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RESUMO 
 
SALES JÚNIOR, J. C. C. Estudo de massa cerâmica triaxial visando à 
otimização do ciclo de queima da indústria de cerâmica estrutural. 155 f. Tese 
(doutorado) – Programa de Pós-Graduação em Ciências e Engenharia de Materiais, 
UFRN, Natal, 2012. 
 
Ao longo dos últimos anos a indústria de cerâmica estrutural no Brasil vem 
encontrando um mercado bastante favorável para o crescimento. Entretanto 
dificuldades relacionadas à produtividade e qualidade dos produtos estão inibindo 
parcialmente esse possível crescimento. Uma das alternativas para tentar solucionar 
esses problemas e, consequentemente, proporcionar ao setor oleiro a viabilidade do 
pleno desenvolvimento, é a substituição da lenha utilizada no processo de queima 
pelo gás natural. Com o intuito de contribuir nesse processo de inovação 
tecnológica, o presente trabalho trata-se de um estudo do efeito da co-utilização de 
filito cerâmico e resíduo de caulim sobre as propriedades de uma matriz argilosa, 
verificando os possíveis benefícios que esses materiais podem atribuir ao produto 
final, bem como, a possibilidade dessas matérias-primas reduzirem a carga térmica 
necessária para obtenção de produtos de igual ou superior qualidade. O trabalho foi 
divido em duas etapas: caracterização dos materiais e estudo das formulações. 
Duas argilas, um filito e um resíduo de caulim foram caracterizados através das 
seguintes técnicas: granulometria à laser, índice de plasticidade pelos limites 
Atterberg, fluorescência de raios X, difração de raios X, composição mineralógica 
por Rietveld, análise termogravimétrica e análise térmica diferencial. Para o estudo 
das formulações, mais especificamente para avaliação das propriedades 
tecnológicas das peças, foi executado um modelo experimental que combinou um 
planejamento envolvendo mistura de três componentes (massa padrão x filito x 
resíduo de caulim) e um planejamento fatorial 23 com ponto central associado aos 
parâmetros térmicos de processamento. A experimentação foi realizada com 
restrição na aleatorização por strip-plot. No total foram investigados 13 pontos 
composicionais dentro das seguintes restrições: filito ≤ 20% em peso; resíduo de 
caulim ≤ 40% em peso; e massa padrão ≥ 60% em peso. Os parâmetros térmicos 
foram utilizados nos seguintes níveis: 750 e 950 °C para temperatura de queima; 5 e 
15 °C/min para a taxa de aquecimento; 15 e 45 min para o patamar. Os resultados 
obtidos demostraram que a introdução do filito e/ou resíduo de caulim na massa 
cerâmica produz uma série de benefícios nas propriedades do produto final, tais 
como: redução na absorção de água, porosidade aparente e retração linear de 
queima; além do aumento na massa específica aparente e na resistência mecânica 
das peças. Os melhores resultados foram obtidos nos pontos composicionais em 
que a soma dos teores de filito e resíduo de caulim foi máxima (40 % em peso), 
assim como, nas condições de queima em que foram utilizadas temperaturas de 
950 °C. Em relação à perspectiva de economia na energia térmica necessária para 
formação da microestrutura desejável, o filito e o resíduo de caulim por 
apresentarem pequenos tamanhos de partículas e constituições mineralógicas com 
presença de fases fundentes, contribuíram para a otimização do ciclo de queima. 
 
Palavras-chaves: cerâmica estrutural; filito; resíduo de caulim; ciclo de queima; 

planejamento experimental.  



ABSTRACT 
 
JUNIOR SALES, J. C. C. Study of triaxial ceramic body aiming to optimize the 
firing cycle of structural ceramics industry. 155 f. Thesis (Doctoral) – Post 
Graduation Program in Materials Science and Engineering, UFRN, Natal, 2012. 
 
Over recent years the structural ceramics industry in Brazil has found a very 
favorable market for growth. However, difficulties related to productivity and product 
quality are partially inhibiting this possible growth. An alternative for trying to solve 
these problems and, thus, provide the pottery industry the feasibility of full 
development, is the substitution of firewood used in the burning process by natural 
gas. In order to contribute to this process of technological innovation, this paper 
studies the effect of co-use of ceramic phyllite and kaolin waste on the properties of a 
clay matrix, verifying the possible benefits that these raw materials can give to the 
final product, as well as the possibility of such materials to reduce the heat load 
necessary to obtain products with equal or superior quality. The study was divided 
into two steps: characterization of materials and study of formulations. Two clays, a 
phyllite and a residue of kaolin were characterized by the following techniques: laser 
granulometry, plasticity index by Atterberg limits, X-ray fluorescence, X-ray 
diffraction, mineralogical composition by Rietveld, thermogravimetric and differential 
thermal analysis. To study the formulations, specifically for evaluation of 
technological properties of the parts, was performed an experimental model that 
combined planning involving a mixture of three components (standard mass x phyllite 
x kaolin waste) and a 23 factorial design with central point associated with thermal 
processing parameters. The experiment was performed with restricted strip-plot 
randomization. In total, 13 compositional points were investigated within the following 
constraints: phyllite ≤ 20% by weight, kaolin waste ≤ 40% by weight, and standard 
mass ≥ 60% by weight. The thermal parameters were used at the following levels: 
750 and 950 °C to the firing temperature, 5 and 15 °C/min at the heating rate, 15 and 
45min to the baseline. The results showed that the introduction of phyllite and/or 
kaolin waste in ceramic body produced a number of benefits in properties of the final 
product, such as: decreased absorption of water, apparent porosity and linear 
retraction at burn; besides the increase in apparent specific mass and mechanical 
properties of parts. The best results were obtained in the compositional points where 
the sum of the levels of kaolin waste and phyllite was maximal (40% by weight), as 
well as conditions which were used in firing temperatures of 950 °C. Regarding the 
prospect of savings in heat energy required to form the desired microstructure, the 
phyllite and the residue of kaolin, for having small particle sizes and constitutions 
mineralogical phases with the presence of fluxes, contributed to the optimization of 
the firing cycle. 
 
Keywords: structural ceramics; phyllite; kaolin waste; firing cycle; experimental 
design. 
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A indústria de cerâmica estrutural (ICE) figura entre os segmentos industriais 

de maior importância para economia do Rio Grande do Norte. Segundo o último 

levantamento, o setor está presente em 39 municípios norte-rio-grandenses, 

distribuindo renda e contribuindo para o crescimento econômico e social dessas 

regiões (CARVALHO, 2001). 

Apesar de reconhecida importância, esse segmento vem encontrando 

diversas dificuldades no desenvolvimento de suas atividades, entre os quais estão a 

baixa produtividade e qualidade de seus produtos. Em relação especificamente a 

produtividade, BASTOS, 2009 exemplifica bem a real situação das ICE brasileiras 

quando, em sua obra, comenta que a produtividade por operário desse setor no 

Brasil é aproximadamente 94 % menor do que os principais centros produtores 

europeus, afirmando, ainda, que a atual produtividade brasileira é a mesma da 

europeia em meados da década de 50, ou seja, cerca de seis décadas de atraso. 

Problemas em relação à produtividade e qualidade dos produtos nas ICE´s se 

tornaram mais críticos ao longo dos últimos anos devido ao aumento da demanda 

atrelado ao crescimento da indústria da construção civil, e também pela mudança do 

perfil do mercado consumidor que se tornou mais rigoroso em relação ao aspecto 

qualitativo. Essas e outras dificuldades enfrentadas pelo setor, nada mais são do 

que retratos da estagnação tecnológica sofrida ao longo de décadas. 

Uma das alternativas para a mudança desse quadro mais discutida pelo setor 

(DADAM et al, 2003; NICOLAU et al, 2005;  FREITAS, 2007; SCHWOB et al, 2009) 

é a inovação na matriz energética, substituindo a lenha utilizada na queima dos 

produtos pelo gás natural. Entretanto essa inovação envolve uma série de fatores 

complexos, especialmente nos campos econômico e técnico, os quais devem ser 

equacionados para o pleno benefício de tal mudança.  

Nesse sentido, estudos em vários centros de pesquisa foram e estão sendo 

desenvolvidos. Especificamente na Universidade Federal do Rio Grande do Norte 

(UFRN), estudos já realizados seguiram duas vertentes na tentativa de viabilizar 

essa nova tecnologia nas ICE’s: a primeira foi concretizada por DUTRA, 2007, o qual 

proporcionou valiosa contribuição para o entendimento do comportamento de 

massas cerâmicas utilizadas por ICE’s do RN quando submetidos a ciclos térmicos 

rápidos; e o segundo realizado por SALES JÚNIOR, 2008, na qual foi avaliada a 
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potencialidade de argilas de queima clara para o desenvolvimento de produtos de 

maior valor agregado.  

Uma terceira linha de pesquisa em pleno desenvolvimento na UFRN, à qual 

este trabalho está vinculado, visa introduzir matérias-primas fundentes que 

proporcionem uma diminuição do tempo e/ou temperatura de queima, obtendo com 

isso uma economia energética no processo de queima, fato que possivelmente 

contribuiria para inserção do gás natural nas ICE’s. 

O uso de fundentes já é uma prática comum em outros segmentos da 

indústria cerâmica. Fato que não ocorre nas ICE’s, uma vez que a massa cerâmica 

utilizada nesse ramo é composta apenas de argilas, sendo desconhecida a 

utilização de outras matérias-primas, exceto de forma experimental (MOTTA et al, 

2002). A princípio, o uso de fundentes nas ICE’s pode não condizer 

economicamente com a realidade do setor, especialmente pelo alto valor comercial 

dos fundentes tradicionalmente utilizados na indústria cerâmica, como é o caso dos 

feldspatos. No entanto, outras matérias-primas fundentes como, por exemplo, o filito 

cerâmico utilizado pelas indústrias de revestimento cerâmico e de louça sanitária em 

substituição parcial ao feldspato, pode representar uma alternativa mais próxima à 

realidade econômica desse segmento, visto que este possui um valor comercial 

menor (MORETO, 2006). 

Outra solução para o aumento da fundibilidade da massa cerâmica pode estar 

no aproveitamento de resíduos oriundos da atividade de mineração e 

beneficiamento de caulins. O resíduo de caulim por possuir uma presença marcante 

de fases fundentes como a mica moscovita, por exemplo, poderá atuar de forma a 

diminuir a refratariedade da massa (VARELA et al, 2009). Vale salientar que a 

introdução do resíduo de caulim na massa cerâmica utilizada pelas ICE’s traria 

benefícios que transcendem ao campo técnico, estando também vinculada a 

tendência mundial de desenvolvimento tecnológico aliado à sustentabilidade 

(CABRAL et al, 2009; LIMA, 2010). 

Portanto, dentro do contexto abordado, esse trabalho tratará de um estudo da 

influência da introdução de filito cerâmico e resíduo de caulim sobre as propriedades 

tecnológicas de massa cerâmica caulinítica de queima clara utilizada por algumas 

indústrias cerâmicas do Estado do Rio Grande do Norte. O objetivo principal é 

verificar se essas novas matérias-primas podem ser utilizadas para a otimização do 
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ciclo de queima, obtendo com isso uma economia energética nesse processo. Esse 

trabalho foi desenvolvido em duas etapas: a caracterização das matérias-primas; e o 

estudo das formulações através de métodos estatísticos. As duas etapas foram 

desenvolvidas a fim de atingir os seguintes objetivos específicos: 

 Caracterizar as matérias-primas utilizadas no desenvolvimento desse 

trabalho, no intuito de determinar as características físicas, químicas e 

mineralógicas;  

 Desenvolver massas cerâmicas com diferentes proporções de filito e resíduo 

de caulim e submete-las a diferentes ciclos térmicos. 

 Identificar através de análises das propriedades tecnológicas a influência 

desses dois componentes na massa cerâmica. 

 Verificar alterações microestruturais provenientes de alterações 

composicionais da massa e/ou condições de queima às quais as formulações 

foram submetidas. 
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2.1. A INDÚSTRIA DE CERÂMICA ESTRUTURAL 

 

A indústria cerâmica brasileira tem grande importância para o país, tendo 

participação no PIB da ordem de 1 % (BUSTAMANTE & BRESSIANI, 2000). Esse 

nicho industrial corresponde a um conjunto bastante heterogêneo de empresas 

compostas por vários segmentos, na qual se destaca a indústria de cerâmica 

estrutural. Segundo a ANICER, 2012, existem aproximadamente 6.903 ICE’s em 

todo território nacional, as quais juntas geram cerca de 1,2 milhões de empregos 

entre diretos e indiretos, e faturam aproximadamente R$ 18 bilhões/ano. 

As ICE’s, também conhecidas como a indústria de cerâmica vermelha, ou, 

ainda, popularmente como olarias, distribuem-se por todo país, de forma pulverizada 

em micro e pequenas empresas, quase sempre de organização simples e familiar, 

geralmente localizadas próximas às jazidas de matéria-prima (BUSTAMANTE & 

BRESSIANI, 2000). No Rio Grande do Norte esse quadro não é diferente. Segundo 

o último levantamento do setor, as ICE´s do Estado são formadas por micro e 

pequenas empresas, de gestão familiar ou associativa, que se concentram em 

regiões que abrangem as bacias dos grandes rios potiguares (Ceará-Mirim, Potengi, 

Trairi/Jacu, Curimataú, Baixo Açu e Seridó), de cujos vales são retidos a matéria-

prima (CARVALHO, 2001). No RN foram cadastradas 202 empresas no setor, das 

quais 162 estão em atividade, gerando cerca de 5.100 empregos diretos e sendo a 

principal distribuidora de renda nas regiões mais pobres do Estado, daí sua grande 

importância socioeconômica para o RN (CARVALHO et al, 2008).  

 

2.1.1. Produtos, produtores e mercado consumidor 

 

Os produtos das ICE´s são caracterizados pela tonalidade avermelhada – 

apesar de já constatada a fabricação de produtos de queima clara, inclusive no 

Estado do RN – tendo como principais representantes o tijolo/bloco e a telha. Na 

Tabela 2.1 é apresentada a produção desses dois produtos entre os anos de 2006 e 

2010, além da produtividade do setor nesse mesmo período. Como pode ser 

observada, a estimativa de produção das ICE’s brasileiras no ano de 2010 foi de 

84,8 bilhões de peças, crescimento de 11,6 % em relação aos anos anteriores 

(2008/2009). Também no ano de 2010, o setor oleiro no país atingiu melhor índice 
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de produtividade, passando de 15,8 mil peças/operário/mês em 2009, para 24,1 mil 

peças/operário/mês no referido ano, ficando ainda, no entanto, muito aquém do 

desempenho dos grandes centros produtores que chegam a atingir uma 

produtividade de 200 mil peças/operário/mês, como é o caso da Alemanha 

(SEBRAE, 1997 apud BASTOS & BROCHADO, 2009). 

O cenário economicamente favorável enfrentado pelo Brasil nos últimos anos 

e a política nacional em relação à questão habitacional têm beneficiado fortemente 

as ICE’s, fatos que justificam os positivos números apresentados na Tabela 2.1. 

 

Tabela 2.1 - Produção e produtividade das ICE’s brasileiras.  

Produção 
2006 2007 2008 2009 2010 

109 Peças 

Bloco/Tijolo 51,0 53,0 57,0 57,0 59,4 

Telha 16,2 17,4 19,0 19,0 25,4 

Total 67,2 70,0 76,0 76,0 84,8 

Produtividade 
Peças/operário/mês 

14,0 14,6 15,8 15,8 24,1 

(Fonte: MME/SGM, 2011) 

 

A região de maior produção é a sudeste responsável por 44%, seguida das 

regiões sul e nordeste que possuem índices de produtividade semelhantes e em 

torno de 21%. No nordeste, as maiores produções de cerâmica vermelha são 

encontradas na Bahia, Ceará e Pernambuco, sendo os dois primeiros Estados juntas 

responsáveis por quase a metade da produção regional (ETENE/BNB, 2010). O RN 

situa-se como quarto maior produtor da região, com produção em torno de 88 

milhões de peças/mês (CARVALHO et al, 2008). Vale destacar que a telha é o 

principal produto das ICE’s potiguares, representando 60,6% de toda a produção do 

Estado, seguido dos blocos com 35,5% (CARVALHO, 2001). 

O Brasil consome quase toda sua produção. Praticamente não existe 

comércio internacional nesse segmento. As regiões sul e sudeste juntas são 

responsáveis por cerca de 66% do consumo da produção nacional, destacando-se o 

consumo per capita da região sul que chega a aproximadamente 

712 peças/habitante. O nordeste vem logo atrás dessas duas regiões, com um 
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consumo em torno de 22%, apresentado, portanto, uma pequena demanda 

remanescente, o qual obriga o nordeste a importar produtos de outras regiões 

(ETENE/BNB, 2010). A Tabela 2.2 mostra o consumo total e per capita por região. 

 

Tabela 2.2 - Consumo dos produdos da ICE por região (Ano base 2010). 

Região 
Consumo total 

% 

Consumo per capita 

(peça / habitantes) 

Norte 5,3 283,6 

Nordeste 22,5 359,8 

Centro-Oeste 7,0 419,9 

Sudeste 42,2 445,9 

Sul 23,0 712,1 

(Fonte: MME/SGM, 2011) 

 

2.1.2. Processo produtivo 

 

O processo produtivo das ICE’s é geralmente simples e rudimentar, podendo 

ser dividido em cinco etapas principais: extração, transporte e armazenamento das 

matérias-primas; preparação da massa cerâmica; conformação; secagem; e queima 

(Figura 2.1).  

 

(Fonte: Adaptado de SALES JÚNIOR, 2008) 

Figura 2.1 - Processo de fabricação das ICE's. 

 

2.1.2.1. Extração e armazenamento das argilas 

 

A extração das argilas é feita geralmente a céu aberto após a remoção da 

camada estéril, quando necessária. A argila pode ser removida por meio de 
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escavadeiras, aplainadores ou por detonação no caso de materiais mais duros 

(NORTON, 1973). Essa etapa possui grande importância tecnológica, uma vez que 

a qualidade da matéria-prima depende da aplicação de adequadas técnicas de 

exploração por profissionais habilitados, fato que raramente acontece na lavras de 

jazidas de argilas para a ICE. 

Depois de extraída, a argila é transportada por caminhões até a empresa, 

onde são armazenadas ao ar livre e devem passar pelo processo de sazonamento 

por um período que varia geralmente de seis meses a dois anos. Nesse processo, a 

ação do sol, da chuva, do calor, etc, melhora a plasticidade da argila, lixiviando os 

sais solúveis e uniformizando a distribuição de umidade. GAIDZINSKI, 2005 

confirma em seu trabalho os benefícios desse processo, constatando a melhora nas 

características tecnológicas da argila e na qualidade final do produto. 

 

2.1.2.2. Preparação da massa cerâmica 

 

As ICE’s utilizam uma massa monocomponente (MOTTA, 2002), ou seja, a 

argila é a única matéria-prima utilizada pelo setor na preparação da massa 

cerâmica, sendo rara a utilização de outro tipo de material. No entanto, como 

dificilmente uma única argila apresenta todas as características desejáveis para uma 

massa, geralmente são misturadas duas ou mais argilas. Na maioria das vezes são 

usados pelo menos dois tipos de argilas: uma caracterizada pela alta plasticidade, 

granulometria fina e composição essencialmente de argilominerais, popularmente 

conhecida como “gorda”; e outra argila rica em quartzo e menos plástica, 

denominada de “magra". Dada a sua importância, as características e assuntos 

correlatos às argilas serão abordadas em tópico específico.  

Além da mistura das argilas, a etapa de preparação da massa engloba uma 

série de procedimentos que visa adequar a massa para a etapa de conformação. 

Esse ajuste depende do tipo de conformação que será aplicado e, logicamente, da 

disponibilidade dos equipamentos necessários. Para os produtos extrudados, a 

massa cerâmica geralmente passa por pelo menos três equipamentos básicos, são 

eles: 

 Desintegrador –. O desintegrador tem como objetivo a quebra dos torrões 

maiores e mais duros das argilas, desagregando o material e facilitando o 
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trabalho das demais máquinas usadas na fase de preparação da massa; 

 Misturador – Depois do desintegrador, o material passa num misturador, 

onde uma dupla fila de facas helicoidais efetua uma intensa mistura visando à 

homogeneização da massa. É também no misturador que a água é 

adicionada para que o sistema desenvolva a plasticidade necessária para o 

processo de extrusão; 

 Laminador – No laminador a massa cerâmica recebe um adensamento, 

eliminando as bolhas de ar e melhorando a homogeneização da massa;.  

 

2.1.2.3. Conformação 

 

Os métodos de conformação usados pelas ICE’s são a prensagem e a 

extrusão. A prensagem está ligada a fabricação de telhas e ainda é relativamente 

pouca utilizada nesse segmento, enquanto a extrusão é a técnica largamente 

empregada pelo setor oleiro. A extrusão consiste basicamente em pressurizar a 

massa cerâmica no seu estado plástico contra orifícios que imprimem uma secção 

transversal desejável à massa passante. Caracteriza-se por ser uma técnica de 

conformação que está limitada a fabricação de peças de secção transversal 

constante e também por apresentar boa produtividade. 

Um fator fundamental no processo de extrusão é o desenvolvimento do 

comportamento plástico pela massa cerâmica. A plasticidade é dependente da 

quantidade de água de amassamento adicionada à massa, que geralmente, para 

extrusão de massas cerâmicas nas ICE’s, situa-se entre 18 % e 25 % em peso do 

sistema (RIBEIRO, 2004). Outros fatores como: tipo e quantidade dos minerais 

argilosos presentes na massa; distribuição granulométrica das partículas; e a forma 

dessas partículas; também influenciam na plasticidade das massas cerâmicas 

(RIBEIRO, 2003). 

 

2.1.2.4. Secagem  

 

O objetivo da secagem nada mais é do que retirar o excesso de umidade das 

peças conformadas. Essa etapa é considerada um “gargalo” de processamento por 
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muitas ICE’s, especialmente para aquelas que utilizam a secagem natural, as quais 

ficam a mercê das condições climáticas para realização dessa operação. 

A velocidade de secagem é influenciada por diversos fatores tais como: 

temperatura; umidade relativa do ar; velocidade do ar; disposição e arranjo da carga; 

composição granulométrica da massa; forma, dimensão e teor de umidade da peça 

(TUBINO & BORBA, 2006). 

