ligadas à qualidade do produto acabado. Em seguida foram 

geradas equações de regressão, ou modelos, que é um método para se estimar a 

condicional (valor esperado) de uma variável y, dados os valores de algumas outras 

variáveis x e z. Para tanto, se utilizou o software Estatística 7.0. 

 

 As Figuras 4.40. à 4.43. a seguir apresentam as curvas de nível das 

formulações estudadas no que se refere à retração linear nas respectivas 

temperaturas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Figura 4.40.  Curvas de nível para a retração linear a 1080°C. 
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Figura 4.41.  Curvas de nível para a retração linear a 1120°C. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.42.  Curvas de nível para a retração linear a RL1160°C. 
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Figura 4.43.  Curva de nível para a retração linear para queima na indústria. 

  

 

A Tabela 4.11. apresenta as equações de regressão, ou modelos, para retração 

linear. 

Tabela 4.11. Equações de regressão, ou modelos, para retração linear. 

°C MODELO  R 2 

1080  RL=+1,8785857023209*x+1,8538661092489*y+4,415710158211

7*z+4,3833264943652*x*y-

0,45238243294904*x*z+,11142414743858*y*z+14,534026513552

*x*y*z. 

0,9187 

1120  RL=+3,8119335658086*x+2,5826089891554*y+6,438175901541

5*z+6,1413340703824*x*y+0,73768833421924*x*z-

3,6357892267878*y*z+75,343055765367*x*y*z. 

0,7698 

1160  RL=+5,4692897665913*x+5,3768192238059*y+6,638804453747

2*z-1,3687240424685*x*y-

4,1119097545761*x*z+4,8433925440525*y*z-

27,120568002988*x*y*z. 

0,8195 

1140* RL=+1,5501239932039*x+1,4952762692968*y+4,333180055023 0,7508
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2*z+2,9566235233561*x*y-2,4546742691413*x*z-

0,050275325093954*y*z+46,413398420041*x*y*z. 

. 

x= feldspato, y=resíduo e z=massa básica,1140*=queima na indústria. 

 

O que pode ser observado, conforme Figuras 4.40. e 4.43., são as curvas de 

nível que apresentam respectivamente os menores valores para retração de linear 

de queima em todas as temperaturas em estudo, com curvas bem parecidas, por se 

tratarem das temperaturas de que obteve-se os resultados experimentais com 

maiores proximidades. Observa-se na parte central, se estendendo até o topo 

superior, maiores valores de retração linear para estas duas temperaturas, pois esta 

região contém as formulações que apresentam maiores teores de fino ocasionando 

maiores reatividades e aumentando a retração linear. Esta região é composta pelas 

formulações com feldspato e resíduo. Os menores valores verificados para a 

retração estão nas partes inferiores direita e esquerda, por se tratarem das 

formulações com maiores teores de feldspato ou resíduo, que possuem 

granulometria mais grosseira, dificultando a retração após queima. Já conforme visto 

na Figura 4.41., que apresenta uma região mais ampla e com maior valor para a 

retração linear entre todas as temperaturas em estudo, verifica-se que a região 

central do diagrama é a região em que as formulações apresentam maior 

reatividade, corroborando com o encontrado em laboratório. Já o que é visto na 

Figura 4.42., é que apresenta uma ampla região no centro inferior esquerdo com 

menores valores de retração para a temperatura de 1160°C, por ser esta região a 

que apresenta maiores teores de feldspato. E a região lateral direita apresenta 

maiores valores de retração para todas as temperaturas em estudo por se tratar de 

uma região com formulações com concentração maior de resíduo que, em 

temperaturas mais elevadas, apresentam maior reatividade. E conforme o exposto 

na Tabela 4.11., todas as equações de regressão tiveram um melhor ajuste para o 

modelo cúbico especial. 
 