 

2.1.2.5. Queima 

 

A queima é a etapa final do processo de fabricação das ICE’s, e é, portanto, 

aquela responsável por atribuir as características finais ao produto. É uma etapa 

crítica do processamento, não só pela complexidade intrínseca ao processo, mas 

especialmente por envolver transformações irreversíveis ao material. As principais 

transformações físico-químicas ocorridas nos materiais argilosos podem ser vistas 

na Tabela 2.3. 

 

Tabela 2.3 - Transformações ocorridas nos materiais argilosos durante o aquecimento. 

Temperatura (°C) Transformação 

Até 150 Eliminação da água livre residual 

150 - 250 Eliminação da água adsorvida 

350 - 650 Eliminação da água estrutural  

400 - 600 Decomposição de compostos orgânicos 

573 Transformação do quartzo α em quartzo β 

700 - 900 Início da fusão dos álcalis e óxido de ferro 

Acima de 1000 Início da fusão dos CaO e FeO, com formação de silicatos 

(Fonte: NAVARRO, 1998 apud DUTRA, 2007) 

 

O objetivo fundamental da queima é consolidar a forma dada na etapa de 

conformação, fazendo com que as partículas formem uma estrutura sólida coesa, 

resultando em um aumento na resistência mecânica do produto. Entretanto, para 

que esse objetivo seja atingido, é necessário que as pessoas responsáveis pelo 

planejamento e execução dessa etapa possuam um conhecimento mínimo sobre os 

fatores envolvidos nesse processo, fato que raramente condiz com a realidade da 
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maior parte das ICE’s, assim como constatam diversos autores (NERI, 2000; 

LOPES, 2006; FREITAS, 2007).  

Condições inadequadas de queima podem ocasionar o aparecimento de 

diversos tipos de defeitos no produto, entre os quais estão as fissuras, trincas de 

pré-aquecimento, trincas de resfriamento e o empenamento. Apesar desses defeitos 

nem sempre estarem atrelados exclusivamente à queima, sendo comumente 

gerados por uma série de fatores, é nessa etapa que eles são revelados (SACMI-

IMOLA, 1997). 

De acordo com REED, 1995 a queima pode ser divida em três estágios:  

 Pré-sinterização: Assim como a denominação remete, é o estágio que 

antecede a sinterização propriamente dita. Para as argilas, as reações mais 

importantes nesse estágio são aquelas relacionadas à decomposição dos 

argilominerais, como é o caso da desidroxilação da estrutura caulinítica e 

consequente formação da metacaulinita. A pré-sinterização, ou também 

chamada calcinação, é um etapa de passagem entre o material no estado 

“cru” para o queimado, ocorrendo geralmente entre 550 e 650 °C; 

 Sinterização: A sinterização é a etapa responsável de fato pelo aumento da 

resistência mecânica do material. Além desse aumento na resistência, é 

comumente registrada também uma redução do volume aparente e da área 

específica total, sendo este último efeito a principal força motriz para que a 

sinterização ocorra (RAHAMAN, 1995). A sinterização associada à presença 

de fase líquida é o mecanismo mais relevante para a presente discussão. 

Nesse processo a massa sólida é parcialmente fundida formando um líquido, 

que através de forças capilares permeia entre as partículas, ocupando os 

espaços vazios. 

 Resfriamento: Depois de atingida a temperatura de sinterização e 

permanecido nela o tempo pré-estabelecido, o material começa o processo de 

resfriamento. Nesse estágio à medida que a temperatura diminui, a 

viscosidade da fase líquida aumenta, até o ponto que essa fase transforma-se 

numa matriz vítrea, agregando as partículas e formando um sólido coeso. 

No âmbito industrial e em termos operacionais, as ICE’s utilizam temperaturas 

que variam entre 850 a 1050 °C com ciclos térmicos longos, que podem chegar a 

durar de 3 a 5 dias entre a entrada e saída do material do forno (SANTOS, 2001). 
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Comparativamente com outros segmentos da indústria cerâmica, as ICE’s utilizam 

temperaturas relativamente baixas, fato justificável por dois motivos: primeiramente, 

trata-se de um segmento em que seus produtos necessitam de pouca fase vítrea 

para atingir a resistência mecânica requerida para uso; e em segundo lugar, por 

utilizar argilas com altos teores de óxido de ferro que tende a diminuir a 

refratariedade da massa cerâmica (MOTTA, 2001). 

Segundo WITTWER & FARIA, 1997 apud SANTOS, 2000, os fornos 

encontrados nas ICE’s podem ser classificados em intermitentes e contínuos 

(Figura 2.2):  

 

 

      (a)                                                                 (b) 

(Fontes: (a) CARVALHO, 2001; (b) SILVA & COSTA, 2007) 

Figura 2.2 - Fornos utilizados pelas ICE’s: (a) Intermitente tipo abóbada; (b) 

contínuo tipo túnel. 

 

 Intermitentes: Nestes fornos o processo de queima se dá sob a forma de 

bateladas. Podem ser dos tipos caieira, chama reversível, 

Paulistinha/Abóbada e Plataforma. Apresentam as seguintes vantagens: 

concepção simples, construção fácil e rápida, baixo custo de construção. As 

desvantagens são: não há controle dos gases, aquecimento irregular, grande 

consumo específico, difícil aproveitamento dos gases de exaustão. A Figura 

2.2 mostra um forno tipo paulistinha/abóbada encontrado na ICE’s; 

 Contínuos: Nestes fornos o processo de queima se faz de forma contínua, 

sem interrupção para descarga ou carregamento das peças. Enquanto um 

lote de peças está chegando ao final da queima, outra quantidade igual ou 
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semelhante está sendo iniciada, sem descontinuidade do processo. Podem 

ser dos tipos Hoffmann e Túnel. Apresentam as seguintes vantagens: menor 

consumo específico, baixo ciclo de queima, controle e aproveitamento dos 

gases de exaustão, aquecimento mais homogêneo. As desvantagens são: 

concepção mais complexa, construção mais demorada e de custo mais 

elevado que os intermitentes. Na Figura 2.2 pode ser visto um forno Túnel, 

um dos mais eficientes encontrados nas ICE’s. 

O forno tipo contínuo ainda não é tão utilizado pelo setor oleiro brasileiro, 

apesar das vantagens a médio e longo prazo em relação ao intermitente. No RN, por 

exemplo, dos 689 fornos contabilizados no último levantamento, pouco mais de 12 

são contínuos (10 Hoffmann e 2 Túnel), predominando fornos intermitentes do tipo 

Caipira, com um total de 450 unidades (CARVALHO, 2001). 

A lenha é o principal combustível utilizado pelas ICE’s para alimentar os 

fornos durante a queima e representa, segundo o último balanço energético 

brasileiro, aproximadamente 51% da matriz energética do setor cerâmico como um 

todo (MME/EPE, 2011). Tamanho consumo vem gerando diversos problemas 

ambientais, uma vez que a maior parte dessa lenha é nativa e explorada 

ilegalmente. Além da lenha, já foram detectados outros tipos de materiais 

combustíveis utilizados nas ICE’s, entre os quais estão: óleo combustível, serragem, 

casca de coco, casca de arroz, gás liquefeito de petróleo e o gás natural. O uso do 

gás natural em substituição à lenha é considerado por muitos a principal inovação 

tecnológica desse ramo industrial, e por isso esse tema será mais bem discutido em 

tópico específico. 

 

2.1.3. Qualidade e inovação tecnológica na indústria de cerâmica 

estrutural 

 

A maioria da ICE’s brasileiras utilizam tecnologias desenvolvidas há pelo 

menos 50 anos (ZANDONADI, 1996 apud MOTTA, 2001). Ao longo desse tempo 

foram poucas as modificações feitas no processo fabril do setor, fazendo com que 

esse segmento caminhasse pela contramão da atual conjuntura mercadológica, na 

qual está inserida a busca incessante pelo poder de competitividade e o 

oferecimento de produtos/serviços de qualidade, fatores fundamentais para a 
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sobrevivência de qualquer segmento empresarial atualmente. Para PIZZETTI, 1999 

essa estagnação tecnológica das ICE´s deve-se, em parte, ao seu mercado 

consumidor que até então não exigia produtos dentro das especificações 

normativas, ocasionando a despreocupação dos fabricantes em relação a 

investimentos para a introdução de novas tecnologias e técnicas de fabricação. 

PAULETTI, 2001 afirma que essa situação, que perdurou durante anos, criou uma 

inércia nos produtores, fazendo com que os mesmos estejam sempre protelando as 

urgentes e necessárias inovações tecnológicas para o setor. 

No entanto, esse cenário de obsolescência encontrado nas ICE’s começou a 

ser combatido em 1996, ano em que o governo federal brasileiro, através da 

assinatura da Carta de Istambul, se comprometendo em realizar ações para 

melhorar a qualidade habitacional. A principal ação desde então foi a criação do 

Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade no Habitat (PBQP-H). Esse 

programa tem como meta a organização do setor da construção civil, usando para 

isso diversos mecanismos, entre os quais estão: melhoria na qualidade dos 

materiais; formação e requalificação de mão-de-obra; normalização técnica; 

capacitação de laboratórios; e avaliação de tecnologias inovadoras (CIDADES, 

2011). 

As ICE’s pouco investem na inovação tecnológica e quando fazem é para 

realizar mudanças marginais, utilizando principalmente outros empresários do setor 

como principal fonte de informação (ASSUNÇÃO & SICSÚ, 2001). O investimento 

para atividades de pesquisa e desenvolvimento ainda é pouco, e quando feito, não é 

de forma sistemática e significativa. É válido ressaltar que parcerias com institutos 

de pesquisa e inovação devem ser intensificadas para que esse atraso tecnológico 

que ainda assola o setor seja minimizado. 

Entre os trabalhos ligados ao aspecto de inovação nas ICE’s, destaque para: 

 BROCHADO et al, 2002: relata experiências relacionadas a transferência de 

uma tecnologia alemã chamada Poroton utilizada na fabricação de Tijolos 

Estruturais de Alta Porosidade (Dammziegel); 

 MANFREDINI & SCHIANCHI, 2002: discute a possibilidade da introdução de 

tecnologias de preparação de massa via seco – tecnologia já largamente 

utilizada na indústria de revestimento cerâmico – nas ICE’s; 

 MENDES, 2006: relata a introdução dos blocos estruturais nas ICE’s do Piauí; 
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 CABRAL JÚNIOR et al, 2009: aborda em seu trabalho aspectos relacionados 

a implantação de uma Central de Massa para os APL’s mínero-cerâmicos de 

Tambaú e Vargem Grande do Sul no centro-leste do Estado de São Paulo. 

  COSTA et al 2011: realiza um estudo de caso objetivando caracterizar e 

tipifica os benefícios gerados pela substituição de um forno tipo Caipira por 

um forno Cedan. 

 

2.1.3.1. O uso do gás natural 

 

Como dito anteriormente, a lenha é o principal material combustível utilizado 

no processo de queima dos produtos das ICE’s. Estima-se que cada empresa norte-

rio-grandense desse setor consuma em média cerca 300 m3 de lenha mensalmente 

(TRIBUNA DO NORTE, 2009), fato que tem gerado sérios problemas, entre os quais 

estão:  

 Os problemas ambientais causados pela desenfreada extração da lenha, 

tendo como resultado: a redução da biodiversidade, o aumento da taxa de 

desertificação, o assoreamento dos rios e alterações climáticas regionais 

(FREITAS, 2007). Também fazem parte dos problemas ambientais a poluição 

do ar gerada pela queima incompleta da lenha e os resíduos sólidos (cinzas) 

deixados pós-queima; 

 Os problemas técnicos como: a heterogeneidade nas características físico-

química da lenha, resultando em imprecisões quanto ao seu real poder 

calorífero; a falta de controle durante a queima devido, entre outras coisas, a 

alimentação dos fornos que é realizada de forma manual; a baixa 

produtividade, na qual está inserido o tempo demasiadamente alto do ciclo de 

queima, além dos altos índices de produtos defeituosos, chegando a ser 

descartado, por exemplo, cerca de 20% de toda a produção de telhas do 

Estado do RN (CUNHA, 2009). 

 Os problemas logísticos atrelados à iminente escassez da lenha, visto que 

a demanda é alta e a lenha consumida é oriunda predominantemente da 

vegetação nativa. Como consequência o preço da lenha vem sendo 

sucessivamente inflacionado, causado por dois motivos: lei natural do 
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mercado, ou seja, lei da oferta e da procura; e pelos locais de extração 

estarem cada vez mais distantes dos centros produtores. 

Cientes de todas essas dificuldades atreladas ao uso da lenha, as ICE´s do 

Estado cogitam a inserção e difusão do gás natural na matriz energética do setor. As 

discussões sobre o tema passam por diversas questões complexas que devem ser 

analisadas antes da implantação do gás natural. Uma dessas questões é o preço a 

ser pago por esse insumo, que, assim como a lenha, também vem sofrendo 

periodicamente reajustes, resultando em forte desestímulo para o setor. Abordando 

esse tema, PACHECO, 2005 afirma que a variável preço é o principal motivo para o 

não uso do gás natural na ICE’s, uma vez que essa fonte energética possui um peso 

maior na estrutura de custos comparativamente com a lenha.  

Outro fator que dificulta a utilização dessa tecnologia pelas ICE’s é a, ainda, 

acanhada infraestrutura para seu fornecimento. Nesse sentido, PACHECO, 2005 

afirma que apesar da crescente difusão do gás natural na matriz energética 

brasileira, a oferta ainda se constitui um gargalo para grande parte das regiões 

brasileiras produtoras de cerâmica. O RN, apesar de possuir a sexta maior reserva 

de gás natural do Brasil, estimada em cerca de 10 bilhões de m3 (MME/EPE, 2011), 

possui uma rede de distribuição de apenas 250 Km (POTIGÁS, 2011) que beneficia 

basicamente o município de Mossoró e a região metropolitana de Natal. Assim, das 

três principais regiões produtoras de cerâmica vermelha do Estado (Seridó, Vale do 

Açu e grande Natal), apenas na região da grande Natal foi possível estabelecer o 

contato da ICE com a tecnologia do gás natural. Duas empresas dessa região 

optaram em substituir parcialmente o uso da lenha pelo gás natural. Uma fica 

localizada no município de Ielmo Marinho e a outra em Goianinha. Uma terceira 

empresa, situada no distrito industrial do Município de Macaíba, em fase de 

inicialização das atividades, também pretende utilizar o gás natural como 

combustível para queima dos produtos. 

Apesar de todas as dificuldades associadas a essa complexa mudança, é 

válido ressaltar que o gás natural possui diversas vantagens em relação à lenha, 

especialmente no que diz respeito a sua potencialidade tecnológica, assim como 

constatam os trabalhos de NERI (2000), NICOLAU (2005) e LOPES (2006). Algumas 

vantagens no uso do gás são citadas por GONDIM (2006), entre elas destaca-se:  

 Combustível sempre à disposição e com a mesma qualidade; 
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 Melhores condições no controle da queima, 

 Menor investimento em armazenamento; 

 Combustão mais limpa (não há emissão de cinzas); 

 Redução da desertificação; 

 Redução da mão-de-obra empregada na queima. 

Alternativamente aos problemas relacionados ao uso da lenha, e na 

expectativa de desfrutar dos benefícios proporcionados pelo gás natural, importantes 

pesquisas foram e vêm sendo desenvolvidas com a finalidade de criar condições 

propícias que justifiquem tal mudança, tanto no campo técnico quanto econômico. 

DUTRA (2007), por exemplo, realizou um estudo sobre o efeito da velocidade de 

aquecimento sobre as propriedades dos produtos das ICE´s, na tentativa de 

estabelecer massas cerâmicas adequadas a ciclos térmicos mais rápidos, e com 

isso proporcionar uma diminuição nos custos de produção através do aumento de 

produtividade. Já NERI (2000) e DADAM et al (2003) forneceram valiosa 

contribuição com informações obtidas na conversão de fornos das ICE’s para 

queima com gás. Ademais, outras pesquisas nesse sentido estão em pleno 

desenvolvimento na UFRN, como, por exemplo, o projeto de pesquisa na qual este 

trabalho está associado e que visa à utilização de matérias-primas especiais para 

diminuição da temperatura de queima. 

 

2.2. ARGILA: MATÉRIA-PRIMA DA INDÚSTRIA DE CERÂMICA ESTRUTURAL 

 

Como já mencionado, a argila é geralmente a única matéria-prima utilizada 

pelas ICE’s, por isso detém grande importância para o setor. Estima-se que mais de 

120 milhões de toneladas de argila seja consumido anualmente pelo setor oleiro 

brasileiro (ANICER, 2012). 

Existem várias definições para o termo argila, as quais levam em 

consideração as especificidades das diversas áreas de conhecimento onde esse 

termo está inserido. Uma definição bastante aceita pelos ceramistas é aquela dada 

por SANTOS, 1989 na qual diz que a argila é um material natural, terroso, de 

granulação fina, que geralmente adquire plasticidade quando umedecido 

adequadamente com água. 

A composição mineralógica de uma argila é muito complexa e variável, sendo 
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possível afirmar que não existem duas argilas iguais. Uma das formas comumente 

adotada para descrever os componentes de uma argila é separá-los em duas 

frações: argilosa e não argilosa  

 

2.2.1. Fração argilosa  

 

Os minerais argilosos, mais conhecidos como argilominerais, são os 

constituintes característicos das argilas. Se concentram na faixa granulométrica 

abaixo de 2 µm, sendo os responsáveis pelas principais propriedades de interesse 

para a indústria cerâmica, como, por exemplo, a plasticidade e a resistência 

mecânica pós-queima. Os principais grupos de argilominerais serão apresentados a 

seguir. 

 

2.2.1.1. Grupo da caulinita 

 

O grupo da caulinita é formado pelo empilhamento regular de camadas 1:1, 

em que cada camada consiste de uma folha de tetraedro de SiO4 e uma folha 

octaédrica de Al(OH)3, ligadas em si em uma única camada através do oxigênio em 

comum (SANTOS, 1989). Essas camadas estruturais, com espessura característica 

de aproximadamente 7 Å cada uma, empilham-se umas sobre as outras na direção 

do eixo C (Figura 2.3 a), formando os cristais de caulinita. Esses cristais possuem 

formas regulares pseudohexagonais (Figura 2.3 b), com diâmetro médio entre 0,5 a 

1 µm e relação diâmetro/espessura de 25 (GOMES, 1988).  

 

                                                  

                          (a)                                                                                 (b) 

(Fontes: (a) Adaptado de MUSEU HEINZ EBERT; (b) MENEZES, 2003) 

Figura 2.3 - Cristais de caulinita. (a) Eixo C: direção de empilhamento das camadas; 

(b) Micrografia revelando cristais de caulinita. 
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2.2.1.2. Grupo da montmorilonita 

 

O grupo da montmorilonita possui camadas constituídas por uma folha 

octaédrica de Al(OH)3 entre duas folhas de tetraédrica de SiO4 (2:1). Os 

argilominerais desse grupo experimentam substituições isomórficas tanto nas folhas 

tetraédricas (Si+4 por Al+3) quando nas folhas octaédricas (Al+3 por Mg+2, Fe+2 ou 

Li+1). Essas trocas de cátions geram um déficit de carga catiônica nas camadas, o 

qual é balanceado por cátions hidratados que ficam entre elas. A distância entre as 

camadas na estrutura montmorilonítica varia muito, dependendo especialmente do 

cátion e da lamina de água que intercala as camadas, sendo em média de 14 Å. Os 

cristais da montmorilonita (Figura 2.4) são de dimensões muito reduzidas, em média 

de 0,15 µm, apresentando espessuras muito finas e limites muito irregulares. 

 

 

(Fonte: COELHO, 2007) 

Figura 2.4 - Microcristais de montmorilonita sódica. 

 

2.2.1.3. Grupo da ilita 

 

O grupo da ilita possui uma estrutura semelhante à da montmorilonita, ou 

seja, duas folhas tetraédricas “ensanduichando” uma folha octaédrica. A diferença 

entre essas duas estruturas está no maior grau de substituição isomórfica do silício 

por alumínio na folha tetraédrica, e na participação do potássio na ligação das 

camadas estruturais adjacentes. Essas diferenças resultam numa ligação mais fixa 

entre as camadas, não permitindo uma expansão da estrutural ilítica, assim como 

ocorre na montmorilonita. A distância entre as camadas é praticamente fixa e em 

torno de 10 Å. A morfologia dos cristais de ilita apresenta estrutura lamelar de forma 
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alongada e bordos geralmente irregulares, de diâmetro médio situado entre 0,1 a 

2 µm (GOMES, 1988). 

Apesar de ter uma estrutura bastante semelhante as micas, sendo muitas 

vezes classificada de micas argiláceas ou argilominerais micáceos, a ilita possui 

algumas diferenças químicas e estruturas, os quais permitem que a mesma 

desenvolva características pertinentes aos minerais argilosos. Já as micas fazem 

parte da fração não argilosa e, portanto será discutida no subitem seguinte. 

 

2.2.2. Fração não argilosa 

 

Além dos argilominerais, as argilas apresentar geralmente outros 

componentes, os quais constituem a fração não argilosa, também conhecida como 

materiais complementares ou, ainda, minerais acessórios. Fazem parte da fração 

não argilosa: a sílica livre; feldspatos; carbonatos; micas; compostos de ferro e 

titânio; sais solúveis; e a matéria orgânica. 

 

2.2.2.1. Sílica livre  

 

A sílica livre é o componente não argiloso mais frequentemente encontrado 

nas argilas. Apresenta-se geralmente na forma de quartzo, sendo as propriedades 

das massas cerâmicas fortemente influenciadas pela sua presença. Os principais 

efeitos são: diminuição da trabalhabilidade da massa, diminuição da retração de 

secagem e queima; aumento da permeabilidade do compactado; aumento da 

refratariedade, caso o tamanho da partícula seja grande, ou diminuição, caso 

contrário; diminuição da resistência mecânica. Ademais, a quantidade de quartzo 

nas argilas pode definir industrialmente a sua aplicação e classificação. Nas ICE’s, 

por exemplo, a chamada argila “magra” mencionada em tópicos anteriores é aquela 

em que existe uma quantidade apreciável de quartzo. 

 

2.2.2.2. Feldspato 

 

A presença de feldspato nas argilas é mais frequentemente constatada em 

argilas residuais do que nas argilas sedimentares (BARBA, 1997). Os minerais 
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feldspáticos mais detectados nas argilas são: a albita que é um feldspato sódico; o 

ortoclásio e/ou microclínio, que são feldspatos potássicos; e, com menor frequência, 

a anortita que é um feldspato cálcico. Por possuírem grandes proporções de 

elementos alcalinos, os feldspatos têm caracteristicamente baixo ponto de fusão, 

fazendo como que esse componente atue como um fundente na massa cerâmica. 

 

2.2.2.3. Carbonatos 

 

Os tipos de carbonatos mais encontrados nas argilas são a calcita (CaCO3) e 

a dolomita MgCa(CO3)2. A presença dos carbonatos na massa cerâmica pode gerar 

problemas durante o processo de fabricação do produto devido à decomposição dos 

carbonatos durante a queima, que ao liberar o CO2 pode provocar defeitos na peça 

como poros, lascas e bolhas superficiais (OLIVIEIRA et al., 2000 apud SOARES, 

2008). 

 

2.2.2.4. Micas 

 

Estruturalmente as micas são bastante parecidas com os argilominerais 

ilíticos, assim como já foi mencionado. A diferença entre a ilita e as micas é que na 

ilita existe um menor grau de substituição isomórfica do silício por alumínio, uma 

menor carga estrutural, menos potássio entre as camadas e uma menor 

regularidade no empilhamento das camadas (SANTOS, 1989).  

Entretanto, apesar das citadas diferenças, na prática a diferenciação entre a 

ilita e a mica moscovita finamente dividida (sericita) ainda é uma tarefa difícil. O 

efeito da presença das micas na argila é a diminuição da refratariedade, facilitando a 

formação da fase líquida e, consequentemente, o processo de sinterização dos 

materiais cerâmicos. 

 

2.2.2.5. Compostos de ferro e titânio 

 

Os compostos de ferro encontrados nas argilas são a hematita, magnetita, 

limonita, lepidocricita, geotita e pirita. O efeito da presença desses compostos de 

ferro reflete especialmente na coloração do produto pós-queima, sendo o percentual 
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de óxido de ferro um delimitador que separa as argilas que possui potencialidade 

para uso na indústria de cerâmica branca (responsáveis pela produção de 

revestimento, louça, etc.) daquelas comumente utilizadas nas ICE’s. BARBA, 1997, 

por exemplo, adota um teor de 3% de óxido de ferro como teor máximo aceitável 

para uso na indústria de cerâmica branca. Além disso, os compostos de ferro 

também ajudam na formação da fase líquida durante a sinterização, diminuindo a 

refratariedade da massa cerâmica (PUKASIEWICZ, 2001). 

Além dos compostos de ferro, os minerais de titânio, quando presentes nas 

argilas, também influenciam a cor do produto pós-queima. Os minerais de titânio 

mais encontrado nas argilas são: rutilo e a forma polimórfica anatase.  

 

2.2.2.6. Sais solúveis 

 

Os sais solúveis (CaSO4, MgSO4, Na2SO4, K2SO4, NaCl, etc.) quando 

presentes em pequenas quantidades (<1% em peso) contribui para o abaixamento 

da temperatura de queima, devido a reatividade desses compostos com as 

estruturas silicáticas. Em grandes quantidades pode liberar gases prejudiciais a 

integridade da peça e do forno, além de causar eflorescência no produto final 

(VARELA, 2004) 

 

2.2.2.7. Matéria orgânica  

 

A matéria orgânica está presente nas argilas em proporções muito variadas, 

dependendo fundamentalmente da origem e características das jazidas das quais 

são extraídas. Esse componente pode influenciar diversas características e 

propriedades das argilas. Por exemplo: a argila, quando in natura, pode apresentar 

coloração que vai desde a cinza ao negro, dependendo do teor de matéria orgânica. 

Uma questão controvérsia em torno da presença da matéria orgânica nas 

argilas é a influência desse componente na plasticidade das argilas, assim como 

relata RIBEIRO, 2004.  
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2.3. MATÉRIAS-PRIMAS FUNDENTES E O FILITO CERÂMICO 

 

As matérias-primas fundentes têm como função básica aumentar a cinética de 

sinterização através da formação de fase líquida viscosa, de modo a adequar as 

características finais do produto (porosidade, contração linear e resistência 

mecânica) a um ciclo de queima industrial (BORBA, 1996). O termo fundente é 

relativo e, portanto, não se pode simplesmente afirmar que uma dada matéria-prima 

sempre atuará como um fundente, fato que dependerá do material ao qual será 

adicionada (LENGLER, 2006).  

Assim como já foi visto, as argilas in natura possuem componentes que atuam 

como fundentes na sua própria composição. Porém, por vezes, a quantidade desses 

constituintes na argila é insuficiente para obtenção de uma microestrutura adequada 

durante a queima. A solução passa então por utilizar matérias-primas que atribuam à 

massa cerâmica a fusibilidade necessária ao seu processamento. Nesse contexto, 

as matérias-primas fundentes desenvolvem papel importantíssimo. 

É válido ressaltar que as ICE’s ainda não fazem uso dessas matérias-primas 

fundentes, uma vez que as argilas comumente utilizadas pelo setor (de queima 

avermelhada) possuem fundência suficiente para o fim ao qual se destina. As 

matérias-primas fundentes são largamente usadas por outros segmentos da 

indústria cerâmica, principalmente pelas indústrias de revestimentos e de cerâmica 

branca. 

De acordo com. MOTTA, 2002, as matérias-primas fundentes que são 

utilizadas pela indústria cerâmica podem ser dividas em três grupos principais: 

 Feldspatos e rochas feldspáticas: são os fundentes mais utilizados. De 

acordo com as composição mineralógica os feldspatos podem ser 

classificados em calco-sódicos Na(AlSi3O8) – Ca(Al2Si2O8), denominados 

plagioclásios; e sódico-potássicos K(AlSi3O8) – Na(AlSi3O8), chamado de 

feldspatos alcalinos. A Figura 2.5 mostra o diagrama de Barker, onde nos 

vértices estão localizadas as principais fases feldspáticas (ortoclásio, albita e 

anortita) e nas regiões internas as composições mineralógicas de diversos 

tipos de feldspatos. Há ainda um grupo de minerais quimicamente 

semelhantes aos feldspatos, denominados de feldspatóides, no entanto se 

diferenciam dos feldspatos por conterem menor quantidade de sílica. Os 
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feldspatóides mais utilizados são a leucita K(Si2O6) e nefelina Na,K(AlSiO4). 

Os pegmatitos são considerados a principal fonte de feldspato, devido aos 

seus grandes cristais, pureza e abundância. Na província da Borborema, 

Nordeste, e na província Oeste, Estado de Minas Gerais, encontram-se os 

principais depósitos de pegmatitos do Brasil (SEGEMAR, 2000 apud 

LUZ & COELHO, 2005); 

 

 

(Fonte: LENGLER, 2006) 

Figura 2.5 - Diagrama de Barker. 
 

 Carbonatos e rochas carbonáticas: a calcita Ca(CO3) e a dolomita 

CaMg(CO3)2 são os principais componentes presentes nas rochas calcárias 

utilizadas na indústria cerâmica. A aplicação de calcita e dolomita nas 

composições das massas cerâmicas para revestimento pode chegar a 20%. 

No Brasil há disponibilidade dessa matéria-prima em larga escala; todavia, 

sua utilização industrial requer controles de granulometria e de impurezas 

(ANDRADE et al, 2005); 



 

PPgCEM José Carlos Calado Sales Júnior | UFRN 

 

42 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 Silicatos de metais alcalinos terrosos: fazem parte desse grupo o talco, a 

wollastonita e o diopsídio, por exemplo. Desse grupo o talco 

(Mg3(Si4O10)(OH)2) é a matéria-prima mais difundida no setor cerâmico e pode 

ser usado até como componente principal (70% a 80%), como é o caso das 

massas cerâmicas para produção de isolantes elétricos. O teor de talco pode 

varia entre 7% a 15% na fabricação de revestimentos e azulejos 

(MME/PROMIN, 2011). 

 

2.3.1. Filito Cerâmico  

 

O filito cerâmico é uma rocha metassedimentar constituída basicamente pela 

mistura de sericita, caulinita e quartzo, apresentando geralmente teor de álcalis da 

ordem de 7%, o que atribui aos filitos características fundentes (MOTTA, 1998). 

Segundo SANTOS, 1989, essa matéria-prima é uma contribuição 

genuinamente brasileira para o setor cerâmico, e tem sido utilizada como substituto 

parcial de outros fundentes (feldspatos, dolomita, calcita, etc.) em massas cerâmicas 

para fabricação de revestimento e louça de mesa, por exemplo. Vale-se ressaltar 

que a aplicação do filito como matéria-prima não é restrito a fabricação dos produtos 

cerâmicos, sendo também utilizado como carga mineral na fabricação de 

argamassa, plastificante, ração animal, pigmento, entre outros (MORETO, 2006).  

As rochas filíticas são geralmente friáveis, com granulometria bem fina, 

apresentando aspecto sedoso. Dependendo da sua composição mineralógica os 

filitos in natura apresentam-se com cores variando de cinza escura a esbranquiçada, 

passando por tonalidades esverdeadas e amareladas, sendo o leucofilito, também 

conhecido como filito branco, o tipo de maior interesse industrial (PINHEIRO 

RIBEIRO, 2003). 

A região do município de Itapeva no Estado de São Paulo é a pioneira no uso 

e exploração de filito no Brasil. É, também, aquela que detém as principais reservas 

desse mineral, concentrando aproximadamente 58% de todo filito nacional 

(PINHEIRO RIBEIRO, 2003). Outras jazidas de grande importância estão localizadas 

em Campo Largo/PR e Igarapé/MG. 

No RN não existe a exploração de jazidas de filitos para fins industriais. No 

entanto, a empresa Armil Mineração do Nordeste Ltda, situada no município de 
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Parelhas/RN, comercializa filito à granel oriundo de jazidas do município de 

Martinópolis/CE. MEDEIROS et al, 2003, avaliou a potencialidade de uso industrial 

desse filito, detectando características similares entre o filito de Martinópolis/CE e o 

filito de Itapeva/SP, e concluindo, portanto, a possível utilização desse filito na 

indústria cerâmica. 

O uso experimental de filito na ICE já foi detectado em Monte Carmelo/MG 

(Figura 2.6). Ademais, o uso de filito nas ICE’s pode ser uma boa alternativa para 

obtenção de produtos que necessitem uma maior sinterização, como as telhas e 

blocos estruturais (MOTTA, 2001), ou também para ajustar a fundência de argilas 

cauliníticas de queima clara utilizadas por algumas empresas desse segmento. 

 

(Fonte: Adaptado de MOTTA, 2001) 

Figura 2.6 - Região onde foi detectado o uso de filito na ICE. 

 

2.4. RESÍDUOS INDUSTRIAIS NA INDÚSTRIA DE CERÂMICA ESTRUTURAL 

 

O homem ao longo de toda sua existência buscou na natureza os recursos 

necessários para sua sobrevivência e desenvolvimento. Essa interação do homem 

com meio ambiente até o séc. XVIII resultava em prejuízos assimiláveis devido à 

baixa intensidade com que isso ocorria. Entretanto, a partir de então, novos 
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processos produtivos foram desenvolvidos, resultando em significativo aumento de 

produtividade, fato que historicamente ficou conhecido como a revolução industrial. 

Se por um lado esses novos modos produtivos suscitaram em reconhecidos 

benefícios econômicos e tecnológicos para várias nações, por outro, trouxeram 

grandes problemas ambientais, entre eles a geração de uma maior quantidade de 

resíduos (MODESTO et al., 2003). 

Depois de décadas gerando grandes danos ambientais, atualmente diversos 

setores industriais vêm desprendendo esforços no sentido de minimizar o impacto 

ambiental causada por suas atividades. Essa tendência global deve-se a um 

conjunto de fatores, entre os quais estão: os dispositivos legais de vários países que 

estão mais severos em relação à punibilidade de empresas que possuem um 

gerenciamento de resíduos inadequado; a pressão social sobre as empresas que 

tratam com indiferença as questões ambientais; e a possibilidade de vantagens 

econômicas e/ou técnicas com o aproveitamento dos rejeitos gerados. 

A ICE é um segmento peculiar nessa relação meio ambiente e atividade 

industrial pelo seguinte aspecto: apesar de causar diversos efeitos deletérios como a 

geração de resíduos sólidos (chamote, cinza), o desmatamento da mata nativa para 

uso da lenha e a devastação de áreas para extração de argilas, por exemplo, é 

também um setor que, devido à heterogeneidade das matérias-primas utilizadas, 

possui uma enorme potencialidade para absorver uma gama de rejeitos produzidos 

pelo homem na sua vida cotidiana, seja proveniente de atividades industriais ou não. 

Nesse sentido, vários estudos introduzindo os mais diversos tipos de resíduos 

em massa cerâmica para ICE já foram desenvolvidos, entre os quais estão trabalhos 

que utilizaram: chamote (GOUVEIA & SPOSTO, 2009); lodo de estação de 

tratamento de esgoto (ARAÚJO, 2008; MONTERO et al, 2009); lodo de estação 

de tratamento de água (OLIVEIRA & HOLANDA, 2008; VITORINO et al, 2009); 

resíduo de construção civil e demolição (SILVA, 2007; SILVA, 2008); lodo 

galvânico (BALATON et al, 2002; TELOEKEN et al, 2011); escória de alto forno 

(GHOSH, 2002; OZDEMIR & YILMAZ, 2007); resíduo de minério de ferro (VIEIRA 

et al, 2006); resíduo de tinta automobilística (MENDES et al, 2009); lodo de 

indústria têxtil (KAMINATA et al, 2008); resíduos da indústria petrolífera 

(FREITAS et al, 2011); escória de fluxo de soldagem (VIANA et al, 2010), entre 

outros. 
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De modo geral, a reutilização e/ou reciclagem dos rejeitos provenientes das 

diversas atividades humanas é sempre justificável do ponto de vista ecológico e 

social, todavia nem sempre isso se estende aos aspectos técnicos e econômicos. 

Uma das vertentes que cresce no estudo da introdução de resíduos em massa 

cerâmica é aquela que visa não apenas dar ao resíduo uma destinação 

ambientalmente correta e segura, que, diga-se de passagem, já é uma valiosa 

contribuição, mas também gerar benefícios líquidos ao processo e/ou ao produto. 

Uma das alternativas para que isso ocorra é a utilização dos chamados resíduos 

fundentes (fluxing wastes) assim como classifica ACCHAR et al, 2006. Esse tipo de 

resíduo se caracteriza por conter teores relativamente altos de óxidos alcalinos 

(especialmente K2O e Na2O) que em reação com a sílica e alumínio potencializam a 

formação da fase líquida durante o processo de sinterização, podendo gerar 

benefícios como aumento da qualidade do produto final e/ou, até mesmo, a 

diminuição do custo operacional da queima pela diminuição da energia térmica 

necessária para formação da microestrutura requerida. Alguns resíduos fundentes já 

foram estudados em massas cerâmicas, entre os quais são destacados por VIERA & 

MONTEIRO, 2009 as lamas da manufatura de pedras ornamentais (MOREIRA, 

2005; ACCHAR et al, 2006; MONTERO et al, 2009); os resíduos de vidros 

(GODINHO et al, 2005); os resíduos contendo boro (OLGUN et al, 2004); e as 

cinzas fundentes, na qual fazem parte, por exemplo, as cinzas de lenha (BORLINI 

et al, 2005; LUCENA, 2007), as cinzas do bagaço da cana de açúcar 

(PARANHOS, 2010) e as cinzas da casca de café (DULTRA, 2010). 

No tópico seguinte serão discutidos aspectos relacionados ao resíduo 

proveniente da atividade de mineração e beneficiamento de caulim, o qual está 

inserido no desenvolvimento desse trabalho e que também pode ser classificado 

como um resíduo fundente. 

 

2.4.1. Caulim, processo de beneficiamento e o resíduo de caulim 

 

O termo caulim refere-se a um material argiloso, normalmente com baixo teor 

de ferro, de cor branca ou quase branca (GRIM, 1958 apud LUZ et al 2005). Entre 

as principais características dos caulins estão à presença da caulinita como principal 

constituinte mineralógico, à granulometria fina, à boa refratariedade, e à boa inércia 
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química. Por essas e outras características, o caulim é utilizado por diversos 

segmentos industriais. Suas principais aplicações atualmente estão na indústria de 

papel como agentes de enchimento (filler) e de cobertura (coating); e na indústria 

cerâmica na composição de massas para revestimentos e louças sanitárias. Em 

menor escala, o caulim também é usado na fabricação de materiais refratários, 

plásticos, borrachas, tintas, adesivos, cimentos, inseticidas, pesticidas, produtos 

alimentares e farmacêuticos, catalisadores, absorventes, dentifrícios, clarificantes, 

fertilizantes, gesso, auxiliares de filtração, cosméticos, produtos químicos, 

detergentes, abrasivos, entre outros (SILVA, 2001). 

A produção mundial de caulim tem se apresentado ao longo dos anos 

concentrada em apenas seis países: Estados Unidos, Uzbequistão, Alemanha, 

República Tcheca, Brasil e Reino Unido. Apesar de o Brasil ser responsável por 

apenas 6,8% da produção mundial, ele é o único país que disponibiliza aos 

mercados grandes quantidades de caulim beneficiado, principalmente para o 

mercado externo (98%). As reservas brasileiras de caulim, que somam cerca de 

7 bilhões de toneladas, estão localizadas especialmente nos Estados do Pará; 

Amapá e Amazonas, sendo grande parte (97%) de origem sedimentar (MÁRTIRES, 

2011). No RN, os principais depósitos de caulim estão associados aos pegmatitos 

do Planalto da Borborema, onde foram contabilizados por NESI & CARVALHO, 1999 

apud ANGELIM et al, 2007 47 ocorrências de caulim. Os municípios de Equador, e 

em menor proporção, Parelhas e Carnaúba dos Dantas/Acari, são aqueles que 

detêm as principais reservas norte-rio-grandenses de caulim 

O caulim no estado bruto invariavelmente está associado com várias 

impurezas tais como óxidos de ferro e titânio, mica e feldspato, não possuindo 

geralmente características condizentes com as exigências da maior parte das 

aplicações industriais citadas anteriormente. O tamanho, a distribuição, a alvura, a 

estrutura e a forma das partículas também devem ser controlados, visto que estes 

influenciam diretamente nas propriedades do caulim (LIMA, 2010). Comumente é 

necessário um processo que adeque o caulim para os seus diversos fins, de modo a 

oferecer ao mercado consumidor uma matéria-prima mais apropriada tecnicamente, 

ao mesmo tempo em que atribui um maior valor comercial a esse mineral. O 

processo de beneficiamento do caulim pode ser realizado de dois modos distintos: 

via seca ou via úmida, dependendo especialmente das características in natura do 
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caulim. Quando o caulim extraído possui baixo teor de quartzo, elevada alvura e 

distribuição granulométrica adequada (> 90% inferior a 2 μm), o beneficiamento à 

seco é o mais adequado (CABRAL et al, 2009). Entretanto, raramente encontram-se 

na natureza caulins que reúnem essas características, predominando o método de 

beneficiamento via úmida (Figura 2.7).  

 

(Fonte: COSTA et al, 2006) 

Figura 2.7 - Processo de beneficiamento do caulim via úmida. 

 

Um dos principais problemas enfrentados pelas empresas de beneficiamento 

do caulim é a destinação final da grande quantidade de rejeitos gerados (cerca de 

70 a 90% do caulim bruto vira resíduo). Classificados segundo a norma NBR 10004 

da ABNT como não perigoso, não inerte, classe IIA, de acordo com os resultados 

obtidos por REZENDE et al, 2008, os resíduos provenientes do beneficiamento do 

caulim deveriam ser descartados em aterros sanitários, alternativa que tecnicamente 

e economicamente, na maior parte dos casos, torna-se inviável. Em vez disso, 

enormes pilhas de resíduos são formadas geralmente dentro das próprias empresas, 

ocasionando diversos problemas ambientais, tais como: modificação da flora, 

contaminação do solo, do ar, de lagos e rios. 

Devido ao grande impacto ambiental causado pelo descarte indiscriminado do 

resíduo de caulim, diversos trabalhos foram e estão sendo pesquisados no intuito de 

obter alternativas para uma destinação segura e ambientalmente correta desse 

rejeito. Uma das principais opções estudadas, que também faz parte da proposta 
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desse trabalho, é a utilização do resíduo de caulim como matéria-prima para 

indústria cerâmica. Uma série de fatores favorece o uso desse resíduo nesse 

segmento industrial, entre os quais estão: a similaridade das características do 

resíduo com as matérias-primas utilizadas pela indústria cerâmica; a potencialidade 

de assimilação de rejeitos industriais pelo setor oleiro como abordado anteriormente; 

e a necessidade de diversificação e racionalização das matérias-primas utilizadas 

atualmente pelo setor ceramista. Alguns exemplos de trabalhos que buscaram o 

aproveitamento do resíduo de caulim na indústria cerâmica foram desenvolvidos por: 

 CAMPOS et al, 2007: realizou experimentos utilizando resíduo de caulim e de 

granito em massa cerâmica para fabricação de blocos e revestimentos 

cerâmicos. O estudo foi desenvolvido utilizando um delineamento de mistura 

por rede simplex com ponto central. De acordo com os resultados, os autores 

constataram ser possível utilizar até 50% (em peso) de resíduo de caulim 

para fabricação de blocos ou telhas e até 40% (em peso) para produção de 

revestimentos cerâmicos; 

 SOUZA, 2007: utilizou um resíduo de caulim coletado em empresa de 

mineração localizada no município de Junco do Seridó/PB. O objetivo desse 

trabalho foi verificar a possibilidade de uso desse resíduo em massas para 

indústria de cerâmica branca. Os resultados obtidos pela autora demostraram 

a possibilidade do uso do resíduo para essa finalidade, atingindo 

propriedades compatíveis com as exigidas para revestimentos semi-porosos 

(BIIb) de acordo com a norma NBR 13818; 

 VARELA, 2007: usou o resíduo de caulim em uma massa cerâmica utilizada 

para fabricação de revestimentos tipo grês e porcelanato. O resíduo de 

caulim, proveniente da região de Equador-RN, foi adicionado nos teores de 1, 

2, 4, 8, 16 e 32% (peso). Os resultados demostraram a possibilidade de 

utilização do resíduo em um percentual de até 16%, uma possível economia 

no ciclo de queima e a melhoria da qualidade do produto final; 

 VIEIRA, 2007: substituiu o caulim por resíduo de caulim em massa cerâmica 

para revestimento. O autor adicionou até 30% de resíduo, não constatando, 

de modo geral, alterações significativas nas propriedades tecnológicas do 

produto final;  
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 MENEZES et al, 2007: propôs a utilização do resíduo de caulim na confecção 

de blocos e telhas cerâmicos. Nesse trabalho os autores adicionaram até 

50% (em peso) do resíduo em massa cerâmica vermelha. Os resultados 

obtidos mostraram a diminuição da resistência mecânica e o aumento da 

absorção de água de corpos-de-prova queimados nas temperaturas de 800, 

900 e 1000 °C; 

 REZENDE et al, 2008: introduziu o resíduo de caulim em massa para blocos 

de vedação de cimento-areia, substituindo em 40, 70 e até 100% (em peso) a 

areia utilizada. Foi verificado nesse trabalho a diminuição da resistência 

mecânica e o aumento da absorção de água com a introdução do resíduo de 

caulim. Entretanto, mesmo com 100% do resíduo substituindo a areia, os 

blocos, após cura por 63 dias, obtiveram resultados dentro das especificações 

normativas. 