As Figuras 4.44. a 4.47.a seguir apresentam as curvas de nível das 

formulações estudadas no que se refere à absorção de água nas respectivas 

temperaturas. 
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Figura 4.44.  Curvas de nível para a absorção de água a 1080°C. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.45.  Curvas de nível para a absorção de água a 1120°C. 
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Figura 4.46.  Curvas de nível para a absorção de água a 1160°C. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.47.  Curva de nível para a absorção de água para queima na indústria. 

 

A Tabela 4.12.a seguir apresenta as equações de regressão ou modelos para 

absorção de água. 
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Tabela 4.12. Equações de regressão ou modelos para absorção de água. 

°C MODELO  R 2 

1080  AA=9,4946589251427*x+9,6626996179507*y+4,5811131771538*

z-

7,4409591130077*x*y6,7110275003402*x*z+3,2180176351952*y

*z-75,596912644009*x*y*z+0, 

 

0,9187 

1120  AA=+5,750723723974*x+8,9238613197502*y+1,3679165413721*

z-15,4618729425*x*y-

5,3864414233159*x*z+10,014024741129*y*z-

120,66073314872*x*y*z. 

0,8378 

1160  AA=+1,1358506386761*x+2,2723801602781*y+,1394425665618

6*z-3,0242044997942*x*y-,61250996987656*x*z-

1,0195616729221*y*z-9,8601156093616*x*y*z. 

0,9599 

1140* AA=+9,4354153267631*x+9,162412944431*y+4,4969967224174*

z-

3,1739780220227*x*y+,29021324960373*x*z+,89085969864116*

y*z-49,232063580699*x*y*z. 

0,8378 

x= feldspato, y=resíduo e z=massa básica,1140*=queima na indústria. 

 

O que é visualizado nas Figuras 4.44. e 4.47. é que apresentam curvas de 

nível com características próximas, confirmando o exposto anteriormente no que diz 

respeito à temperatura em que os resultados se aproximam do encontrado em 

laboratório. A temperatura em que se obteve os menores resultados para absorção 

de água foi a 1120°C, com as formulações cujos teores encontram-se na região 

centro esquerda, conforme Figura 4.45. E, conforme o exposto na Tabela 4.12., 

todas as equações de regressão tiveram um melhor ajuste para o modelo cúbico 

especial. 

As Figuras 4.48. a 4.40. a seguir apresentam as curvas de nível das 

formulações est 
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Figura 4.48. Curvas de nível para a tensão de ruptura a flexão a 1080°C. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.49. Curvas de nível para a tensão de ruptura a flexão a 1120°C. 
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Figura 4.50.  Curvas de nível para a tensão de ruptura a flexão a TRF 1160°C. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.51. Curvas de nível para a tensão de ruptura a flexão para queima na 

indústria. 

A Tabela 4.13.a seguir apresenta as equações de regressão ou modelos para a 

tensão de ruptura a flexão. 
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Tabela 4.13. Equações de regressão ou modelos para tensão de ruptura a flexão. 

°C MODELO  R 2 

1080  TRF=+7,7523031191384*x+11,623559316421*y+29,211160421

989*z+17,887063925816*x*y+,5345294242323*x*z-

8,3597851723808*y*z+210,57335569869*x*y*z. 

0, 7392 

1120  TRF=+11,959734880367*x+11,942324539758*y+33,927161308

568*z+35,792826312484*x*y-4,4304676069338*x*z-

26,323898809046*y*z+265,60271254782*x*y*z. 

0,7468 

1160  TRF=+15,626422821432*x+27,285509808747*y+35,678828700

202*z+6,5099789725705*x*y-

15,231184034555*x*z+1,0853338973234*y*z+121,52826405276

*x*y*z. 

0,8337 

1140* TRF=+6,7972401082285*x+10,634273138941*y+28,755563423

821*z+19,863634774603*x*y-2,8541698259397*x*z-

11,976611394416*y*z+362,28678226396*x*y*z. 

0,7095 

x= feldspato, y=resíduo e z=massa básica,1140*=queima na indústria. 

O que pode ser observado é que a Figura 4.48. tem quase a mesma 

configuração que a Figura 4.51. Indicando que os resultados colhidos dos corpos-

de-prova produzidos à temperatura de 1080°C serem bem  próximos dos produzidos 

na indústria. 