 MENEZES et al, 2009: desenvolveu uma massa cerâmica de base mulítica 

utilizando resíduo de caulim, alumina e uma argila ball-clay. Os autores 

utilizam métodos estatísticos envolvendo misturas para determinação da 

influência do resíduo de caulim na massa cerâmica. De acordo com os 

resultados obtidos, pôde-se verificar a possibilidade de uso do resíduo de 

caulim até percentuais de 65% sem grandes prejuízos na resistência 

mecânica dos compactados. 
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Os materiais utilizados no desenvolvimento desse trabalho foram dois tipos 

de argilas, um filito cerâmico e um resíduo de caulim. 

 

3.1. COLETA, IDENTIFICAÇÃO E PREPARAÇÃO DOS MATERIAIS 

 

As argilas foram cedidas pela Cerâmica T. Melo que fica localizada no 

distrito industrial do município de Macaíba/RN. Foram coletadas no pátio dessa 

empresa, uma argila considerada plástica, identificada como A1, e uma argila 

utilizada como reguladora de plasticidade, denominada de A2. O filito, identificado 

como FL, foi fornecido pela empresa de mineração Armil que fica situada no 

município de Parelhas/RN. De acordo com a empresa, esse filito comercializado é 

extraído de jazidas que ficam localizadas na região do município de 

Martinópoles/CE. O resíduo de caulim (RC) foi coletado numa empresa de extração 

e beneficiamento de caulim que desenvolve suas atividades no município de 

Equador/RN. 

Depois da coleta e identificação, os materiais inicialmente foram secos em 

estufa elétrica em temperatura de 105±5 °C por 24 horas. Posteriormente, as 

argilas foram desagregadas em moinho de bolas durante o período de 1 hora, 

sendo as preparações das amostras A1 e A2 finalizadas com peneiramento em 

malha de 35 Mesh (ABNT nº 40 – abertura de 0,42 mm). Já o FL, devido ao seu 

aspecto friável, foi apenas desaglomerado manualmente com auxílio de pistilo e 

almofariz, enquanto o RC, por apresentar agregados mais duros, foi moída em 

moinho de bolas por período de 24 horas. As preparações do FL e do RC foram 

finalizadas com o peneiramento na malha de 200 Mesh (ABNT nº 200 – abertura 

de 0,074 mm). O método de preparação utilizado levou em consideração o aspecto 

e características iniciais de cada matéria-prima. Especificamente em relação ao FL 

e RC, o uso de peneira com malha mais fina em relação à utilizada na preparação 

das argilas justifica-se pela perspectiva de obter uma distribuição granulométrica 

que potencialize positivamente o efeito dessas duas matérias-primas na matriz 

argilosa em relação ao processo de sinterização, cerne do objeto desse trabalho. 

O diagrama mostrado na Figura 3.1 resume os procedimentos adotados 

desde a coleta até o armazenamento de cada material utilizado nesse trabalho. 
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(Fonte: Própria) 

Figura 3.1 - Diagrama com os procedimentos adotados desde a coleta ao 

armazenamento dos materiais usados nesse trabalho. 

 

3.2. CARACTERIZAÇÃO DOS MATERIAIS 

 

Com o objetivo de conhecer as características mineralógica, químicas e 

físicas das matérias-primas utilizadas no desenvolvimento desse trabalho, uma 

série de análises foi realizada. Na Figura 3.2 pode ser observado o conjunto das 

técnicas aplicadas. 
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(Fonte: Própria) 

Figura 3.2 - Conjunto de técnicas utilizadas na caracterização das matérias-primas. 

 

3.2.1. Identificação mineralógica por difração de raios X 

 

A identificação das espécies minerais presentes nas matérias-primas foi 

realizada através da técnica de difração de raios X (DRX). O FL e o RC como 

passantes em malha de 200 Mesh (abertura de 0,074 mm) já estavam na 

granulometria desejada para análise. Já as argilas tiveram que ser peneiradas em 

peneira de 200 Mesh para então serem analisadas.  

As análises foram realizadas no Laboratório de Tecnologia 

Ambiental (LABTAM) da UFRN, sendo o modelo XRD-7000 da marca Shimadzu o 

equipamento utilizado. As condições de análise foram as seguintes: campo de 

varredura de 5° a 80° para 2θ;  velocidade de varredura de 2°/min; passo de 0,02°; 

tubo de Cu (λ= 1,54056 Å ) como fonte primária de raios X; tensão de 30 kV; e 

corrente de 30 mA. 

Os picos foram identificados por comparações com as cartas padrões 

compiladas pelo Joint Committee on Powder Diffraction Standards (JCPDS) e 

cadastradas na International Centre for Diffraction Data (ICDD). O software 

utilizado para a identificação foi o X’ Pert High Score, versão 2.0. 
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3.2.2. Composição mineralógica 

 

Para quantificação da composição mineralógica (CM) das amostras foi 

adotado o método de refinamento Rietveld. Esse método é baseado na modelagem 

de um padrão de difração calculado de forma a assemelha-se ao padrão 

observado. Dados cristalográficos tais como simetria do grupo espacial, posições 

atômicas, posições de ocupação e parâmetros de rede, são usados para obtenção 

desse padrão calculado (MUÑOZ, 2010). Já o padrão observado, como a própria 

designação remete, é aquele adquirido na análise de DRX.  

A utilização do método Rietveld se procede pelo ajuste de um conjunto de 

parâmetros (refinamento) que visa minimizar a diferença de intensidade entre o 

padrão calculado e o padrão observado em cada ponto. A diferença remanescente 

é a função residual Sy (Equação 3.1), sendo obtido o melhor refinamento quando o 

valor dessa função é mínimo simultaneamente para todos os pontos (BEZERRA, 

2007). 

 

   ∑  (  
      

   )   Equação 3.1 

Onde:       
   ⁄ ;   

    = intensidade observada no i-ésimo ponto;   
    = 

intensidade calculada no i-ésimo ponto. 

 

A validade e qualidade do refinamento podem ser avaliadas pelos valores de 

alguns parâmetros. Nesse trabalho foram utilizados os valores R’s: Rwnb (Equação 

3.2); Rb (Equação 3.3); Rexp (Equação 3.4); Rw (Equação 3.5); e σ (Equação 3.6). 

Informações adicionais sobre cada um desses parâmetros podem ser obtidas em 

SIMÕES et al, 2011. 
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       Equação 3.6 

Onde:       
   ⁄ ;   

    = intensidade observada no i-ésimo ponto;   
    = 

intensidade calculada no i-ésimo ponto; c = fator de correção. 

 

O software utilizado para o refinamento pelo método Rietveld foi o MAUD 

(Materials Analysis Using Diffraction) versão 2.32. As características 

cristalográficas de cada fase presente nas matérias-primas foram importadas da 

base de dados do ICDD (arquivo CIF) e introduzidas no programa para a 

formatação do padrão calculado. 

 

3.2.3. Fluorescência de raios X 

 

As análises químicas das matérias-primas foram realizadas pela técnica de 

fluorescência de raios X (FRX) e pela quantificação da perda ao fogo, sendo esse 

último descrito no tópico subsequente. 

A FRX foi realizada no Laboratório de Ensaios de Materiais do Centro de 

Tecnologia do Gás e Energias Renováveis (CTGÁS-ER). O equipamento utilizado 

foi o espectrômetro EDX-720 da Shimadzu. As amostras enviadas não passaram 

por nenhuma preparação adicional, foram apenas coletadas e enviadas para 

análise. No CTGÁS-ER as amostra foram prensadas manualmente em forma de 

pastilha com diâmetro de cerca de 15 mm, para então serem analisadas. Por 

limitação do método, somente elementos entre Na11 e U92 foram detectados e 

quantificados. 
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3.2.4. Perda ao fogo 

 

A perda ao fogo (PF) é uma análise realizada principalmente para quantificar 

a presença de compostos orgânicos nas matérias-primas. Para a execução do 

procedimento da PF foi utilizado um forno tipo mufla, modelo MA 385 da marca 

Marconi. As amostras secas foram pesadas antes e após serem submetidas à 

temperatura de 900 °C por 30 min. O resultado da PF foi calculado através da 

Equação 3.7. 

   (
     

  
)         Equação 3.7 

Onde: ma = massa antes da amostra ser submetida ao tratamento térmico; md = 

massa depois da amostra passar 30 min em 900 °C.  

 

3.2.5. Análise granulométrica 

 

Diversas técnicas foram desenvolvidas e são utilizadas para mensuração do 

tamanho das partículas. LACOCCA & GERMAN, 1997 apud PAPINI, 2003 citam 

algumas dessas técnicas, entre elas estão: peneiramento; microscopia quantitativa; 

espalhamento de luz; espalhamento de nêutrons/raios X; cromatografia por 

exclusão de tamanho; fracionamento de campo de fluxo; sensoriamento de zona 

elétrica; centrifugação; sedimentação; tempo de voo aerodinâmico; entre outros. 

Nesse trabalho foi utilizada a técnica de espalhamento de luz por difração à 

laser para a análise granulométrica (AG) das matérias-primas. O equipamento 

usado foi um granulomêtro a laser da marca CILAS, modelo 1180 com resolução 

de 0,04 a 2500 µm. A água foi o meio de dispersão utilizada e uma perturbação 

mecânica através de ultrassom durante 1 min foi empregado para ajudar na 

dispersão das partículas no meio aquoso. 

 

3.2.6.  Avaliação da plasticidade 

 

Existem vários métodos de avaliação da plasticidade de massas argilosas, 

entre eles destacam-se as técnicas de Atterberg, Pfefferkorn, curva tensão-

deformação e as medições reológicas (ANDRADE et al, 2011).  
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A técnica utilizada nesse trabalho para avaliação da plasticidade das 

matérias-primas foi o método de Atterberg. Essa técnica baseia-se na 

determinação de dois limites de consistência, conhecidos como limites de 

Atterberg, são eles: Limite de Liquidez (LL) e o Limite de Plasticidade (LL). Esse 

dois limites delimitam o estado de consistência de interesse industrial, ou seja, a 

região em que os materiais argilosos desenvolvem, quando possível, a 

plasticidade. Os procedimentos adotados para determinação dos limites de 

Atterberg seguiram as recomendações descritas pelas normas NBR 6459 para 

determinação do LL e NBR 7180 para determinação do LP. O índice de 

plasticidade (IP), dado pela Equação 3.8, foi utilizado de acordo com a Tabela 3.1 

para classificar qualitativamente os materiais quanto à plasticidade.  

 

             Equação 3.8 

 

Tabela 3.1 - Qualificação das matérias-primas quanto à plasticidade. 

IP Classificação 

IP>15 Altamente plástica 

7<IP<15 Medianamente plástica  

1<IP<7 Fracamente plástica 

IP=0 Não plástica  

(Fonte: JENKINS apud CAPUTO, 1981) 

 

3.2.7. Análise térmica diferencial e análise termogravimétrica  

 

As análises de DTA e TGA foram realizadas simultaneamente em um 

equipamento modelo DTG-60 da marca Shimadzu disponibilizado pelo Laboratório 

de Propriedades Físicas dos Materiais Cerâmicos (LaPFiMC) da UFRN. As 

condições de ensaio foram as seguintes: temperatura ambiente até 1200 °C; taxa 

de aquecimento de 10 °C/min; e atmosfera controla por gás de argônio com vazão 

de 50 ml/min. 
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3.3. PREPARAÇÃO DA MASSA PADRÃO 

 

A massa padrão (MP) foi obtida pela mistura das argilas A1 e A2. A 

proporção de cada argila na MP foi definida levando em consideração os 

resultados obtidos em trabalho anterior (SALES JÚNIOR, 2008), no qual foram 

utilizadas argilas (A1/AM09 e A2/AM08) com propriedades similares. Desse modo, 

baseado nesses resultados, foi estabelecido que, das cinco formulações estudadas 

por SALES JÚNIOR, 2008 (Tabela 3.2), a Formulação A seria a escolhida. A opção 

levou em consideração o fato da Formulação A formar uma massa cerâmica com 

características e propriedades intermediárias as demais (Tabela 3.3). 

 
Tabela 3.2 - Formulações estudadas por SALES JÚNIOR, 2008. 

Formulação 
Proporção volumétrica (unid.) Proporção mássica (%) 

A2/AM08  A1/AM09 A2/AM08  A1/AM09 

A 1 1 42,66 57,34 

B 2 1 59,75 40,25 

C 3 1 69,88 30,12 

D 1 2 25,14 74,86 

E 1 3 18,41 81,59 

(Fonte: Adaptado de SALES JÚNIOR, 2008) 

 

Tabela 3.3 - Características das formulações estudadas por SALES JÚNIOR, 2008. 

Formulação 
DM < 2 µm IP AA RLq PA MEA MRF 

(µm) (% vol.) % % % % g/cm3 MPa 

A 10,33 16,67 14,11 18,6±0,4 1,35±0,35 35,6±0,6 1,56±0,01 1,72±0,14 

B 12,22 14,83 13,14 20,7±0,5 1,11±0,12 38,4±0,6 1,47±0,02 1,19±0,17 

C 13,57 13,10 11,73 21,9±0,6 1,06±0,06 39,9±0,8 1,42±0,02 0,83±0,18 

D 10,22 17,24 13,39 17,4±0,4 2,29±0,16 34,1±0,6 1,62±0,02 2,60±0,39 

E 10,01 18,48 14,90 16,7±0,4 2,02±0,20 33,3±0,7 1,66±0,02 3,41±0,50 

(Fonte: Adaptado de SALES JÚNIOR, 2008) 

 

A preparação da MP consistiu em três etapas: dosagem; pré-mistura; e 

homogeneização. A dosagem das argilas foi realizada por pesagem em Balança 
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Tecnal Mark 4100, respeitando a proporção mássica da Formulação A (Tabela 3.2). 

Em seguida as argilas foram pré-misturadas num recipiente plástico. A preparação 

da MP é finalizada com a homogeneização em moinho de bola durante 2 horas. 

Como o objetivo foi de homogeneizar a massa, e não de cominuição, apenas 10 

bolas grandes (ø 3,8 cm) de alumina foram colocadas no jarro. 

 

3.4. ESTUDO DAS FORMULAÇÕES 

 

Na Figura 3.3 é mostrado um resumo em ordem sequencial de todos os 

procedimentos adotados no estudo das formulações, partindo desde o 

planejamento experimental até a realização das análises complementares. A seguir 

será apresentada detalhadamente a metodologia utilizada nessa etapa. 

 

 

(Fonte: Própria) 

Figura 3.3 - Procedimentos realizados no estudo das formulações. 
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3.4.1. Planejamento experimental 

 

Esse trabalho fez uso de um modelo experimental baseado na combinação 

de dois métodos estatísticos: um planejamento experimental com misturas de três 

componentes, combinado ao planejamento fatorial 23 com um ponto central. A 

seguir serão descritas as contribuições particulares de cada método, além de 

outras particularidades do planejamento experimental utilizado nesse trabalho. 

 

3.4.1.1. Experimentos com misturas 

 

A mistura se caracteriza pela soma das proporções de seus componentes 

sempre representar 100% (BARROS NETO et al, 2007). Dessa forma, um 

experimento com mistura é aquele no qual dois ou mais ingredientes são 

misturados para formar um produto final, e a resposta a ser medida constitui-se 

uma propriedade intensiva da mistura, sendo função apenas das proporções dos 

componentes presentes, e não da quantidade total da mistura (NUNES, 1998). 

No desenvolvimento desse trabalho, misturas utilizando três componentes 

(MP, FL e RC) foram estudadas. Com base na viabilidade técnica aferida em 

investigação preliminar, as seguintes restrições quanto às proporções de cada 

componente foram impostas: teor de FL ≤ 20%; teor de RC ≤ 40%;Proporção da 

MP ≥ 60%, ou seja, (FL+RC) ≤ 40%. 

 

(Fonte: Própria) 

Figura 3.4 - Região de estudo e os pontos investigados. 
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No total foram investigados 13 pontos da região de estudo, sendo 

identificados aleatoriamente das letras A a M. A Figura 3.4 mostra um gráfico 

triaxial composicional onde pode ser observado a região de estudo, bem como a 

distribuição dos pontos investigados. Na Tabela 3.4 pode ser vista as proporções 

dos componentes em cada ponto investigado. De acordo com o número de 

componentes nas massas cerâmicas estudadas pode-se classificá-las em: 

monocomponente (B); bicomponentes (C, E, J e K) e tricomponentes (A, D, F, G, 

H, I, L e M). 

 

Tabela 3.4 - Percentual das matérias-primas nas formulações. 

Formulações 
MP FL RC 

% peso 

A 70,0 20,0 10,0 

B 100,0 0,0 0,0 

C 80,0 0,0 20,0 

D 67,5 5,0 27,5 

E 90,0 10,0 0,0 

F 67,5 15,0 17,5 

G 87,5 5,0 7,5 

H 60,0 20,0 20,0 

I 60,0 10,0 30,0 

J 80,0 20,0 0,0 

K 60,0 0,0 40,0 

L 75,0 10,0 15,0 

M 77,5 15,0 7,5 

(Fonte: Própria) 

 

3.4.1.2. Planejamento fatorial 23 com ponto central 

 

As massas cerâmicas, assim como outros sistemas envolvendo misturas, 

não dependem apenas das proporções dos componentes, mas também de vários 

fatores relacionados ao processamento. Na obtenção de peças cerâmicas 

particularmente, a queima é a principal etapa do processo fabril, pois envolve 
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transformações físico-químicas irreversíveis e é responsável pela formação 

microestrutural do produto, assim como já discutido no subitem 2.1.2.5. 

Por esse fato, e alinhavado com os objetivos deste trabalho, o modelo 

experimental adotado envolveu um planejamento fatorial com os três principais 

fatores relacionados à queima, são eles: temperatura de queima (TQ); taxa de 

aquecimento (TA); e tempo de permanência na temperatura de queima ou 

patamar (TP). Dois níveis para cada fator foram utilizados, sendo 750 °C e 950 °C 

as TQ’s; 5 °C/min e 15 °C/min as TA’s; e, 15 min e 45 min os TP’s. A combinação 

entre os dois níveis dos três fatores gerou oito condições de queimas diferentes, 

que juntamente com uma condição intermediária (ponto central), formaram os nove 

ciclos térmicos utilizados nesse trabalho. A Tabela 3.5 mostra os parâmetros 

térmicos empregados em cada condição de queima, bem como as identificações 

atribuídas a cada ciclo térmico. O ponto central, em destaque na Tabela 3.5, foi 

identificado como Q3. 

 

Tabela 3.5 - Condições de queima. 

Ciclo térmico 
TQ TA TP 

°C °C/min min 

Q1 950 5 45 

Q2 950 15 15 

Q3 850 10 30 

Q4 750 15 15 

Q5 750 15 45 

Q6 950 15 45 

Q7 750 5 15 

Q8 750 5 45 

Q9 950 5 15 

(Fonte: Própria) 

 

3.4.1.3. Aleatorização restrita pelo método strip-plot 

 

Por vezes o uso de experimentos totalmente aleatorizados torna-se caro e 

dispendioso, sendo necessário valer-se de técnicas estatísticas que facilite a 



 

PPgCEM José Carlos Calado Sales Júnior | UFRN 

 

63 MATERIAIS E MÉTODOS 

execução do procedimento experimental. Quando a experimentação envolve dois 

estágios bem definidos, como é o caso desse trabalho, é possível fazer uso de 

técnicas de aleatorização restrita tais como split-plot e strip-plot. 

Nesse trabalho foi utilizado a aleatorização por strip-plot. Essa técnica, 

também conhecida como strip-block, caracteriza-se pela superposição de dois 

planos experimentais aleatorizados por blocos1, permitindo uma diminuição 

significativamente no número de provas experimentais a serem executadas (MELO 

2007; DANIEL, 2008). O bloco citado anteriormente refere-se, especificamente 

nesse trabalho, a cada ponto composicional estudado (Figura 3.4) ou a cada 

condição de queima adotada (Tabela 3.5). 

 

3.4.1.4. Repetição e réplica 

 

Para cada condição experimental (combinação de uma formulação com uma 

condição de queima) foi utilizado dois corpos-de prova, ou seja, a unidade de 

observação para mensuração das respostas foi repetida. 

Todo o procedimento experimental no estudo das formulações foi executado 

duas vezes, isto é, o ciclo experimental foi replicado. Portanto, as respostas e seus 

respectivos desvios padrões apresentados nesse trabalho foram obtidos a partir de 

testes e ensaios realizados em quatro CP’s, dois do primeiro ciclo e mais dois do 

segundo ciclo. 

 

3.4.1.5. Sequência dos experimentos  

 

As principais diferenças entre os dois ciclos experimentais foram a ordem de 

preparação das formulações e a sequência de execução das queimas. Na Figura 

3.5 são mostradas essas diferenças.  

 

                                                           
1
 Segundo BUTTON, 2005 bloco é uma porção do material experimental que tem como 

característica o fato de ser mais homogêneo que o conjunto completo do material analisado. 
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(Fonte: Própria) 

Figura 3.5 - Diferenças entre os ciclos experimentais. 

 

É importante ressaltar que não houve mudanças na metodologia usada na 

preparação das formulações e nem na execução das queimas, existiu apenas uma 

randomização em cada uma dessas etapas no 2º Ciclo. 

 

3.4.1.6. Variáveis de resposta 

 

As variáveis de resposta são as propriedades de interesse, ou seja, são 

aquelas que se deseja mensurar e analisar para verificação da influência dos 

fatores estudados. Nesse trabalho as seguintes propriedades tecnológicas são as 

variáveis de resposta: retração linear de queima (RLq); absorção de água (AA); 

Posição dentro do forno  
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porosidade aparente (PA); massa específica aparente (MEA); e módulo de ruptura 

a flexão em três pontos (MRF-3P). A descrição dos materiais e métodos utilizados 

na determinação das propriedades tecnológicas será apresentada no subitem 

3.4.6. 

 

3.4.2. Preparação das formulações 

 

A preparação das formulações foi dividida em cinco etapas: secagem, 

dosagem, pré-mistura, mistura e armazenamento. A preparação das misturas tem 

início com uma nova secagem em estufa elétrica por 24 horas a fim de garantir 

uma maior precisão na proporção de cada componente. Após a secagem, as 

matérias-primas foram dosadas por pesagem em Balança Tecnal Mark 4100 de 

acordo com as proporções mássicas de cada ponto composicional investigado 

nesse trabalho (Tabela 3.4). Para cada formulação, em cada ciclo experimental, foi 

preparada 300 g de massa. Os componentes já dosados foram então depositados 

em um recipiente plástico e pré-misturados manualmente. Em seguida, para efetiva 

mistura, a massa foi colocada em moinho excêntrico CB2-T da BP engenharia 

durante o tempo de 10 min. Em cada jarro do moinho foi depositado 150 g da 

massa e três bolas de alumina para ajudar na homogeneização. A preparação das 

formulações termina com recolhimento do material dos jarros e armazenamento em 

recipientes plásticos. 

 

3.4.2.1. Análise granulométrica das formulações 

 

A AG das formulações foi realizada em um granulomêtro à laser da marca 

MICROTRAC, modelo S3500 com resolução de 0,0255 a 2000 µm. As análises 

foram realizadas utilizando soluções preparadas com 2 g da formulação, 2 ml de 

detergente neutro e 10 ml de água destilada. 

 

3.4.3. Confecção dos corpos-de-prova 

 

Os CP’s foram obtidos por prensagem uniaxial de simples ação utilizando 

uma prensa hidráulica modelo PHS 15 t da marca Schulz e uma matriz rígida 
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metálica com cavidade retangular de dimensões 6 cm x 2 cm. A pressão de 

compactação aplicada foi de 35 MPa, pressão esta que foi escolhida baseada na 

curva de compactação (Densidade à verde x Pressão de compactação) da massa 

padrão umidificada com 10% de água.  

A ordem de confecção dos CP’s foi a resultante da sequência de queimas 

com a ordem de preparação das formulações, ou seja, da esquerda para direita e 

de cima para baixo, de acordo com a matriz experimental de cada ciclo 

(Figura 3.5). 

Para a produção de cada CP foi utilizado 13 g de material pré-umidificado 

com 10% de água. A carga aplicada foi de 4,2 ton para que a pressão de 

compactação de 35 MPa fosse atingida. Após a extração da peça da matriz, os 

CP’s foram identificados como mostrado na Figura 3.6, pesados, medidos, secos 

em estufa elétrica por 24 h, medidos e pesados novamente, para então seguirem 

para o processo de queima.  

 

 

(Fonte: Própria) 

Figura 3.6 - Forma de identificação dos CP’s: (a) 1º Ciclo; (b) 2º Ciclo. 

 

3.4.4. Queimas 

 

As queimas foram executadas em um forno resistivo FL 1300 da marca 

FORTELAB. O forno e seus aspectos construtivos são mostrados nas Figuras 3.7 e 

Figuras 3.8, respectivamente. 
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(Fonte: Própria) 

Figura 3.7 - Forno utilizado na queima do CP’s. 

 

 

(Fonte: Própria) 

Figura 3.8 - Aspectos construtivos do forno FL 1300. 

 

A carga do forno em cada queima foi de 26 CP’s, os quais foram dispostos 

como mostrado na Figura 3.9. A posição de cada CP foi preestabelecida no 

planejamento experimental e aleatorizada de um ciclo experimental para o outro. 

As posições de todos os CP’s utilizados no estudo das formulações podem ser 

observadas na Figura 3.5.  
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(Fonte: Própria) 

Figura 3.9 - Disposição dos CP’s dentro do forno. 

 

3.4.5. Determinação das propriedades tecnológicas 

 

3.4.5.1. Absorção de água 

 

A absorção de água é a medida percentual de quanto a peça absorve de 

água em condições preestabelecidas. Nesse trabalho os CP’s pós-queima foram 

submersões em água na temperatura ambiente durante o período de 24 h. Os 

pesos antes e após o ensaio foram usados para o cálculo da AA (Equação 3.9). 

100



Pq

PqPu
AA     Equação 3.9 

Onde: Pu = peso do corpo-de-prova saturado (depois de submerso por 24 h); Pq = 

peso do corpo-de-prova queimado. 
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3.4.5.2. Retração linear de queima 

 

A retração linear de queima é a medida da variação dimensional linear dos 

CP’s ocorrido no processo de queima. É designado de retração porque é o 

comportamento comumente observado em peças cerâmicas após a queima. Nas 

medições das dimensões dos CP’s foi usado um paquímetro digital Western com 

resolução de 0,01 mm e precisão de ±0,02 mm. Os comprimentos dos CP’s secos 

à verde (Ls) e após a queima (Lq) foram medidos e utilizados para determinação 

da RLq através da Equação 3.10. 

100



Ls

LqLs
RLq     Equação 3.10 

Onde: Ls = comprimento do corpo-de-prova seco (antes da queima); Lq = 

comprimento do corpo-de-prova queimado. 

 

3.4.5.3. Porosidade aparente 

 

A porosidade aparente é a medida percentual do volume de poros que 

possuem conexão com a superfície dos CP’s. O método de Arquimedes foi usado 

na determinação da PA e a água na temperatura ambiente foi o fluido de imersão. 

A Balança Tecnal Mark 4100 foi utilizada para obter o peso hidrostático. A 

expressão matemática que define quantitativamente a PA é visto na Equação 3.11. 

100





PiPu

PqPu
PA     Equação 3.11 

Onde: Pu = peso do corpo-de-prova saturado; Pq = peso do corpo-de-prova 

queimado; Pi = peso hidrostático do corpo-de-prova imerso em água. 

 

3.4.5.4. Massa específica aparente 

 

A massa específica aparente é definida como a relação entre a massa de 

uma amostra e a soma dos volumes ocupados pelas partículas e pelos poros 

(volume total). A Equação 3.12 foi utilizada para o cálculo da MEA. 

PiPu

Pq
cmgMEA


)/( 3

   Equação 3.12 

http://www.idealferramentas.com/ecommerce_site/index.php?pg=lista_produtos&fab=132&cdg=3927&sid=pub2p8fu0ln8rn2kc4n1p9du21-1324144049
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Onde: Pu = peso do corpo-de-prova saturado; Pq = peso do corpo-de-prova 

queimado; Pi = peso hidrostático do corpo-de-prova imerso em água. 

 

3.4.5.5. Resistência mecânica 

 

O comportamento mecânico dos CP’s foi analisado pelo ensaio de flexão em 

três pontos de acordo com a norma NBR 13818. O equipamento utilizado foi uma 

máquina de ensaios mecânicos da marca Shimadzu, modelo AG-X, com célula de 

carga com capacidade de 300 kN e sensor limitado entre -10 Kgf e 100 Kgf. Os 

ensaios foram realizados aplicando a força de forma progressiva e constante 

através do deslocamento do punção com velocidade de 0,5 mm/min. A distância 

fixa entre os apoios foi de 4 cm. Os resultados, dado pelo módulo de ruptura à 

flexão em três pontos (MRF-3P), foram calculados pela expressão matemática 

mostrada na Equação 3.13. 

220

3
)(3

RR

R

hl

dC
MPaPMRF




   Equação 3.13 

Onde: CR= carga de ruptura (Kgf); d = distância entre os apoios do suporte (cm); 

lR = largura do corpo-de-prova no ponto de ruptura (cm); hR = altura do corpo-de-

prova no ponto de ruptura (cm). 

 

3.4.6. Análise microestrutural 

 

Foram realizadas análises de DRX e obtidas imagens por microscopia 

eletrônica de varredura (MEV) para detectar possíveis mudanças microestruturais 

nos corpos-de-prova queimados. Quatro pontos composicionais foram escolhidos 

para realização das análises microestruturais: B, C, H e K. A escolha do ponto 

composicional C deve-se ao fato deste apresentar respostas intermediárias entre 

os demais pontos investigados, enquanto as formulações H e K foram escolhidas 

por apresentarem as melhores respostas. 

Além da restrição quanto às formulações, as análises foram limitadas para 

as condições de queimas Q1 e Q8. A escolha desses dois ciclos térmicos deve-se 

ao fato de ambos possuírem condições cinéticas favoráveis à promoção de 
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transformações microestruturais levando em consideração a TA (menor) e o 

TP (maior). 

As análises microestruturais foram realizadas em oito CP’s no total, 

resultante das combinações das quatro formulações com as duas condições de 

queima. A Tabela 3.6 mostra as combinações das restrições para realização das 

análises complementares, assim como a identificação dos CP’s utilizados.  

 

Tabela 3.6 - Corpos-de-prova utilizados para análise de DRX e MEV. 

Ponto composicional Queima Identificação do CP 

B 
Q1 B8-R-26 

Q8 C8-6 

C 
Q1 H8-14 

Q8 K8-23 

H 
Q1 B1-4 

Q8 C1-16 

K 
Q1 H1-18 

Q8 K1-R-6 

(Fonte: Própria) 

 

3.4.6.1. Difração de raios x das formulações 

 

As análises de DRX das formulações foram realizadas em um difratômetro 

Miniflex II, da marca Rigaku, provido do detector D/teX Ultra. O campo de varredura 

foi de 5° a 80° para 2θ;  com o Cu (λ= 1,54056 Å) como fonte primária de raios x,  

tensão de 30 kV e corrente de 15 mA. A identificação dos picos do difratograma 

seguiu os mesmos procedimentos descritos no subitem 3.2.1.  

 

3.4.6.2. Microscopia eletrônica de varredura 

 

As micrografias das amostras foram obtidas por MEV utilizando um 

microscópio TM 3000 da marca Hitachi, sendo as imagens obtidas usando elétrons 

retroespalhados (backscattered electrons – BSE). Para auxiliar na identificação dos 
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microconstituintes das amostras foi utilizado um microanalisador de raios x por 

energia dispersiva (EDS) Swift ED da marca Oxford.  

Ademais, vale-se ressaltar que não houve nenhuma preparação especial 

das amostras. Os CP’s foram apenas seccionados para adequação dimensional 

das amostras. 
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4.1. CARACTERIZAÇÃO DAS MATÉRIAS-PRIMAS 

 

4.1.1. Análise granulométrica 

 

Os resultados das análises granulométricas das matérias-primas utilizadas 

nesse trabalho são mostrados nas Figuras 4.1 a 4.4.  

 

 

Figura 4.1 - Perfil granulométrico da A1. 

 

 

Figura 4.2 - Perfil granulométrico da A2. 
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Figura 4.3 - Perfil granulométrico do FL. 

 

 

Figura 4.4 - Perfil granulométrico do RC. 

 

É possível observar através da forma do histograma que os perfis de 

distribuição do tamanho das partículas das matérias-primas diferem 

significativamente entre si, apresentando uma distribuição bimodal para o FL; 

trimodal para a A1 e o RC; e tetramodal para a A2. 

Alguns parâmetros granulométricos das matérias-primas podem ser vistos na 

Tabela 4.1. Um deles é o diâmetro médio (DM) das partículas, o qual representa o 

centróide do perfil de distribuição. Nesse sentido, como se pode observar na referida 

tabela, a amostra A1 obteve o menor DM com 7,32 µm, enquanto a A2 apresentou o 
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maior (78,43 µm), superando em mais de 10 vezes o tamanho do DM da amostra A1. 

Os diâmetros acumulados em 10% (D10), 50% (D50) e 90% (D90) evidenciam as 

diferenças existentes entre as características granulométrica das argilas utilizadas 

nesse trabalho, fato que está de acordo com histórico apresentado por ambas às 

amostras durante o desenvolvimento do trabalho. Já o FL e o RC mostraram 

características granulométricas intermediárias entre as amostras, exibindo diâmetros 

médios de 16,84 µm e 24,65 µm, respectivamente. 

 

Tabela 4.1 - Parâmetros granulométricos das matérias-primas. 

Matérias-primas 
DM D10 D50 

 

D90 
D90/D10 

A1 7,32 1,06 5,08 17,10 16,13 

A2 78,43 3,12 23,65 241,88 77,52 

FL 16,84 3,01 12,16 38,08 12,65 

RC 24,65 2,34 20,63 53,37 22,80 

 

A faixa granulométrica ocupada pelas matérias-primas também é um 

importante parâmetro que deve ser levando em consideração na análise da 

distribuição dos tamanhos das partículas. A extensão da faixa ocupada pode ser 

avaliada quantitativamente pela magnitude da razão D90/D10, a qual é designada por 

alguns autores como coeficiente de distribuição. Dessa forma, através dos valores 

obtidos da razão D90/D10 que estão apresentados na Tabela 4.1, é possível afirmar 

que a argila A2 (77,52) ocupa uma ampla faixa granulométrica comparativamente as 

outras amostras, ao passo que o FL (12,65) e a argila A1 (16,13), de modo contrário, 

concentram-se em uma pequena faixa granulométrica. A ocupação de uma larga 

faixa granulométrica é tecnicamente favorável para obtenção de compactados de 

alta massa específica, uma vez que a não uniformidade no tamanho das partículas 

tende a contribuir nesse sentido. 

Na Tabela 4.2 é exibida a classificação granulométrica das matérias-primas 

de acordo com norma ABNT, NBR 6502/95. A amostra A1 destaca-se pelos fatos de 

apresentar uma fração considerável de partículas com dimensões abaixo de 2 µm, 

os quais estão atrelados aos argilominerais, e também por não possuir partículas 

classificadas na fração areia (60 - 2000 µm). Já na A2 foi detectado um percentual 

(µm) 
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em torno de 35% de areia, sendo a única matéria-prima que apresentou partículas 

com dimensões entre 200 a 600 µm (cerca de 14%). O FL e o RC concentram-se 

quase que totalmente na faixa granulométrica classificada como silte. No entanto, o 

RC é um pouco mais distribuído comparativamente ao FL, apresentando percentuais 

maiores tanto de argila (2,6% a mais) quanto de areia (3,5% a mais). 

 

Tabela 4.2 - Classificação granulométrica das matérias-primas segundo norma 

NBR 6502. 

Matérias-primas 

(% Vol.) 

Argila 

 

< 2 

Silte* 

 

2 - 60 

 

Fina 

60 - 200 

(µm) 

Areia* 

Média 

200 - 600 

 

Grossa 

600 - 2000 

A1 21,4 78,6 - - - 

A2 5,3 59,2 21,4 14,1 - 

FL 5,7 92,3 2,0 - - 

RC 8,3 86,2 5,5 - - 

*Valores aproximados 

 

Assim como relata PAPINI, 2003, é válido destacar que o conhecimento do 

tamanho e da distribuição dos tamanhos das partículas é um pré-requisito 

fundamental para muitas operações de produção e processamento envolvendo 

sistemas de materiais particulados, como é o caso dos materiais cerâmicos. A 

distribuição dos tamanhos das partículas influi de maneira significativa em várias 

etapas de produção e na microestrutura do material. Na etapa de sinterização 

particularmente, partículas menores, por possuírem geralmente uma área superficial 

maior, são mais reativas, facilitando a ocorrência das reações nessa etapa. Portanto, 

levando em consideração os resultados obtidos na análise granulométrica das 

matérias-primas, é esperado que a introdução tanto do FL quanto do RC na massa 

cerâmica diminua o DM em relação a MP e contribua, dessa forma, na otimização do 

ciclo de queima. 
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4.1.2. Avaliação da plasticidade 

 

A Tabela 4.3 mostra os resultados dos limites de Atterberg, o índice de 

plasticidade e a classificação das matérias-primas em relação à plasticidade assim 

como proposto por JENKINS apud CAPUTO, 1981 (vide Tabela 3.1).  

De acordo com os resultados, a argila A1 obteve um alto IP (16,15%), sendo 

considerada altamente plástica. Em contrapartida, a argila A2 e o FL não 

apresentaram plasticidade. Já o RC apresentou um baixo IP (6,32%), consistindo em 

uma matéria-prima de fraca plasticidade.  

 

Tabela 4.3 - Resultados da avaliação da plasticidade das matérias-primas. 

Matérias-primas 

Limites de Atterberg 
IP 

Classificação LL LP 

(%) 

A1 45,14 28,99 16,15 Altamente plástica 

A2 id* id 0,00 Não plástica 

FL id id 0,00 Não plástica 

RC 32,17 25,85 6,32 Fracamente plástica 

*indeterminável 

 

É plausível realizar uma discussão estabelecendo uma relação entre os 

resultados obtidos na avaliação da plasticidade com os resultados da análise 

granulométrica, uma vez que essas duas características dos materiais argilosas 

geralmente possuem uma correlação direta. Nesse sentido, é possível associar a 

boa plasticidade constatada na argila A1 ao fato desta possuir um percentual 

considerável de partículas na faixa granulométrica (abaixo de 2 µm) onde 

concentram-se as partículas dos argilominerais, os quais são os responsáveis pelo 

desenvolvimento da plasticidade. Já as amostras A2 e FL, de modo contrário, 

possuem poucas partículas de tamanhos abaixo de 2 µm, o que pode justificar a 

impossibilidade do desenvolvimento da plasticidade nessas matérias-primas. Outro 

aspecto envolvendo particularmente a argila A2, que também explica a não 

plasticidade da mesma, é a grande quantidade de partículas grosseiras que 

comumente está associada às partículas de quartzo, um componente 
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desplastificante assim como relatado no subitem 2.2.2.1. Por fim, a fraca 

plasticidade do RC deve-se a baixa, porém, razoável fração argilosa (vide Tabela 

4.2), apesar da referida amostra possuir uma granulometria até mais grosseira do 

que o FL que não apresentou plasticidade. 

 

4.1.3. Análise química 

 

As composições químicas expressas em termo dos óxidos dos principais 

elementos e a perda ao fogo das matérias-primas são mostradas na Tabela 4.4. 

 

Tabela 4.4 - Composição química das matérias-primas. 

Matérias-primas 
Principais elementos e perda ao fogo (% peso)  

SiO2 Al2O3 Fe2O3 K2O Na2O CaO MgO TiO2 Outros PF 

A1 49,83 35,34 2,25 1,23 0,13 0,24 0,94 0,60 0,19 9,25 

A2 77,45 16,70 0,78 0,40 - 0,22 0,30 - 0,20 3,95 

FL 50,14 40,83 1,14 2,38 - - 0,58 - 0,18 4,75 

RC 43,79 44,88 0,22 3,86 - - 0,37 - 0,06 6,82 

 

De acordo com os resultados obtidos é possível observar que o silício e o 

alumínio são os elementos com maior presença nas matérias-primas, assim como já 

era previsto pela natureza dos materiais analisados. A argila A2 apresentou o maior 

teor de Si (77,45% de SiO2), o que constitui em mais um indício da forte presença de 

sílica livre na forma de quartzo nessa amostra. A maior presença de Al foi detectada 

no RC (44,88% de Al2O3), enquanto que na amostra A2 foi verificada a menor 

presença desse elemento, com 16,70% de Al2O3. A presença do Al nos materiais 

argilosos comumente está associada aos argilominerais, especialmente a presença 

da caulinita. 

O ferro foi detectado em baixas concentrações (< 3% de Fe2O3) em todas as 

matérias-primas, fato que indica que as mesmas são de queima clara. A amostra A1 

apresentou o maior teor de Fe (2,25% de Fe2O3), sendo a única amostra em que 

houve a presença de Ti, o qual, assim como os compostos contendo Fe, também 

interfere na coloração dos produtos cerâmicos. No RC foi detectado um percentual 
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baixíssimo de Fe (0,22% de Fe2O3) devendo ser a matéria-prima com maior alvura 

pós-queima entre as demais. 

Entre os elementos que comumente estão associados às fases fundentes, os 

quais fazem parte o potássio, sódio, cálcio e magnésio, destaca-se uma quantidade 

relativamente alta de K no FL (2,38% de K2O) e no RC (3,86% de K2O). A presença 

do K nos materiais argilosos geralmente está associada à minerais como a ilita, a 

micas e/ou o feldspato, tendo essas fases importante papel  no sentido de melhorar 

a vitrificação dos materiais cerâmicos, especialmente em temperaturas abaixo de 

1100 °C (DUTRA, 2007). 

A Figura 4.5 mostra um diagrama ternário proposto por FIORI et al apud 

VIEIRA, 2001 e utilizada nesse trabalho para observar de forma mais nítida as 

diferenças em relação as características químicas das matérias-primas. O diagrama 

é constituído por um sistema formado por SiO2 - Al2O3 - (Fe2O3 + CaO + MgO + 

Na2O + K2O), constando, portanto, os principais óxidos comumente encontrados nos 

materiais argilosos.  

 

 

Figura 4.5 - Diagrama ternário SiO2 - Al2O3 - (Fe2O3 + CaO + MgO + Na2O + K2O) 

das matérias-primas. 
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Uma importante observação que pode ser feita com o auxílio desse diagrama 

está relacionada à soma dos óxidos fundentes, na qual está incluso o Fe2O3 por 

também exercer tal papel durante a sinterização dos materiais cerâmicos. Nesse 

aspecto, verifica-se que os teores desses óxidos são semelhantes nas amostras A1, 

FL e RC, enquanto que na amostra A2 essa soma é aproximadamente 50% menor. 

 

4.1.4. Identificação mineralógica 

 

Nas Figuras 4.6 a 4.9 são mostrados os difratogramas das matérias-primas 

usadas no desenvolvimento desse trabalho. 