A temperatura em que se obteve o melhor resultado para a tensão de ruptura 

a flexão foi a 1160°C e, para as formulações com resíduo , conforme visto na Figura 

4.50., e conforme o exposto na Tabela 4.13., todas as equações de regressão 

tiveram um melhor ajuste para o modelo cúbico especial. 

 

4.6. Evolução das fases mineralógicas em função da queima  

 

As Figuras 4.52. a 4.55. a seguir apresentam as evoluções mineralógicas em 

função da temperatura através da difração de raios X das amostras confeccionadas 

a partir da MB e das formulações F4, FR2 e R4, pois foram as formulações que 

apresentaram os melhores resultados para dopagem com feldspato e/ou resíduo de 
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caulim para os ensaios tecnológicos, quando comparados aos corpos-de-prova 

produzidos a partir da massa básica. 

 

Figura 4.52. DRX da evolução das fases cristalinas em função da queima para a 

massa básica. 

 

Figura 4.53.  DRX da evolução das fases cristalinas em função da queima para a 

formulação F4. 
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Figura 4.54.  DRX da evolução das fases cristalinas em função da queima para a 

formulação FR2. 

 

Figura 4.55.  DRX da evolução das fases cristalinas em função da queima para a 

formulação R4. 
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Conforme observado nas figuras, o quartzo e a hematita são as fases que 

estão presentes em todas as temperaturas estudadas, sendo o quartzo a fase 

predominante devido ao maior percentual diagnosticado na análise racional e por ter 

alto ponto de fusão. Durante a queima, o quartzo além da transformação de fase 

polimórfica em tridimita a 870°C ele se dissolve parcia lmente, mantendo a estrutura 

do corpo cerâmico. Outra observação importante é que há uma pequena redução na 

intensidade dos picos de difração do quartzo. Isto se deve a uma maior dissolução 

do quartzo em fase líquida formada com o aumento da temperatura. Este quartzo 

dissolvido reage com os demais constituintes da massa contribuindo na formação de 

novas fases. Com o aumento da temperatura, os silicatos presentes na massa vão 

perdendo viscosidade e, desta forma, aumentam sua capacidade de diluir as 

partículas com as quais estão em contato (CESTARI; JULIANE e CARLOS PÉREZ, 

2007). 

 A hematita vai sendo reduzida parcialmente com o aumento da temperatura, o 

que justifica o escurecimento das amostras cerâmicas, como foi verificado na análise 

visual dos corpos-de-prova. Em temperatura mais elevada ocorre a dissolução da 

hematita na fase líquida formada e liberando O2, que favorece o escurecimento do 

corpo cerâmico. O O2 liberado também contribuiu para a expansão dos corpos-de-

prova de prova, como foi observado nas análises de RL e MEA, devido ao 

aprisionamento deste gás no interior das peças cerâmicas.  

 A ilita perde sua estrutura cristalina a 885°C, observ ado na curva 

termodiferencial da massa básica, Figura 4.4. É por esse motivo que só foi 

visualizada no difratograma da massa a verde. A saída das moléculas de água da 

estrutura cristalina da ilita destrói o seu arranjo cristalino característico, formando 

uma nova fase amorfa. 

 O ortoclásio permaneceu inalterado até 1080°C. Isto j ustifica o maior valor da 

AA e os menores valores dos resultados da RL e TRF verificados nos corpos-de-

prova queimados nesta temperatura. A 1080°C o feldspa to potássico não fundiu 

completamente, ou seja, não contribuiu de forma efetiva na formação da fase 

líquida, responsável pelo adensamento do material cerâmico. 

 O espinélio (MgAl2O4) foi identificado a partir de 1120°C, o que pode j ustificar 

o aumento de 42,0; 23,0; 15,2 e 64% da resistência mecânica dos corpos-de-prova 

preparados a partir da massa básica para as formulações F4, FR2 e R4, 
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respectivamente, em relação aos queimados a 1080°C. O es pinélio é uma fase 

cristalina formada a partir da fase amorfa proveniente dos argilominerais e promove 

o aumento da resistência mecânica das peças cerâmicas. Além disso, a partir de 

1120°C, ocorreu a fusão total do ortoclásio, que contri bui para a formação de fase 

vítrea. 