Através das Figuras 4.6 e 4.7 é possível notar que foram encontradas as 

mesmas fases cristalográficas nas argilas, sendo identificadas em ambas o quartzo, 

a caulinita e o microclínio. Já o FL (Figura 4.8) exibiu picos característicos do 

quartzo, da caulinita e da mica moscovita. Enquanto que no RC (Figura 4.9), além 

do quartzo, da caulinita e da mica moscovita, também foi identificado o microclínio, 

sendo a amostra com maior número de constituintes mineralógicos. 

 

 

Figura 4.6 - Difratograma da A1. 
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Figura 4.7 - Difratograma A2. 

 

 

 

Figura 4.8 - Difratograma do FL. 
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Figura 4.9 - Difratograma do RC. 

 

4.1.5. Composição mineralógica 

 

Na Tabela 4.5 é exibido o resultado da análise da composição mineralógica 

das matérias-primas, bem como os desvios padrões de cada fase presente nas 

amostras. Esse desvio padrão refere-se à dispersão no ajuste dos pontos 

observados em relação aos pontos calculados na execução do refinamento para 

determinação da composição mineralógicas das amostras. 

 

Tabela 4.5 - Composição mineralógica das matérias-primas. 

Matérias-primas 
Minerais presentes (% peso) 

Caulinita Quartzo Microclínio Mica Moscovita 

A1 80,21±0,81 15,77±0,27 4,02±0,25 - 

A2 43,29±1,76 51,16±2,96 5,55±0,48 - 

FL 30,19±2,02 42,58±0,69 - 27,23±1,48 

RC 40,95±2,40 14,95±1,06 31,91±1,35 12,18±1,47 

 

De acordo com os resultados, observa-se que a caulinita, representante única 

da fração argilosa, é o constituinte majoritário da amostra A1 (cerca de 80%), 
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estando em concordância com os resultados obtidos anteriormente (granulometria 

fina e alta plasticidade). 

O FL e a A2 apresentaram um elevado teor de quartzo, o que já era previsto 

pelo alto teor do óxido de silício detectado na análise química, especialmente na 

amostra A2. A presença marcante do quartzo no FL e na argila A2 explica a 

impossibilidade do desenvolvimento da plasticidade nessas amostras, uma vez que 

o quartzo atua como desplastificante. 

O RC destaca-se por possuir uma fração (cerca de 44%) considerável de 

fases (microclínio e mica moscovita) que potencialmente poderão ajudar na 

sinterização dos produtos que venham a utilizar essa matéria-prima. Nesse contexto, 

a forte presença da mica moscovita no FL (aproximadamente 27%) sugere uma 

característica fundente a essa amostra, podendo, possivelmente, assim como RC, 

contribuir na otimização do ciclo de queima. 

Na Tabela 4.6 são exibidos os valores dos parâmetros de refinamento do 

método Rietveld, os quais demostram a confiabilidade, ou não, dos resultados 

obtidos na determinação da composição mineralógica das matérias-primas. 

 

Tabela 4.6 - Parâmetros qualitativos do refinamento. 

Matérias-primas σ 
(%) 

RW RWnb Rb Rexp 

A1 1,64 15,81 15,41 12,35 9,60 

A2 1,86 16,26 19,43 11,51 8,71 

FL 1,59 14,71 13,13 11,14 9,25 

RC 1,57 15,47 14,66 11,66 9,82 

 

O principal parâmetro qualitativo do refinamento é o σ, também conhecido 

“Goodness of fit”. Esse parâmetro quanto mais próximo de 1 melhor é a qualidade 

do refinamento, não devendo ser superior a 2 para o refinamento ser aceitável, 

assim como relata SIMÕES, 2011. Como pode ser observado na Tabela 4.6, 

nenhum dos refinamentos obteve valor de σ superior a 2, tornando os resultados 

obtidos pelos refinamentos, a princípio, válidos.  

O RW é o segundo parâmetro mais significativo na avaliação da qualidade do 

refinamento e, de acordo com YOUNG, 1995 apud VIANA & SANTOS, 2007, não 
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deve ultrapassar 20%. E é justamente isso que se verifica na Tabela 4.6, fato que 

corrobora com a credibilidade dos resultados obtidos. 

No apêndice A encontram-se os difratogramas das matérias-primas com os 

perfis observados e calculados.  

 

4.1.6. Análise térmica 

 

As argilas apresentaram comportamentos térmicos semelhantes, como pode 

ser observado nas Figuras 4.10 (A1) e 4.11 (A2). Em ambas, existem duas faixas 

térmicas em que ocorrem perdas mássicas consideráveis (curva TGA) 

conjuntamente com a presença de picos endotérmicos (curva DTA). A primeira 

região, a qual se estende desde a temperatura ambiente até temperaturas em torno 

de 200 °C está atrelada ao processo de evaporação da água livre adsorvida na 

superfície das partículas. Já a segunda região, compreendida entre 350 - 650 °C, 

deve-se a desidroxilação da caulinita com a subsequente formação de uma estrutura 

metaestável denominada de metacaulinita (ou metacaulim), de acordo com a reação 

mostrada abaixo. Essa transformação, conhecida como eliminação da água 

estrutural, produz a destruição parcial da estrutura cristalina devido à desordem 

atômica provocada pela saída dos íons de hidroxila, tornado a metacaulinita uma 

fase amorfa, apesar da mesma ainda manter regularidade cristalina nos eixos AB 

(vide Figura 2.8 a), assim como relata BRINDLEY & NAKAHIRA, 1959 apud 

SANTOS, 1989.  

 

Al2Si2O5(OH4)   Al2O3.2SiO2 + 2H2O 

 

~500 °C 

Caulinita Metacaulinita 

Vapor d’água 
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Figura 4.10 - Análises térmicas da argila A1. 

 

 

 

Figura 4.11 - Análises térmicas da argila A2. 
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O FL (Figura 4.12) e o RC (Figura 4.13) também apresentam, de forma até 

mais nítida, indícios das mesmas transformações discutidas anteriormente (perda de 

água livre e a desidroxilação da estrutura caulinítica). Outra transformação, ocorrida 

tanto no FL quanto no RC, está relacionada aos picos exotérmicos detectados em 

torno de 1000 °C, que diferentemente das transformações anteriores não é 

acompanhada de variação mássica significativa. Nessa faixa térmica, segundo 

BARBA, 1997, acontece a decomposição do metacaulim dando origem ao espinélio 

de Al:Si como fase majoritária, podendo também ser acompanhada de fases 

secundárias, no qual estão inclusas a formação da mulita primária e de estruturas 

amorfas de aluminossilicatos e SiO2. 

 

 

Figura 4.12 - Análises térmicas do FL. 
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Figura 4.13 - Análises térmicas do RC. 

 

4.1.7. Características gerais das matérias-primas 

 

Nas Figuras 4.14 a 4.17 são mostradas as matérias-primas in natura e após 

serem submetidas à temperatura de 850 °C. 

 

 

(a)                                                 (b) 

Figura 4.14 - Argila A1: (a) natural; (b) pós-queima a 850°C. 
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(a)                                                 (b) 

Figura 4.15 - Argila A2: (a) natural; (b) pós-queima a 850°C 

 

 

(a)                                                 (b) 

Figura 4.16 - FL: (a) natural; (b) pós-queima a 850°C 

 

 

(a)                                                 (b) 

Figura 4.17 - RC: (a) natural; (b) pós-queima a 850°C 
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Em concordância com os resultados da análise química, particularmente a 

presença do Fe, observa-se que todas as matérias-primas exibiram cores claras 

após o tratamento térmico. As amostras A1 e FL, por conterem uma concentração 

maior desse elemento, apresentam tonalidades mais escuras. Já a argila A2 e 

especialmente o RC, de modo contrário, exibiram cores com tonalidades mais claras 

devido ao baixo teor de Fe. 

Na Figura 4.18 é exposto um quadro que resume as principais informações 

obtidas na etapa de caracterização das matérias-primas. 

 

 

Figura 4.18 - Quadro resumo das informações obtidas na caracterização das 

matérias-primas. 
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4.2. ESTUDO DAS FORMULAÇÕES 

 

4.2.1. Composição mineralógica das formulações 

 

É possível estimar a composição mineralógica das formulações (Tabela 4.7) 

levando em consideração a quantidade dos constituintes mineralógicos das 

matérias-primas (Tabela 4.5) e os percentuais das matérias-primas em cada 

formulação (Tabela 3.2 e 3.4). 

 

Tabela 4.7 - Estimativa da composição mineralógica das formulações. 

Formulações 
Caulinita Quartzo Microclínio 

Mica 

Moscovita 

% peso 

A 55,3 31,6 6,5 6,7 

B 64,5 30,9 4,7 0,0 

C 59,8 27,7 10,1 2,4 

D 56,3 27,1 11,9 4,7 

E 61,0 32,0 4,2 2,7 

F 55,2 29,8 8,7 6,2 

G 61,0 30,3 6,5 2,3 

H 52,9 30,0 9,2 7,9 

I 54,0 27,3 12,4 6,4 

J 57,6 33,2 3,7 5,4 

K 55,1 24,5 15,6 4,9 

L 57,5 29,7 8,3 4,5 

M 57,6 31,4 6,0 5,0 

 

Como pode ser observado na Tabela 4.7, a presença da caulinita foi menor 

na formulação H (52,9%), enquanto que a formulação B, a qual é constituída apenas 

das amostras A1 e A2 (MP), apresenta a maior quantidade desse argilomineral 

(64,5%). A formulação K e a J são os extremos em relação ao teor de quartzo, 

exibindo, respectivamente, 24,5% e 33,2%. O microclínio está presente em maior 
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proporção na formulação K (15,6%), ao passo que a máxima concentração de mica 

moscovita encontra-se na formulação H com 7,9%.  

 

 

Figura 4.19 - Diagrama triaxial (quartzo x argilomineral x fundente) com a 

composição mineralógica das formulações. 

 

Na Figura 4.19 são exibidas as composições mineralógicas das formulações 

distribuídas em um diagrama ternário de acordo com os percentuais dos três 

principais constituintes das massas cerâmicas, ou seja, o quartzo, o argilomineral e 

o fundente, sendo esse último, particularmente para esse trabalho, o resultado da 

soma dos teores do microclínio e da mica moscovita. É válido ressaltar que a 

combinação das matérias-primas no desenvolvimento de uma massa cerâmica, seja 

qual for o produto e/ou método de fabricação, deve considerar em primeiro plano a 

contribuição de cada matéria-prima nas frações desses três componentes, e não, 

tão somente, a quantidade relativa das matérias-primas na mistura. 

Nesse contexto, algumas análises podem ser feitas em relação aos efeitos 

das matérias-primas na composição ternária das formulações. A primeira, 

observável de forma nítida na Figura 4.19, mostra que a adição do FL e/ou do RC 

resulta na diminuição da fração argilosa, fato que deve ser um limitante no uso 
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dessas matérias-primas na massa cerâmica, uma vez que os argilominerais exercem 

papel importantíssimo no processamento dos produtos cerâmicos, assim como já 

exposto no subitem 2.2.1. Por outro lado, é possível notar também que o FL e o RC 

aumentam a parcela de fundentes nas formulações, o que deve contribuir 

positivamente no processo de sinterização. Em relação ao terceiro componente, ou 

seja, ao quartzo, o RC e o FL atuam de forma oposta. Enquanto a adição do RC 

diminui a quantidade de quartzo das formulações, o FL tende a aumentar o teor 

desse componente. 

Ademais, é importante elucidar que para cada produto e tipo processamento 

existe uma região “ideal” nesse sistema quartzo-argilomineral-fundente, a qual deve 

ser atingida para obtenção de massas cerâmicas tecnicamente adequadas e, por 

conseguinte, produtos de boa qualidade. 

 

4.2.2. Análise granulométrica das formulações 

 

Na Figura 4.20 são exibidas as curvas granulométricas cumulativas das 

formulações.  

 

  

Figura 4.20 - Curvas granulométricas cumulativas "menor que" das formulações. 

 

J 

B 
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Como se percebe, todas as formulações apresentaram frações cumulativas 

do tamanho de partículas muito próximas, ao ponto da curva da formulação F ser 

totalmente sobreposta pelas outras curvas. As diferenças entre as frações 

acumuladas nas formulações tornam-se relevantes somente na faixa granulométrica 

entre 10 a 300 µm, como está destacado na Figura 4.20. 

Nesse intervalo granulométrico nota-se que as curvas cumulativas das 

formulações são delimitadas a esquerda pela curva da formulação J e a direita pela 

curva da formulação B, demostrando que essas misturas possuem, 

respectivamente, a granulometria mais fina e a mais grosseira entre as demais 

formulações. Essa constatação não condiz, em parte, com o esperado, visto que, 

levando em consideração a composição mineralógica das formulações (Tabela 4.7), 

dois aspectos se contrapõe a esse resultado: o primeiro deles é que a formulação J 

é aquela que contém a maior fração de quartzo, o qual, geralmente, apresenta 

tamanhos de partículas maiores; e o segundo é que a formulação B tem a maior 

fração argilosa, que por sua vez, caracteriza-se por partículas diminutas (< 2 µm). 

No entanto, levando em consideração as características granulométricas das 

matérias-primas (Tabela 4.1), é possível ao menos justificar que a granulometria 

grosseira da formulação B deve-se ao não uso do FL e do RC em sua composição, 

já que essas matérias-primas possuem uma granulometria mais fina e, portanto, 

contribuem na diminuição do tamanho das partículas nas demais formulações. 

A Tabela 4.8 exibe os principais parâmetros granulométricos das formulações. 

Levando em consideração as informações contidas nessa tabela é possível 

classificar granulometricamente as formulações em três grupos: o primeiro grupo, 

caracterizado pelo pequeno DM e pela restrita faixa granulométrica ocupada (baixo 

valor de D90/D10), é formado pelas formulações F, H, I, J, M; as formulações A, D, G 

e K formam um grupo intermediário; enquanto o terceiro grupo, constituído pelas 

formulações B, C, E e L, são as misturas com partículas mais grosseiras distribuídas 

em intervalos granulométricos maiores (alto valor de D90/D10). Outros detalhes das 

características granulométricas das formulações podem ser obtidos no Apêndice B. 
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Tabela 4.8 - Parâmetros granulométricos das formulações. 

Formulações 
DM D10 D50 

 

D90 
D90/D10 

A 37,16 3,45 18,41 92,98 26,95 

B 51,32 3,72 22,37 137,20 36,88 

C 41,30 3,54 21,03 103,70 29,29 

D 34,90 3,30 19,41 83,09 25,18 

E 47,16 3,75 20,69 125,70 33,52 

F 28,42 3,31 16,78 66,05 19,95 

G 36,88 3,53 19,27 92,34 26,16 

H 29,41 3,27 16,83 69,35 21,20 

I 28,75 3,14 17,44 66,25 21,10 

J 24,80 3,39 15,27 57,63 17,00 

K 32,26 3,20 19,39 76,66 23,96 

L 43,99 3,66 22,50 112,10 30,63 

M 27,61 3,37 16,28 66,16 19,63 

 

 

4.2.3. Propriedades tecnológicas 

 

4.2.3.1. Retração linear de queima 

 

A Tabela 4.9 contém os resultados da retração linear de queima das 

formulações com seus respectivos desvios padrões para cada condição de queima 

utilizada nesse trabalho. 

Como pode ser observar na Tabela 4.9, nenhuma formulação apresentou RLq 

superior a 1%, sendo a máxima retração detectada na formulação B e condição Q1, 

com 0,60%. Nota-se, também, que algumas formulações submetidas a condições 

específicas de queima, em vez de retraírem, sofrerem pequenos aumentos 

dimensionais, como é o caso da formulação H que apresentou a máxima expansão 

entre as demais misturas com 0,20% na queima Q3. 

 

(µm) 

Granulometria fina  Granulometria média Granulometria grosseira  
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Tabela 4.9 - Resultados da retração linear de queima das formulações. 
F

o
rm

u
la

ç
õ

e
s
 

Condições de queima 

Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 Q9 

    (%)     

A 0,29±0,03 0,05±0,05 -0,10±0,01 -0,11±0,04 -0,10±0,02 0,20±0,04 -0,08±0,01 -0,10±0,01 0,19±0,02 

B 0,60±0,07 0,39±0,03 0,15±0,02 0,06±0,05 0,11±0,03 0,54±0,02 0,10±0,03 0,13±0,03 0,53±0,05 

C 0,45±0,03 0,23±0,03 0,09±0,03 0,00±0,04 0,05±0,04 0,42±0,05 0,02±0,02 0,05±0,03 0,36±0,04 

D 0,32±0,01 0,08±0,02 -0,01±0,03 -0,09±0,08 -0,06±0,02 0,26±0,02 -0,03±0,02 -0,02±0,01 0,23±0,02 

E 0,43±0,02 0,32±0,02 0,03±0,02 -0,01±0,02 0,02±0,05 0,43±0,02 0,02±0,02 0,03±0,03 0,41±0,04 

F 0,26±0,02 0,04±0,02 -0,11±0,05 -0,10±0,01 -0,07±0,05 0,21±0,02 -0,09±0,02 -0,11±0,02 0,19±0,03 

G 0,50±0,02 0,27±0,05 0,06±0,04 0,00±0,07 0,02±0,02 0,46±0,02 0,02±0,02 0,04±0,01 0,40±0,05 

H 0,19±0,03 -0,06±0,02 -0,20±0,06 -0,17±0,06 -0,18±0,02 0,09±0,05 -0,15±0,03 -0,14±0,03 0,05±0,03 

I 0,21±0,03 0,05±0,09 -0,09±0,03 -0,07±0,03 -0,10±0,02 0,16±0,03 -0,11±0,06 -0,11±0,04 0,14±0,04 

J 0,37±0,01 0,11±0,05 -0,04±0,03 -0,07±0,03 -0,09±0,01 0,29±0,01 -0,07±0,02 -0,03±0,04 0,27±0,03 

K 0,29±0,05 0,05±0,01 -0,04±0,04 -0,04±0,04 -0,02±0,01 0,21±0,02 -0,04±0,03 -0,02±0,02 0,19±0,02 

L 0,36±0,03 0,14±0,03 -0,05±0,06 -0,05±0,05 -0,03±0,01 0,33±0,04 0,01±0,03 -0,03±0,05 0,26±0,04 

M 0,37±0,03 0,15±0,05 -0,05±0,04 -0,08±0,05 -0,07±0,01 0,35±0,04 -0,07±0,01 -0,04±0,03 0,29±0,06 

 

Na Figura 4.21 é mostrado um gráfico formatado a partir dos valores médios 

da RLq contidos na Tabela 4.9. Nessa figura é possível identificar de forma mais 

clara os efeitos térmicos e composicionais na RLq das formulações. Percebe-se 

nesse gráfico, por exemplo, que as formulações B, C, E e G exibiram as maiores 

retrações e praticamente não apresentaram expansões térmicas em nenhuma das 

condições de queima impostas, diferentemente das outras misturas. Não 

coincidentemente, essas quatro formulações possuem os maiores teores de caulinita 

(vide Tabela 4.7), sendo provável que esse comportamento esteja atrelado a 

presença deste argilomineral. Nesse sentido, verifica-se também que, de forma 

oposta, ou seja, por terem em suas composições menores proporções da fração 

argilosa, as formulações H e I exibiram os menores valores de RLq. Levando em 

consideração essa possível influência, é importante lembrar que a introdução de FL 
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e RC diminui a fração argilosa na massa e que, portanto, deve favorecer a 

estabilidade dimensional do produto cerâmico. 

 

 

Figura 4.21 - Gráfico com os valores médios da RLq das formulações. 

 

Em relação aos parâmetros térmicos envolvidos, observa-se que a magnitude 

da TQ influencia de forma mais significativa a RLq, evidenciando que a TA e a TP são 

fatores térmicos secundários no processo de sinterização. Corroborando nesse 

sentido, nota-se, por exemplo, que as expansões sofridas pelas formulações D, F, H, 

I, J, K, L e M estão associadas aos ciclos térmicos com TQ de 750 °C, salvo algumas 

exceções. Nesse mesmo contexto, nota-se também que as maiores retrações 

pertencem às condições de queima com TQ de 950 °C. Fazendo uma análise 

comparativa entre a influência TA e a TP na RLq, nada conclusivo pode ser afirmado 

devido a proximidade dos valores obtidos. Contudo, quando se compara as 

condições Q1 com Q6 e Q9, verificam-se indícios de que a diminuição do TP influi de 

forma mais expressiva na redução da RLq do que o aumento da TA. 
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4.2.3.2. Absorção de água 

 

Na Tabela 4.10 são mostrados os resultados da absorção de água com os 

respectivos desvios padrões para todas as formulações estudadas e ciclos térmicos 

utilizados. 

 

Tabela 4.10 - Resultados da absorção de água das formulações. 

F
o

rm
u

la
ç

õ
e
s
 

Condições de queima 

Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 Q9 

    (%)     

A 22,01±0,13 21,88±0,29 21,90±0,21 21,78±0,22 21,74±0,52 22,23±0,57 21,45±0,29 21,56±0,20 21,97±0,83 

B 23,96±0,54 23,65±0,36 23,94±0,76 23,75±0,12 23,26±0,24 23,63±0,28 23,30±0,28 23,47±0,54 23,98±0,38 

C 22,24±0,26 22,07±0,38 22,16±0,09 21,45±0,26 21,97±0,12 21,95±0,18 21,77±0,56 21,68±0,35 22,31±0,41 

D 21,75±0,14 21,68±0,54 21,14±0,09 21,17±0,30 21,50±0,20 21,52±0,51 21,43±0,28 21,47±0,23 21,96±0,73 

E 23,12±0,79 22,75±0,26 23,17±0,64 22,66±0,58 22,85±0,47 23,15±0,64 22,76±0,44 23,40±0,84 23,24±0,77 

F 21,54±0,12 21,92±0,50 21,62±0,24 21,10±0,34 21,17±0,21 21,64±0,24 21,15±0,25 21,35±0,39 21,70±0,50 

G 23,23±0,22 22,52±0,23 22,57±0,21 22,66±0,44 22,34±0,44 22,61±0,39 22,70±0,73 22,63±0,83 23,00±0,52 

H 21,49±0,55 21,41±0,44 21,31±0,68 20,79±0,56 20,83±0,43 21,19±0,76 21,07±0,71 20,89±0,60 21,34±0,51 

I 22,07±0,57 21,53±0,32 21,26±0,22 20,68±0,46 20,81±0,09 21,15±0,85 20,89±0,64 20,74±0,58 21,10±0,51 

J 22,70±0,29 22,61±0,41 22,81±0,71 21,99±0,22 22,19±0,54 22,76±0,06 22,20±0,67 22,51±0,59 22,84±0,35 

K 21,07±0,15 21,21±0,39 21,17±0,67 20,61±0,23 20,58±0,18 21,28±0,41 20,37±0,51 20,68±0,69 21,08±0,45 

L 22,12±0,33 21,90±0,37 21,96±0,09 21,94±0,50 22,06±0,27 21,90±0,15 21,69±0,42 21,54±0,48 22,41±1,03 

M 22,16±0,20 22,24±0,26 22,31±0,55 21,94±0,37 22,44±0,84 22,04±0,18 22,16±0,50 22,31±0,80 22,77±0,95 

 

Percebe-se pelos resultados da Tabela 4.10 que, de forma geral, não houve 

variações relevantes na absorção de água, sendo detectadas absorções variando 

em um intervalo de aproximadamente 3,6%, com máxima de 23,98% para 

formulação B no ciclo Q9 e mínima para formulação K na Q7 com 20,37%. 

A Figura 4.22 exibe um gráfico com os valores médios da AA presentes na 

Tabela 4.10. 
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Figura 4.22 - Gráfico com os valores médios da AA das formulações. 

 

Como pode ser verificado na Figura 4.22, a variação dos parâmetros térmicos 

não resultou em alterações significativas na AA das formulações, suscitando 

suspeitas de que nenhuma transformação microestrutural ocorreu entre a situação 

termicamente mais desfavorável, que é a condição Q4, e a condição mais favorável, 

que é a Q1. 

É perceptível pela Figura 4.22 que as alterações na composição da massa 

cerâmica resultaram em modificações mais expressivas na AA, comparativamente 

ao efeito térmico. Observa-se, por exemplo, que as formulações H, I e K são aquelas 

que apresentaram as menores absorções, enquanto que B, E e G exibiram as 

maiores. Essas diferenças na AA devem-se, possivelmente, ao aspecto 

granulométrico das formulações (Tabela 4.8), uma vez que duas das três 

formulações constituintes do grupo de menor ou maior absorção são caracterizadas 

por apresentarem granulometria fina (H e I) ou grosseira (B e E), respectivamente. 

Em relação aos aspectos normativos dos produtos tradicionais das ICE´s, 

constata-se que a AA de todas as formulações em todas as condições de queima 

estão acima do limite máximo de 20% para fabricação de telhas, assim como 

especifica a norma 15310 da ABNT. Contudo, é possível o uso das formulações D, 

F, H, I e K, por exemplo, para fabricação de bloco estrutural e de vedação segundo 

as respectivas normas 15270-1 e 15270-2 da ABNT, já que estas estabelecem limite 
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máximo de 22% para esses produtos. 

 

4.2.3.3. Porosidade aparente 

 

A Tabela 4.9 contém os resultados da porosidade aparente das formulações 

com seus respectivos desvios padrões para cada condição de queima. A PA é um 

resultado complementar a AA, uma vez que essas duas propriedades tecnológicas 

estão correlacionadas diretamente. 

Dessa forma, percebe-se na Tabela 4.11 que, assim com nos resultados da 

AA, a porosidade aparente não apresentou grandes variações. A maior diferença na 

PA foi de aproximadamente 3,5% entre as formulações B na condição Q1 (37,04%) 

e a formulação K na queima Q7 (33,51%). 

 

Tabela 4.11 - Resultados da porosidade aparente das formulações. 

F
o

rm
u

la
ç

õ
e
s
 

Condições de queima 

Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 Q9 

    (%)     

A 35,58±0,11 35,17±0,33 35,11±0,22 34,99±0,26 34,97±0,67 35,72±0,57 34,56±0,31 34,73±0,24 35,42±0,86 

B 37,04±0,49 36,60±0,38 36,68±0,67 36,44±0,11 36,03±0,33 36,70±0,29 36,05±0,34 36,20±0,53 37,02±0,35 

C 35,55±0,16 35,24±0,36 35,19±0,11 34,44±0,27 34,94±0,18 35,27±0,19 34,72±0,61 34,66±0,41 35,56±0,37 

D 35,33±0,10 35,03±0,66 34,31±0,11 34,28±0,38 34,71±0,27 34,93±0,53 34,51±0,37 34,58±0,26 35,37±0,74 

E 36,37±0,77 35,82±0,38 36,14±0,62 35,59±0,60 35,90±0,60 36,37±0,60 35,65±0,45 36,31±0,83 36,44±0,76 

F 34,87±0,59 35,27±0,55 34,85±0,23 34,25±0,39 34,41±0,30 35,14±0,28 34,33±0,23 34,49±0,36 35,16±0,56 

G 36,51±0,25 35,55±0,24 35,57±0,18 35,57±0,46 35,33±0,54 35,82±0,38 35,61±0,73 35,57±0,78 36,20±0,48 

H 35,12±0,69 34,82±0,44 34,63±0,72 34,07±0,63 34,10±0,54 34,74±0,76 34,34±0,75 34,12±0,63 34,89±0,47 

I 35,76±0,53 34,91±0,33 34,53±0,26 33,86±0,45 34,05±0,07 34,50±0,66 34,02±0,66 33,84±0,72 34,55±0,53 

J 36,13±0,28 35,80±0,45 35,91±0,69 35,10±0,25 35,24±0,59 36,14±0,11 35,24±0,70 35,60±0,60 36,18±0,37 

K 34,60±0,09 34,53±0,42 34,40±0,69 33,76±0,24 33,79±0,19 34,73±0,40 33,51±0,66 33,86±0,75 34,50±0,45 

L 35,56±0,31 35,11±0,36 35,09±0,09 35,06±0,51 35,26±0,33 35,27±0,13 34,75±0,44 34,61±0,48 35,72±1,16 

M 35,56±0,20 35,48±0,28 35,39±0,49 35,06±0,37 35,56±0,85 35,41±0,22 35,21±0,51 35,37±0,75 36,10±1,04 
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Na Figura 4.23 pode ser visto um gráfico com os valores médios da PA. É 

possível facilmente constatar a citada correspondência entre PA com a AA quando 

compara-se o gráfico mostrado na Figura 4.23 com o gráfico apresentado na Figura 

4.22. Além disso, nota-se que, assim como na AA, a variação da PA é conduzida de 

forma mais intensiva pela mudança na composição da massa, e não pelo efeito 

térmico.  

Com relação às condições de queima é importante relatar que o aumento da 

TQ não proporcionou redução na PA, assim como era esperado. Pelo contrário, a 

maior parte das formulações exibiu pequenos aumentos na PA com o aumento da 

TQ, contrariando as expectativas. A redução da PA indica o preenchimento dos 

espaços vazios entre as partículas pela fase líquida formada durante a sinterização 

que, ao se solidificar, transforma-se em uma matriz vítrea contribuindo na coesão do 

sistema particulado e, consequentemente, gerando uma série de benefícios técnicos 

ao produto final. 

 

 

Figura 4.23 - Gráfico com os valores médios da PA das formulações. 

 

Por fim, os valores observados na avaliação da PA das formulações (950 °C) 

estão dentro da faixa de valores (30-40%) obtidos por SANTOS, 1989 na avaliação 

de propriedades físico-mecânicas de argilas visando o uso na ICE’s, fato que indica, 

sob o aspecto estritamente da PA, o possível uso das formulações estudadas. 
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4.2.3.4. Massa específica aparente 

 

Na Tabela 4.12 são exibidos os resultados da massa específica aparente e os 

respectivos desvios padrões para todas as formulações e condições térmicas. 

 

Tabela 4.12 - Resultados da massa específica aparente das formulações. 

F
o

rm
u

la
ç

õ
e
s
 

Condições de queima 

Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 Q9 

    (g/cm3)     

A 1,62±0,00 1,61±0,01 1,60±0,01 1,61±0,00 1,61±0,01 1,61±0,02 1,61±0,01 1,61±0,01 1,61±0,02 

B 1,55±0,02 1,55±0,01 1,53±0,02 1,53±0,00 1,55±0,01 1,55±0,01 1,55±0,00 1,54±0,01 1,54±0,01 

C 1,60±0,01 1,60±0,01 1,59±0,00 1,61±0,01 1,59±0,00 1,61±0,01 1,59±0,01 1,60±0,01 1,59±0,01 

D 1,62±0,01 1,62±0,01 1,62±0,00 1,62±0,01 1,61±0,00 1,62±0,01 1,61±0,00 1,61±0,01 1,61±0,02 

E 1,57±0,02 1,57±0,00 1,56±0,02 1,57±0,01 1,57±0,01 1,57±0,02 1,57±0,01 1,55±0,02 1,57±0,02 

F 1,62±0,03 1,61±0,01 1,61±0,01 1,62±0,01 1,63±0,00 1,62±0,01 1,62±0,01 1,62±0,01 1,62±0,01 

G 1,57±0,01 1,58±0,01 1,58±0,01 1,57±0,01 1,58±0,01 1,58±0,01 1,57±0,02 1,57±0,02 1,57±0,01 

H 1,63±0,01 1,63±0,01 1,63±0,02 1,64±0,01 1,64±0,01 1,64±0,02 1,63±0,02 1,63±0,02 1,64±0,02 

I 1,62±0,02 1,62±0,01 1,62±0,01 1,64±0,01 1,64±0,00 1,63±0,03 1,63±0,02 1,63±0,01 1,64±0,01 

J 1,59±0,01 1,58±0,01 1,57±0,02 1,60±0,00 1,59±0,01 1,59±0,00 1,59±0,02 1,58±0,01 1,58±0,01 

K 1,64±0,01 1,63±0,01 1,63±0,02 1,64±0,01 1,64±0,01 1,63±0,01 1,65±0,01 1,64±0,02 1,64±0,01 

L 1,61±0,01 1,60±0,01 1,60±0,00 1,60±0,01 1,60±0,01 1,61±0,01 1,60±0,01 1,61±0,01 1,59±0,02 

M 1,60±0,01 1,60±0,01 1,59±0,02 1,60±0,01 1,59±0,02 1,61±0,00 1,59±0,01 1,59±0,02 1,59±0,02 

 

Como observa-se na Tabela 4.12, a MEA variou entre valores mínimos em 

torno 1,55 g/cm3 apresentados, especialmente, pela formulação B e valores 

máximos em torno de 1,64 g/cm3 exibidos, principalmente, pela formulação K. 

Na Figura 4.25 pode ser visto um gráfico com os valores médios da MEA. 

Nota-se que as condições de queima não interferiram de forma condizente na MEA, 

sendo verificado que as diferenças existentes nessa propriedade devem-se 

principalmente a composição da massa, assim como foi também observado na AA e 
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PA. Nesse sentido, acredita-se que o aspecto granulométrico contribuiu 

decisivamente nos valores da MEA, de modo que as formulações com distribuições 

de tamanho de partículas que favorece um maior grau de compactação exibiram 

maiores valores da MEA, caso em que estão inclusas as formulações H, I e K, 

enquanto que as massas que não se enquadram nessa perspectiva, na qual fazem 

parte principalmente as misturas B, E e G, apresentam menores valores da MEA. 

Um importante indicativo proporcionado pela avaliação da MEA é que a 

similaridade nos valores obtidos nos diferentes ciclos térmicos sugere a não 

sinterização dos corpos-de-prova, ou, pelo menos, a ocorrência deste de forma 

“tímida”, uma vez que não existe a densificação do material (aumento da MEA) nas 

condições térmicas empregadas. 

 

 

Figura 4.24 - Gráfico com os valores médios da MEA das formulações. 

 

4.2.3.5. Módulo de ruptura à flexão em três pontos 

 

A Tabela 4.13 contém os resultados da avaliação da resistência mecânica das 

formulações para cada condição de queima com seus respectivos desvios padrões. 
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Tabela 4.13 - Resultados do módulo de ruptura à flexão das formulações. 
F

o
rm

u
la

ç
õ

e
s
 

Condições de queima 

Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 Q9 

    (MPa)     

A 2,43±0,27 1,81±0,11 1,49±0,35 1,37±0,10 1,57±0,20 2,35±0,19 1,33±0,03 1,51±0,05 2,14±0,19 

B 1,38±0,09 1,21±0,17 0,92±0,30 1,02±0,19 1,15±0,13 1,47±0,16 0,84±0,37 0,96±0,17 1,32±0,08 

C 2,16±0,13 1,83±0,16 1,45±0,09 1,56±0,24 1,53±0,10 2,13±0,12 1,36±0,20 1,58±0,12 2,03±0,21 

D 2,27±0,07 1,94±0,30 1,63±0,23 1,55±0,14 1,61±0,07 2,36±0,16 1,33±0,03 1,58±0,24 2,19±0,28 

E 1,95±0,13 1,84±0,16 1,17±0,09 1,22±0,17 1,40±0,32 1,78±0,18 1,23±0,13 1,18±0,16 1,61±0,17 

F 2,77±0,23 2,03±0,13 1,55±0,23 1,67±0,22 1,70±0,20 2,63±0,28 1,65±0,28 1,67±0,12 2,36±0,14 

G 1,75±0,13 1,78±0,27 1,32±0,13 1,15±0,12 1,41±0,20 1,90±0,17 1,23±0,22 1,24±0,16 1,70±0,31 

H 2,85±0,31 1,99±0,41 1,48±0,02 1,73±0,14 1,54±0,09 2,68±0,26 1,27±0,21 1,58±0,31 2,57±0,29 

I 2,62±0,11 1,98±0,29 1,42±0,20 1,59±0,14 1,81±0,25 2,63±0,31 1,51±0,16 1,59±0,10 2,45±0,27 

J 2,17±0,09 1,95±0,07 1,32±0,14 1,46±0,04 1,39±0,27 1,99±0,11 1,12±0,24 1,42±0,10 1,94±0,25 

K 2,33±0,23 2,01±0,07 1,69±0,12 1,76±0,21 1,85±0,32 2,24±0,24 1,64±0,37 1,91±0,22 2,42±0,11 

L 2,18±0,13 1,94±0,29 1,46±0,33 1,42±0,16 1,55±0,17 2,22±0,28 1,29±0,07 1,46±0,07 2,07±0,14 

M 2,49±0,33 1,83±0,37 1,44±0,32 1,38±0,08 1,36±0,11 2,18±0,20 1,16±0,19 1,32±0,26 2,00±0,26 

 

Pode ser observado através da Tabela 4.13 que os maiores valores do MRF-

3P foram obtidos nas TQ’s mais elevadas, sendo a máxima resistência detectada na 

condição Q1 para formulação H com 2,85 MPa. De forma oposta, a menor 

resistência mecânica foi observada na formulação B na condição térmica Q7 com 

0,84 MPa. 

Tomando como base a formulação B, uma importante observação refere-se 

ao fato de que a adição do FL e/ou do RC gerou aumento na resistência mecânica 

em qualquer uma das condições de queima. Por outro lado, quando se analisa de 

uma forma geral os resultados atingidos nesse trabalho verifica-se a baixa 

resistência mecânica das formulações estudadas. 

Na Figura 4.25 é mostrado um gráfico formatado a partir dos valores médios 

do MRF-3P. 
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Figura 4.25 - Gráfico com os valores médios da MRF-3P das formulações. 

 

É possível verificar de forma mais nítida pela Figura 4.25 que as diferença no 

MRF-3P em cada formulação acentua-se nas condições térmicas com TQ’s de 

950 °C, suscitando possíveis alterações microestruturais devido a maior energia 

térmica, fato que poderá, ou não, ser confirmado nas análises de DRX e MEV que 

serão apresentadas em tópicos subsequentes.  

Com relação ao aspecto composicional, nota-se que as formulações F, H e I 

foram aquelas que exibiram maiores resistências. Não coincidentemente, essas 

formulações são aquelas que combinam de forma mais equilibrada fatores de 

grande importância para o processo de sinterização: pequeno tamanho de partículas 

(Tabela 4.8) e altos teores de fases fundentes (Tabela 4.7 ou Figura 4.19). 

BARZAGHI & SALGE, 1948 apud SANTOS, 1989 definem valores limites do 

MRF-3P na avaliação da aptidão de massas cerâmicas para uso na ICE, 

estabelecendo como valores mínimos 2,0 MPa para fabricação de bloco de vedação 

e 6,4 MPa para produção de telhas. Considerando essas recomendações é possível 

constatar que nenhuma das formulações atingiu níveis de resistência mecânica para 

fabricação de telhas nas condições de queima impostas, enquanto que quase todas 

as formulações, exceção feita apenas para formulação B, conseguiram ultrapassar o 

limite mínimo para produção de blocos de vedação utilizando ciclos térmicos com 

TQ’s de 950 °C. 
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4.2.4. Análise estatística das respostas 

 

Neste tópico serão analisadas as propriedades tecnológicas do ponto de vista 

estatístico, considerando nível de significância (α) de 0,01 para determinação dos 

fatores estatisticamente relevantes e do modelo de regressão de cada resposta. 

A Tabela 4.14 apresenta a análise de variância (ANOVA) da RLq. Constata-se 

através dos baixos valores dos níveis descritivos (abaixo de α=0,01) que a hipótese 

nula, a qual supõe que a RLq não seja influenciada pela composição da massa, bem 

como pelos parâmetros térmicos, é inválida. Além disso, verifica-se também que na 

RLq existe influência da interação da composição da massa com as condições de 

queima utilizadas nesse trabalho. 

 

Tabela 4.14 - ANOVA da retração linear de queima para o experimento strip-plot. 

Fonte G.L. SQ QM F Valor P 

Réplica 1 0,02 0,02 − − 

Queima 8 6,06 0,76 516,75 4,848e-10 

Réplica x Queima 

(resíduo da parcela I) 
8 0,02 ~0,00 − − 

Formulação 12 1,99 0,17 225,94 3,318e-12 

Réplica x Formulação 

(resíduo da parcela II) 
12 0,01 ~0,00 − − 

Queima x Formulação 96 0,26 ~0,00 3,91 6,362e-11 

(resíduo da sub-parcela) 96 0,07 ~0,00 − − 

Total 233 − − − − 

G.L. = graus de liberdade; SQ = soma quadrática; QM = média quadrática; F = teste F; Valor P 

= nível descritivo. 

 

A Equação 4.1 mostra o modelo linear que melhor se ajustou à RLq. 

Observam-se pelos sinais negativos dos termos referentes às frações de FL e RC 

que, assim como discutido no subitem 4.2.3.1, a introdução desses componentes na 

massa implica na diminuição da RLq, favorecendo a estabilização dimensional das 

peças. Em relação aos parâmetros térmicos envolvidos no desenvolvimento desse 

trabalho apenas a TA não apresentou influência relevante nessa resposta. 
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 ̂
 L 

  0,29xMP - 0,80xFL- 0,30xRC   0,18xMPzTQ  0,06xMPzTP  0,05xMPzTQzTP   Equação 4.1 

Onde: XMP = fração da massa padrão em peso; XFL = fração do filito em peso; XRC = 

fração do resíduo de caulim em peso; ZTQ = temperatura de queima em °C; ZTP = 

tempo de permanência em minutos. 

 

As Figuras 4.26 a 4.28 mostram as superfícies de respostas da RLq, assim 

como suas projeções dentro do triângulo de composição, para os níveis máximo e 

mínimo dos fatores térmicos significantes (TQ e TP). 

 

  

Figura 4.26 - Superfície de resposta e gráfico de contorno da RLq para a condição 

térmica de 750°C e 15 minutos. 

 

  

Figura 4.27 - Superfície de resposta e gráfico de contorno da RLq para a condição 

térmica de 950°C e 15 minutos. 
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Figura 4.28 - Superfície de resposta e gráfico de contorno da RLq para a condição 

térmica de 750°C e 45 minutos. 

 

  

Figura 4.29 - Superfície de resposta e gráfico de contorno da RLq para a condição 

térmica de 950°C e 45 minutos 

 

Na Tabela 4.15 é apresentado a ANOVA da AA. Verifica-se que apenas a 

composição da massa teve influência significante (Valor P < α) na AA. Essa 

constatação reforça a tese levantada no subitem 4.2.3.2 de que a variação de AA 

deve-se principalmente ao aspecto granulométrico da massa e não aos fenômenos 

que por ventura tenham ocorridos na queima. 
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Tabela 4.15 - ANOVA da absorção de água para o experimento strip-plot. 

Fonte G.L. SQ QM F Valor-P 

Réplica 1 11,02 11,02 − − 

Queima 8 9,23 1,15 4,22 0,02881 

Réplica x Queima 

(resíduo da parcela I) 
8 2,19 0,27 − − 

Formulação 12 141,32 11,78 54,43 1,473e-08 

Réplica x Formulação 

(resíduo da parcela II) 
12 2,60 0,22 − − 

Queima x Formulação 96 8,25 0,09 1,00 0,4955 

(resíduo da sub-parcela) 96 8,23 0,09 − − 

Total 233 − − − − 

G.L. = graus de liberdade; SQ = soma quadrática; QM = média quadrática; F = teste F; Valor P 

= nível descritivo. 
 

Na Equação 4.2 é mostrado o modelo linear usado para descrever a AA. 

Verifica-se pela magnitude dos coeficientes dos termos da Equação 4.2 que a 

introdução do FL e/ou RC contribui de forma a diminuir a AA. 

 ̂
  
   23,49xMP 18,38xFL 16,88xRC   Equação 4.2 

Onde: XMP = fração da massa padrão em peso; XFL = fração do filito em peso; XRC = 

fração do resíduo de caulim em peso. 

 

Na Figura 4.30 é exibida a superfícies de respostas e o gráfico de contorno da AA. 

 

  

Figura 4.30 - Superfície de resposta e gráfico de contorno da AA 
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Na Tabela 4.16 é exposta a ANOVA da PA. Nota-se, pelo valor de P, que na 

PA houve influência tanto das condições térmicas impostas quanto da variação da 

composição da massa. 

 

Tabela 4.16 - ANOVA da porosidade aparente  para o experimento strip-plot. 

Fonte G.L. SQ QM F Valor-P 

Réplica 1 11,24 11,24 − − 

Queima 8 24,62 3,03 12,62 0, 0008487 

Réplica x Queima 

(resíduo da parcela I) 
8 1,95 0,24 − − 

Formulação 12 100,28 8,36 33,96 2, 236e-07 

Réplica x Formulação 

(resíduo da parcela II) 
12 2,95 0,25 − − 

Queima x Formulação 96 9,52 0,10 1,05 0, 4048 

(resíduo da sub-parcela) 96 9,06 0,09 − − 

Total 233 − − − − 

G.L. = graus de liberdade; SQ = soma quadrática; QM = média quadrática; F = teste F; Valor P 

= nível descritivo. 
 