 Novas fases cristalinas compostas de potássio não foram identificadas devido 

aos fundentes migrarem total ou parcialmente das fases cristalinas para as fases 

vítreas que, são fases amorfas. 

 

4.7. Comparativo das fases mineralógicas em função da queima em 

laboratório e na indústria 

 

A justificativa de se fazer o comparativo das fases presentes na queima em 

laboratório a 1080°C e na indústria é que para estas d uas queimas os resultados 

dos ensaios tecnológicos tiveram valores bem próximos. 

As Figuras 4.56. a 4.59. a seguir apresentam os resultados obtidos na análise 

mineralógica por difração de raios X dos corpos-de-prova sinterizados no forno do 

laboratório e da indústria cerâmica. A intenção dessa análise foi verificar se o ciclo 

de queima adotado no laboratório estaria formando as mesmas fases encontradas 

nos corpos-de-prova sinterizados no forno da indústria, tornando os resultados 

obtidos mais confiáveis. 
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Figura 4.56. DRX comparativo da massa básica com queima em laboratório e na 

indústria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.57. DRX comparativo da formulação F4 com queima no laboratório e na 

indústria. 
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Figura 4.58. DRX comparativo da formulação FR2 com queima no laboratório e na 

indústria. 

 

Figura 4.59. DRX comparativo da formulação R4 com queima no laboratório e na 

indústria. 

Assim, conforme os difratogramas observados nas Figuras 4.56. a 4.59., há 

uma grande semelhança entre todas as Figuras e constatou que são formadas, no 

ciclo adotado em laboratório, as mesmas fases encontradas nos corpos-de-prova 
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sinterizados na indústria cerâmica, o que valida o processo e o ciclo adotado em 

laboratório a 1080°C. As fases identificadas nas amostra s foram quartzo, hematita e 

ortoclásio. Isto se justifica porque os resultados dos ensaios tecnológicos da queima 

industrial ficaram bem próximos dos resultados obtidos da queima em laboratório a 

1080°C. Mesmo que tivéssemos realizado uma queima em la boratório a 1140°C, 

não apresentaria as mesmas fases presentes na queima feita no forno da indústria, 

já que o forno de laboratório proporciona um melhor controle interno, principalmente 

na distribuição mais homogênea da temperatura no interior do mesmo e a queima 

em indústria não permite que as reações se completem em função da rápida taxa de 

aquecimento e, assim, não gerando as mesmas fases encontradas na queima em 

laboratório. 

 

4.8. Análise microestrutural por microscópio eletrô nico de 

varredura (MEV) 

 A Figura 4.60. a seguir apresenta as micrografias dos corpos-de-prova 

produzidos a partir da massa básica queimados em forno de laboratório a 1080°C e 

no forno da indústria a 1140°C ampliados a 300 e 600 vezes, respectivamente. 
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Figura 4.60.  Micrografia realizada por MEV para os corpos-de-prova queimados em 

laboratório e na indústria.  

O que pode ser observado nas micrografias do corpo-de-prova preparado a 

partir da massa básica queimados em laboratório é que ele apresenta um melhor 

nível de sinterização quando comparado ao queimado no forno da indústria, pois 

possui uma estrutura lisa e bastante vitrificada, apresentando alguns poros fechados 

e isolados de forma esférica, característicos da fase final de sinterização. Os 

mesmos são decorrentes do aprisionamento dos gases provenientes da 

decomposição do óxido de ferro detectado na fluorescência de raios X, liberados 
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durante a queima. A fase vítrea envolve todos os poros e os gases neles contidos 

ficam aprisionados, provocando a expansão do corpo sinterizado.  

As micrografias do corpo-de-prova preparado a partir da massa básica 

queimado na indústria apresentam uma sinterização menos acentuada, 

apresentando uma topografia mais grosseira e rugosa, com excessiva quantidade de 

poros com maior tamanho e de formas irregulares. Além disso, apresenta uma 

menor quantidade de fase vítrea formada. Isto vem a corroborar com os resultados 

encontrados nas propriedades tecnológicas, em que os corpos-de-prova queimados 

na indústria sempre apresentam menor qualidade quando comparados aos 

queimados no forno de laboratório. Tal fato se justifica, pois o forno de laboratório 

apresenta uma distribuição mais homogênea da temperatura, trazendo ao corpo 

sinterizado melhores propriedades. Além do mais, a queima no forno da indústria é 

feita em ciclo rápido, o que não facilita o desenvolvimento de algumas fases que só 

se desenvolvem em um processo mais lento de sinterização. 
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A Figura 4.61. a seguir apresenta a micrografia de um corpo-de-prova 

produzido a partir da massa básica queimada no forno da indústria ampliada a 1500 

vezes com a respectiva análise química por EDS nos pontos em destaque. 

 

Figura 4.61.  Micrografia obtida por MEV do corpo-de-prova produzida a partir da 

massa básica queimado no forno da indústria e análise química por EDS nos pontos 

em destaque.  

 

 O que é evidente, segundo o que é identificado por análise de EDS no ponto 

A, é que a região com acentuado índice de silício se deve ao quartzo identificado na 

análise mineralógica do mesmo corpo queimado. Já no ponto B há características 

evidentes de uma região vítrea que em geral é constituída de silício, alumínio e 

potássio.  

A Figura 4.62. a seguir apresenta as micrografias dos corpos-de-prova 

produzidas a partir da massa básica queimados nas temperaturas de 1080°C e 

1160°C, respectivamente, e dos corpos-de-prova produzid os a partir das 

formulações F4, R4 queimados a 1160°C e FR2 queimado a  1120°C, com ampliação 

de 300 vezes.  
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Figura 4.62. Micrografia obtida por MEV dos corpos-de-prova produzida a partir da 

massa básica e formulações F4, FR2, R4 ampliada a 300 vezes.  

 

O que pode ser observado na Figura 4.62. é que comparando as micrografias 

da massa básica a 1080°C e a 1160°C, ampliadas a 300 vez es, nesta última 
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temperatura o corpo apresentou textura mais lisa, o que evidencia menor porosidade 

e maior quantidade de fase vítrea. Observam-se poros com formato circular, sendo 

esta uma característica de maior sinterização que o corpo a 1080°C, o que corrobora 

com a melhoria dos resultados nas propriedades tecnológicas, o que é evidente que 

em uma temperatura mais elevada favorece uma maior formação de fase líquida e a 

formação de novas fases cristalinas, conferido na análise de DRX e, comparando a 

micrografia dos corpos-de-prova produzidos a partir de massa básica aos 

produzidos a partir das formulações F4 e R4 à temperatura de 1160°C, apresentam 

características bem parecidas, poros distribuídos de uma forma quase homogênea e 

com tamanhos quase iguais, textura lisa e farta quantidade de fase vítrea. Já a 

micrografia do corpo confeccionado a partir da formulação FR2 à temperatura de 

1120°C apresenta poros de menor tamanho e textura mai s lisa quando comparado 

aos corpos-de-prova produzidos a partir da massa básica e formulações F4 e R4 a 

temperatura de 1160°C. Este comportamento pode estar associado a uma 

proporção ideal de materiais fundentes oriundos da mica moscovita presente no 

resíduo de caulim e do feldspato, gerando uma sinterização em temperatura mais 

baixa e formando um corpo mais denso, o que fortemente evidencia melhor 

sinterização, justificado pela melhoria das propriedades tecnológicas. 