Na Equação 4.3 é mostrado o modelo linear que melhor descreve a PA. 

Verifica-se através dessa equação, mais especificamente pela magnitude dos 

coeficientes das frações dos componentes envolvidos na mistura, que a introdução 

do FL e/ou RC proporciona uma diminuição na PA. Observa-se também que entre 

os fatores térmicos envolvidos apenas a TQ foi estatisticamente importante no valor 

da PA. A influência de TQ na PA é de modo a aumentar essa resposta, assim como 

pode ser verificado pelo sinal positivo do último termo da Equação 4.3. 

 ̂
P 
  36,40xMP 32,77xFL 30,77xRC  0,41xMPzTQ Equação 4.3 

Onde: XMP = fração da massa padrão em peso; XFL = fração do filito em peso; XRC = 

fração do resíduo de caulim em peso; ZTQ = temperatura de queima em °C. 

 

Nas Figuras 4.31 e 4.32 são exibidas as superfícies de respostas e os 

gráficos de contorno da PA para os níveis mínimo e máximo da TQ. 
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Figura 4.31 - Superfície de resposta e gráfico de contorno da PA para temperatura 

de queima de 750°C. 

 

  

Figura 4.32 - Superfície de resposta e gráfico de contorno da PA para temperatura 

de queima de 950°C. 

 

Na Tabela 4.17 é mostrado a ANOVA da MEA. Verifica-se, pelos valores dos 

níveis descritivos, que apenas o efeito da composição da massa influenciou 

significativamente a MEA, assim como já previsto na análise realizada no subitem 

4.2.3.4. 

 

 

 

 



 

PPgCEM José Carlos Calado Sales Júnior | UFRN 

 

112 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Tabela 4.17 - ANOVA da massa específica aparente para o experimento strip-plot. 

Fonte G.L. SQ QM F Valor-P 

Réplica 1 7,22e-03 7,22e-03 − − 

Queima 8 2,35e-03 2,94e-04 1,07 0,4633 

Réplica x Queima 

(resíduo da parcela I) 
8 2,20e-03 2,75e-04 − − 

Formulação 12 0,16 0,01 67,69 4,131e-09 

Réplica x Formulação 

(resíduo da parcela II) 
12 2,40e-03 2,00e-04 − − 

Queima x Formulação 96 6,85e-03 7,13e-05 1,04 0,4304 

(resíduo da sub-parcela) 96 6,61e-03 6,88e-05 − − 

Total 233 − − − − 

G.L. = graus de liberdade; SQ = soma quadrática; QM = média quadrática; F = teste F; Valor P 

= nível descritivo. 
 

Na Equação 4.4 é mostrado o modelo linear utilizado para descrever a MEA. 

Novamente, fazendo uma análise das magnitudes dos coeficientes dos termos da 

Equação 4.4, constata-se que o modelo adotado confirma a diminuição dessa 

resposta com a introdução do FL e/ou RC. 

 ̂
ME 

  1,55xMP 1,75xFL 1,77xRC    Equação 4.4 

Onde: XMP = fração da massa padrão em peso; XFL = fração do filito em peso; XRC = 

fração do resíduo de caulim em peso. 

 

Na Figura 4.33 é exibida a superfície de resposta e o gráfico de contorno da MEA. 

 

  

Figura 4.33 - Superfície de resposta e gráfico de contorno da MEA. 
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A Tabela 4.18 apresenta a ANOVA do MRF. Constata-se através dos baixos 

valores P’s que o MRF foi influenciado tanto pelo fator composição da massa, como 

também pela mudança nos parâmetros térmicos de processamento. Além disso, 

assim como na RLq, verifica-se que existe influência no MRF da interação entre a 

composição da massa e as condições de queima estabelecidas. 

 

Tabela 4.18 - ANOVA do módulo de ruptura à flexão para o experimento strip-plot. 

Fonte G.L. SQ QM F Valor-P 

Réplica 1 0, 08 0,08 − − 

Queima 8 28,42 3,55 36,82 1,6e-05 

Réplica x Queima 

(resíduo da parcela I) 
8 0,77 0,10 − − 

Formulação 12 13,07 1,09 17,87 8,1e-06 

Réplica x Formulação 

(resíduo da parcela II) 
12 0,73 0,06 − − 

Queima x Formulação 96 3,66 0,04 2,00 4,1e-04 

(resíduo da sub-parcela) 96 1,83 0,02 − − 

Total 233 − − − − 

G.L. = graus de liberdade; SQ = soma quadrática; QM = média quadrática; F = teste F; Valor P 

= nível descritivo. 

 

A Equação 4.5 mostra o modelo linear mais adequado para projeção do MRF. 

Verifica-se pela magnitude dos coeficientes dos três primeiros termos da Equação 

4.5 que o uso do FL e/ou RC implica no aumento do MRF. Um aspecto importante 

revelado pelo modelo de regressão adotado é que houve interações entre o FL e a 

MP; e entre o RC e a MP, evidenciados pelos quarto e quinto termo da Equação 4.5, 

respectivamente. Essa interação deve-se, provavelmente, a um aumento na 

promoção do processo de sinterização por fase sólida, resultando em um aumento 

na resistência mecânica, fato possivelmente ocorrido pela maior justaposição das 

partículas nas formulações que possuem o FL e/ou RC em sua composição. Em 

relação aos parâmetros térmicos envolvidos apenas a TQ apresentou influência 

relevante na MRF. 

 ̂
M F

  1,19xMP  2,17xFL 1,54xRC  1,84xMPxFL                 Equação 4.5 

 2,84xMPxRC  0,41xMPzTQ 
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Onde: XMP = fração da massa padrão em peso; XFL = fração do filito em peso; XRC = 

fração do resíduo de caulim em peso; ZTQ = temperatura de queima em °C. 

 

As Figuras 4.34 a 4.35 mostram as superfícies de respostas da MRF, assim 

como suas projeções dentro da região de estudo, para os níveis mínimo e máximo 

daTQ. 

 

  

Figura 4.34 - Superfície de resposta e gráfico de contorno da MRF para temperatura 

de queima de 750°C. 

 

  

Figura 4.35 - Superfície de resposta e gráfico de contorno da MRF para temperatura 

de queima de 950°C. 
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4.2.5. Caracterização microestrutural das formulações pós-queima 

 

4.2.4.1. Análise de difração de raios X 

 

Na Figura 4.36 a 4.39 são apresentados os difratogramas das formulações B, 

C, H e K em três condições diferentes: secas em estufa a 110 °C e submetidas aos 

ciclos térmicos Q1 e Q8. 

Como pode ser observado, não houve o surgimento de novas fases cristalinas 

em nenhuma das formulações analisadas. A única alteração exibida em todos os 

quatro gráficos é o desaparecimento dos picos característicos da caulinita, fato que 

se deve a formação da estrutura amorfa da metacaulinita, transformação esta já 

prevista nas análises térmicas das matérias-primas (subitem 4.1.6).  

 

 

Figura 4.36 - Comparação entre os difratogramas da formulação B: à verde, Q1 e Q8. 
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Figura 4.37 - Comparação entre os difratogramas da formulação C: à verde, Q1 e Q8. 

 

 

Figura 4.38 - Comparação entre os difratogramas da formulação H: à verde, Q1 e Q8. 

 



 

PPgCEM José Carlos Calado Sales Júnior | UFRN 

 

117 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Figura 4.39 - Comparação entre os difratogramas da formulação K: à verde, Q1 e Q8. 

 

4.2.4.2. Análise microestrutural por MEV 

 

Na Figura 4.40 a 4.43 são apresentadas as micrografias das formulações B, 

C, H e K nas condições de queimas Q1 e Q7. 

 

(a) (b) 

Figura 4.40 - Micrografias obtidas por MEV da formulação B: (a) 750 °C; (b) 950 °C. 
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(a) (b) 

Figura 4.41 - Micrografias obtidas por MEV da formulação C: (a) 750 °C; (b) 950 °C. 

 

(a) (b) 

Figura 4.42 - Micrografias obtidas por MEV da formulação H: (a) 750 °C ; (b) 950 °C. 

 

(a) (b) 

Figura 4.43 - Micrografias obtidas por MEV da formulação K: (a) 750 °C; (b) 950 °C. 
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Nota-se pelas micrografias que não houve alterações microestruturais 

significativas nem entre as formulações, tampouco entre as duas condições térmicas 

analisadas. O que pode ser verificado de um modo geral, e que condiz com os 

resultados obtidos, é a falta de coesão nas estruturas dos compactados, revelando a 

não sinterização das formulações, assim como já suscitado anteriormente. 

Em todas as amostras analisadas foi observada uma grande diversidade na 

morfologia dos constituintes, fato exemplificado na Figura 4.44. Em relação a esse 

aspecto duas estruturas chamaram a atenção. A primeira, vista na Figura 4.44 (a), 

exibe uma estrutura lamelar e “escamosa”, aparência característica de partículas de 

mica moscovita. Enquanto a segunda (Figura 4.44 b) mostra partículas na forma 

cilíndrica. Essas partículas cilíndricas, de acordo com ROCHA, 2005, estão 

associadas à presença da metacaulinita. Para comprovar a veracidade dessa 

informação foi realizada uma microanálise de composição química (Figura 4.45) no 

ponto A da Figura 4.44 (b), através do qual foi detectado a forte presença de Si e Al, 

elementos comuns na composição química do metacaulim. Mais informações sobre 

o resultado da composição química do ponto A pode ser obtido no apêndice D. 

 

 (a)  (b) 

Figura 4.44 - Micrografias obtidas por MEV mostrando a morfologia das partículas: 

(a) H-950 °C; (b) B-950 °C 

 

A 
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Figura 4.45 - EDS do ponto A da Figura 4.44 (a). 

 

Além da forma e dos aspectos estruturais das partículas, outro fator, da qual 

diversas propriedades cerâmicas dependem, é a questão dimensional das 

partículas. Nesse sentido, foram observadas grandes partículas de quartzo (Figura 

4.46) espalhadas aleatoriamente nos corpos cerâmicos analisados. Essas 

partículas, provenientes especialmente da argila A2 (vide Figura 4.2), promove uma 

região de grande descontinuidade no compactado, o que interfere negativamente na 

resistência mecânica da peça. 

 

 

Figura 4.46 - Micrografias obtidas por MEV mostrando a presença de grandes 

partículas na formulação K-750 °C. 

 

Ainda em relação à resistência mecânica de peças cerâmicas, sabe-se que 

esta depende da microestrutura e, principalmente, da distribuição e tamanhos dos 

294 µm 
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defeitos presentes na estrutura, assim como relata DAVIDGE, 1979. Nessa 

perspectiva, foi encontrados diversos defeitos nas peças analisadas, explicando, 

juntamente com a falta de coesão das partículas e a descontinuidade provocada 

pelas grandes partículas de quartzo, a baixa resistência mecânica das formulações. 

Na Figura 4.47 são exibidos dois desses defeitos. 

 

(a) (b) 

Figura 4.47 - Micrografias obtidas por MEV exibindo defeitos encontrados nos 

corpos-de-prova no estudo das formulações: (a) C-950 °C; (b) K-750 °C. 

 

O poro mostrado na Figura 4.47 (a) foi formado pela decomposição do CaCO3 

presente na matriz argilosa. Nessa reação o carbonato se dissocia formando CaO(s) 

e CO2(g). Dependendo da pressão exercida pelo gás durante sua saída, este pode 

provocar o colapso do grânulo de CaO, deixando grandes vazios na estrutura. Para 

comprovar a provável ocorrência desse fenômeno foi realizada uma análise de EDS 

(Figura 4.48) no entorno do poro (ponto B da Figura 4.47 a), na qual foi detectada 

uma alta concentração de cálcio, confirmando essa teoria. 

 

 

Figura 4.48 - EDS do ponto B da Figura 4.47 (a). 

B 

TRINCA PORO 
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Nas amostras analisadas, de modo geral, foi visto a presença de áreas claras, 

como mostrado na Figura 4.49, e áreas escuras, os quais podem ser observados na 

Figura 4.50. 

 

 

Figura 4.49 - Micrografias obtidas por MEV exibindo constituintes de cor clara: 

formulação C-950 °C. 

 

 (a)  (b) 

Figura 4.50 - Micrografias obtidas por MEV exibindo constituintes de cor escura 

detectada na formulação H-750 °C: (a) x150; (b) x1000. 

 

D 
x 1000 

C 
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As áreas claras devem-se a presença de compostos de ferro e, em menor 

proporção, aos compostos de titânio. A partícula clara mostrada na Figura 4.49 trata-

se de um composto de ferro, assim como confirma a análise de EDS (Figura 4.51) 

no ponto C. Já as regiões escuras estão associadas à matéria orgânica não 

decomposta durante a queima, como é passível de confirmação na microanálise 

química (Figura 4.52) realizada no ponto D da Figura 4.50 (b), no qual foi detectado 

um alto teor de carbono. 

 

 

Figura 4.51 - EDS do ponto C da Figura 4.49. 

 

 

Figura 4.52 - EDS do ponto D da Figura 4.50 (b). 

 

Estruturas um tanto quanto curiosas, porém não incomuns, especialmente em 

matérias-primas sedimentares que provém de regiões oceânicas ou que um dia 

pertenceram a estas, foram detectadas nas amostras C-950 °C e B-950 °C e podem 

ser visualizadas nas Figuras 4.53 e Figuras 4.54, respectivamente. A diatomácea 

mostrada na Figura 4.53 é um microorganismo aquático que vive por meio da 

ingestão de sílica dissolvida em água. Quando esse microorganismo morre seu 

esqueleto silicoso pode permanecer por milhares e milhares de anos. As 

diatomáceas são estruturas biogénicas muito comum nas argilas conhecidas como 
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diatomitas. A outra estrutura de origem biológica trata-se de pedaços da espécie 

marinha chamada Euplectella (Figura 4.54), ou também conhecida como cesta da 

flor de Vênus. A Euplectella vive em regiões oceânicas profundas e a sua estrutura 

esponjosa é forma por uma malha de fibras de sílica vítrea. 

 

 (a) 

 

(b) 

Figura 4.53 - Micrografias obtidas por MEV exibindo estrutura biogênica de 

diatomácea: (a) detectada na formulação C-950 °C; (b) apresentado por CARTER & 

NORTON, 2007. 

 

  

(a) 

 

(b)  

Figura 4.54 - Micrografias obtidas por MEV exibindo estruturas biogênicas de 

Euplectella: (a) detectada na formulação B-950 °C; (b) apresentado por CARTER & 

NORTON, 2007. 
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Com o auxílio da imagem obtida por MEV e uma mapeamento de potássio em 

linha foi possível à identificação de grandes partículas de mica moscovita que não 

reagiram, assim como é mostrado na Figura 4.55.  

 

 

(a) 

 

(b)  

Figura 4.55 - Micrografias obtidas por MEV exibindo grandes partículas de mica 

moscovita na formulação K-950 °C por mapeamento de potássio em linha: (a) linha 

de análise; (b) gráfico da variação de potássio no comprimento da linha. 

 

Na Figura 4.56 são exibidas imagens das formulações B-750 °C, C-750 °C e 

H-750 °C, nas quais foram realizados mapeamentos por área de potássio (pontos 

verdes) e sódio (pontos vermelhos). De forma nítida percebe-se a maior presença 

desses dois elementos na amostra H-750 °C, ao passo que os menores teores de K 

e Na encontra-se na amostra B-750 °C. Essa constatação está em acordo com o 

esperado (Tabela 4.7) e comprova que a introdução do FL e RC na matriz argilosa 

resulta no aumenta do teor das fases (microclínio e mica moscovita) que 

potencializam o caráter fundente da massa cerâmica. 
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(a) (b) 

 

(c) 

Figura 4.56 - Micrografias obtidas por MEV exibindo a quantificação de sódio e 

potássio nas formulações: (a) B-750 °C; (b) C-750 °C; (c) H-750 °C. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 5 - CONCLUSÕES 
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Os resultados obtidos no desenvolvimento desse trabalho demonstraram que 

a introdução de FL e/ou RC na massa cerâmica produz uma série de benefícios nas 

propriedades do produto final, tais como: redução na absorção de água, porosidade 

aparente e retração linear de queima; além do aumento na massa específica 

aparente e na resistência mecânica das peças. Os melhores resultados foram 

obtidos nos pontos composicionais nas quais a soma dos teores de filito e resíduo 

de caulim foi máxima (40 %), ou seja, nas formulações H. I e K; processados nas 

condições de queima em que foram utilizadas temperatura de 950 °C (Q1, Q2, Q6 e Q9). 

Em relação à perspectiva de economia na energia térmica necessária para 

formação da microestrutura desejável, o uso do filito e/ou do resíduo de caulim, por 

serem materiais que apresentarem pequenos tamanhos de partículas e constituições 

mineralógicas com presença marcante de fases fundentes, poderá contribuir na 

otimização do ciclo de queima. 

Em uma análise pontual, as seguintes conclusões específicas podem ser 

extraídas:  

 O uso do FL e o RC na massa cerâmica diminui a fração argilosa da massa, o 

que pode se tornar um problema no uso dessas matérias-primas, uma vez 

que isso pode comprometer o desenvolvimento da plasticidade; 

 A introdução do RC e/ou FL na massa cerâmica tende a aumentar a 

estabilidade dimensional das peças cerâmicas, fato que favorece a obtenção 

de produtos dentro das especificações normativas vigentes; 

 As propriedades tecnológicas foram influenciadas de forma mais efetiva pela 

variação na composição da mistura do que pelas mudanças nas condições 

térmicas de processamento, constatação corroborada pela análise estatísticas 

das respostas; 

 As características granulométricas das formulações contribuíram 

decisivamente nos valores das propriedades tecnológicas, de modo que a 

introdução de FL e/ou RC ajudou na obtenção de peças com maior grau de 

compactação, os quais obtiverão os melhores resultados; 

 As condições térmicas estabelecidas não promoveram mudanças 

microestruturais relevantes nas formulações, tendo o processo de sinterização 

não ocorrido com a presença de fase líquida em quantidade considerável, fato 

confirmado pelas análises microestruturais dos produtos queimados. 
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SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS  

 

 Investigar a influência do FL e RC nas propriedades tecnológicas da massa 

cerâmica utilizando o mesmo planejamento experimental com níveis maiores 

da TQ; 

 Estudar a influência do FL e RC na plasticidade da massa, estabelecendo 

restrições quanto ao uso dessas matérias-primas com base nessa 

propriedade; 

 Investigar a influência do método de conformação nas propriedades 

tecnológicas das formulações, executando o mesmo estudo com peças 

extrudadas; 

 Desenvolver trabalhos que utilizem outras matérias-primas alternativas com 

potencialidade de promover a otimização do ciclo de queima das ICE’s, como, 

por exemplo, a cinza da lenha utilizada pelo próprio segmento. 
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144 APÊNDICE A 

APÊNDICE A - Perfis dos refinamentos das matérias-primas por Rietveld 

 

 

A1 

 

A2 
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FL 

 

RC 
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APÊNDICE B - Perfis granulométricos das formulações 

 

 

                      Formulação A           Formulação B 

 

                      Formulação C           Formulação D 

 

                      Formulação E           Formulação F 

 

                      Formulação G           Formulação H 
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                      Formulação I           Formulação J 

 

                      Formulação K           Formulação L 

 

Formulação M 
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APÊNDICE C - Corpos-de-prova queimados no estudo das formulações 

 

 

CICLO 1 - Queima 1 

 

CICLO 1 - Queima 2 

 

CICLO 1 - Queima 3 

 

1 13 

14 26 

1 13 

14 26 

1 
13 

14 
26 
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CICLO 1 - Queima 4 

 

CICLO 1 - Queima 5 

 

CICLO 1 - Queima 6 

1 13 

14 26 

1 
13 

14 26 

1 
13 

14 26 



 

PPgCEM José Carlos Calado Sales Júnior | UFRN 

 

150 APÊNDICE C 

 

CICLO 1 - Queima 7 

 

CICLO 1 - Queima 8 

 

CICLO 1 - Queima 9 

 

1 13 

14 26 

1 
13 

14 
26 

1 13 

14 26 
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CICLO 2 - Queima 1 

 

CICLO 2 - Queima 2 

 

CICLO 2 - Queima 3 

 

1 13 

14 26 

1 13 

14 26 

1 13 

14 26 
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CICLO 2 - Queima 4 

 

CICLO 2 - Queima 5 

 

CICLO 2 - Queima 6 

 

1 13 

14 26 

1 13 

14 26 

1 13 

14 
26 
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CICLO 2 - Queima 7 

 

CICLO 2 - Queima 8 

 

CICLO 2 - Queima 9 

1 13 

14 
26 

1 
13 

14 26 

1 
13 

14 
26 
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APÊNDICE D - Composição química dos pontos analisados por EDS 

 

PONTO A 

Elementos  
Composição 

Peso % Atômica % 

C 2,061 3,304 

O 57,476 69,190 

Na 0,096 0,081 

Mg 0,081 0,064 

Al 6,779 4,839 

Si 31,973 21,925 

K 0,306 0,151 

Ca 0,164 0,079 

Fe 1,065 0,367 

 

 

 

PONTO B 

Elementos 
Composição 

Peso % Atômica % 

C 6,227 11,307 

O 38,485 52,461 

Na 0,009 0,009 

Mg 0,376 0,337 

Al 9,974 8,062 

Si 14,189 11,018 

Cl 4,668 2,871 

K 0,428 0,239 

Ca 23,965 13,040 

Fe 1,677 0,655 
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PONTO C 

Elementos 
Composição 

Peso % Atômica % 

C 2,061 4,670 

O 33,785 57,484 

Na 0,361 0,428 

Mg 0,195 0,218 

Al 3,510 3,542 

Si 8,883 8,610 

K 0,348 0,242 

Ca 0,091 0,062 

Fe 50,766 24,745 

 

 

 

PONTO D 

Elementos 
Composição 

Peso % Atômica % 

C 52,671 63,287 

O 31,987 28,854 

Na 1,913 1,201 

Mg 0,032 0,019 

Al 3,870 2,070 

Si 7,548 3,879 

K 1,484 0,548 

Ca 0,120 0,043 

Fe 0,313 0,081 

Ti 0,062 0,019 

 