A Figura 4.63 a seguir apresenta a micrografia de um corpo-de-prova 

produzida a partir da formulação FR2 queimada a 1120°C ampliada 600 vezes com 

a respectiva análise química por EDS nos pontos em destaque. 
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Figura 4.63 Micrografia obtida por MEV do corpo-de-prova produzido a partir da 

formulação FR2 ampliado a 600 vezes e respectivos EDS nos pontos em destaque.
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 O que se observa, conforme EDS realizada no ponto A, é que sua 

constituição é predominantemente de silício proveniente do quartzo, que não se 

dissociou completamente na etapa de sinterização. O mesmo foi detectado na 

análise mineralógica da massa para a produção deste corpo. Já no ponto B, sua 

constituição é majoritariamente de silício, potássio e alumínio, o que pode evidenciar 

fase vítrea, e no ponto C o que o diferencia dos demais pontos é a presença de 

óxido de ferro confirmado na análise mineralógica e farta presença de silício e 

alumínio, com sinais de presença de magnésio e sódio, que pode estar associada à 

formação do espinélio silício-alumínio diagnosticado na análise mineralógica, o que 

corrobora com a melhoria dos resultados nas propriedades tecnológicas.
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 Em função dos resultados obtidos nesta tese, têm-se as seguintes 

conclusões: 

 

•  O resíduo de caulim analisado é matéria-prima com potencial para a 

produção de placas para revestimento de base argilosa vermelha por ser um 

produto que, quando adicionado a massa tipicamente ilítica, de acordo com 

as condições estabelecidas nesta tese, para alguns teores geram produtos 

cerâmicos com melhores qualidades técnicas. 

 

• O resíduo de caulim em estudo é constituído basicamente de caulinita, mica 

moscovita e quartzo; o feldspato é potássico, característico do ortoclásio, e a 

massa industrial em estudo é tipicamente ilítica. 

 

• O valor máximo de substituição do feldspato pelo resíduo de caulim sem 

perda de qualidade dos produtos é de 4%. A substituição total do feldspato 

pelo resíduo de caulim neste tipo de massa não traz resultados favoráveis no 

que se refere à absorção de água, mas no que tange à tensão de ruptura a 

flexão há um ganhos significativos. 

 

• Todos os corpos-de-prova sinterizados apresentam uma coloração variando 

de cinza a marrom escuro após queima. 

 

• Foi possível a obtenção de corpos-de-prova com qualidades técnicas que 

superam as normas para produção de semiporoso.A temperatura de queima 

em laboratório em que os resultados das propriedades tecnológicas mais se 

aproximam dos resultados encontrados nos produtos queimados na indústria 

com o propósito de validar os resultados foi 1080 °C. 

•  A formulação em que os corpos-de-prova apresentaram o melhor resultado 

quando comparado aos corpos-de-prova produzidos a partir da massa básica 

foi a formulação FR2 queimados a 1120°C. 
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• O resíduo de caulim em estudo é constituído basicamente de caulinita, mica 

moscovita e quartzo; o feldspato é potássico, característico do ortoclásio, e a 

massa industrial em estudo é tipicamente ilítica. 

 

• O melhor resultado nas propriedades tecnológicas para os corpos-de-prova 

produzidos a partir da formulação com feldspato foi para os corpos-de-prova 

produzidos com 4% de feldspato à temperatura de 1160°C . 

 

• O melhor resultado nas propriedades tecnológicas para os corpos-de-prova 

produzidos a partir da formulação com feldspato e resíduo foi para os corpos-

de-prova produzidos com 2% de feldspato e resíduo à temperatura de 

1120°C. 
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SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

 

 Como sugestões para trabalhos futuros propõem-se: 

 

• Investigar a substituição parcial do feldspato por resíduo de caulim em outras 

argilas com composição mineralógica diferente, com objetivo de determinar o 

percentual máximo suportável por formulação. 

 

• Estudar a viabilidade econômica da formulação FR em âmbito industrial. 

 

• Estudar a redução da granulometria dos componentes e otimizar o ciclo de 

queima.  

 

• Estudar o acordo esmalte/placa cerâmica com as formulações estudadas. 

 

• Avaliar a redução do impacto ambiental com a utilização do resíduo de caulim 

na indústria cerâmica. 
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