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RESUMO
SANTOS, O. C. Formulação de bloco intertravado cerâmico com a adição de
resíduos urbanos e industriais. 177 f. Tese (doutorado) – Programa de PósGraduação em Ciência e Engenharia de Materiais, UFRN, Natal, 2013.

A produção de resíduos provenientes das atividades urbanas e industriais é um dos
fatores de contaminação ambiental e tem despertado atenção da comunidade
cientifica, no sentido do seu reaproveitamento. Por outro lado, a cidade do
Salvador/Ba, com aproximadamente 262 canais, responsáveis pelo escoamento de
águas pluviais, produz todo ano, pela necessidade de intervenção de limpeza e
desobstrução de canais, um volume significativo de sedimentos (lama dragada),
impondo dessa forma uma metodologia adequada para sua destinação final. Este
trabalho tem como objetivo avaliar a influência da incorporação desses rejeitos em
matrizes de argila para produção de bloco intertravado cerâmico, também conhecido
como paver cerâmico. Todas as matérias primas oriundas da Região Metropolitana
de Salvador (RMS) foram caracterizadas por fluorescência de raios -X, difração de
raios -X, analise térmica (TG e TDA), analise granulométrica e dilatometria. Com a
utilização da técnica estatística de planejamento experimental, foi definida em
diagrama ternário a região de estudo e as formulações analisadas. Foram
preparados os corpos de prova com dimensões de 60x20x5mm 3, por prensagem
uniaxial de 30 MPa e, após sinterização nas temperaturas de 900º, 1000º e 1100ºC,
as propriedades tecnológicas avaliadas foram: retração linear, absorção de água,
porosidade aparente, massa especifica aparente, módulo de ruptura à flexão. Para a
resistência à compressão uniaxial utilizou-se o corpo de prova cilíndrico com Ø de
50mm. A massa padrão (MP) foi preparada com 90% em peso de argila e 10% em
peso do sedimento de canais (SCP), não sendo verificadas variações significativas
nas propriedades do produto final. Com a incorporação de 10% em peso do resíduo
de manganês (PFM) e 10% em peso do rejeito cerâmico (RCB) na massa padrão,
além do ajuste da plasticidade, em função de menor teor de argilominerais dos
resíduos, proporcionou aumento da retração linear de queima, devido a significativa
concentração de K2O, formando fase liquida em baixa temperatura, contribuindo
para diminuição da porosidade e aumento da resistência mecânica, sendo 92,5 MPa
a máxima resistência à compressão verificada. Após teste do extrato lixiviado e
solubilizado, a peça contendo 10% do PFM, foi classificada como material não
perigoso e inerte segundo NBR10004/04 da ABNT. Os resultados mostraram
viabilidade na utilização dos resíduos SCP, RCB e PFM em massa argilosa, em
temperaturas acima de 900ºC, para produção de bloco intertravado, paver cerâmico,
de acordo com as especificações das normas técnicas, de forma que, para teores
superiores a 10% do PFM, torna-se imperativo a realização de estudos de impactos
ambientais.
Palavras chave: Argila. Chamote. Resíduo de manganês. Sedimento de canais.
Paver cerâmico.

ABSTRACT
SANTOS, O. C. Formulation of interlocked ceramic block with the addition of
urban and industrial waste. 177 f. Thesis (doctoral) - graduate program in materials
science and engineering, UFRN, Natal, 2013.

The production of waste from urban and industrial activities is one of the factors of
environmental contamination and has aroused attention of the scientific community,
in the sense of its reuse. On the other hand, the city of Salvador/Ba, with
approximately 262 channels, responsible for storm water runoff, produces every
year, by the intervention of cleaning and clearing channels, a significant volume of
sediments (dredged mud), and thus an appropriate methodology for their final
destination. This study aims to assess the influence of incorporation of these tailings
in arrays of clay for production of interlocked block ceramic, also known as ceramic
paver. All the raw materials from the metropolitan region of Salvador (RMS) were
characterized by x-ray fluorescence, x-ray diffraction, thermal analysis (TG and TDA),
particle size analysis and dilatometry. With the use of statistical experimental
planning technique, ternary diagram was defined in the study region and the
analyzed formulations. The specimens were prepared with dimensions of
60x20x5mm³, by uniaxial pressing of 30 MPa and after sintering at temperatures of
900°, 1000º and 1100ºC the technological properties were evaluated: linear
shrinkage, water absorption, apparent porosity, apparent specifies mass, flexural
rupture and module. For the uniaxial compression strength used cylindrical probe
body with Ø 50 mm. The standard mass (MP) was prepared with 90% by weight of
clay and 10% by weight of Channel sediment (SCP), not being verified significant
variations in the properties of the final product. With the incorporation of 10% by
weight of manganese residue (PFM) and 10% by weight of the Ceramic waste (RCB)
in the mass default, in addition to adjusting the plasticity due to less waste clay
content, provided increased linear firing shrinkage, due the significant concentration
of K2O, forming liquid phase at low temperature, contributing to decreased porosity
and mechanical resistance, being 92,5 MPa maximum compressive strength verified.
After extract test leachate and soluble, the piece containing 10% of the PFM, was
classified as non-hazardous and inert material according to NBR10004/04 ABNT.
The results showed the feasibility on using waste, SCP, RCB and PFM clay mass, at
temperatures above 900ºC, paver ceramic production, according to the specifications
of the technical standards, so that to exceed the 10% of the PFM, it becomes
imperative to conduct studies of environmental impacts.

Key words: clay. Grog. Manganese residue. Channel sediment. Paver ceramic.
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1 INTRODUÇÃO

Em toda sua história, o homem utilizou-se dos recursos naturais do planeta, gerando
resíduos com pouca preocupação quanto ao futuro, já que eram abundantes os
recursos e por sua vez a “Mãe natureza” aceitava de forma passiva todos os
despejos realizados (MODESTO et al., 2003).
Nas últimas décadas, a contaminação ambiental tem despertado a atenção
da comunidade científica devido aos severos danos provocados à saúde humana e
ao meio ambiente, levando a sociedade a promover discussões relativas aos
impactos de ordem ambiental causados por resíduos, sendo fato de notória
necessidade incluí-los na metodologia e desenvolvimento de pesquisa, visando
oferecer materiais alternativos para manter o equilíbrio entre os aspectos
tecnológicos, ambientais e econômicos (AQUINO, 2005).
Esse entendimento tem se apoiado em um tema central, o conceito de que
as propriedades, o comportamento e as diversas aplicações de um material mantém
relação fechada com sua microestrutura, e consequentemente a intenção de
qualquer mudança nas propriedades, no comportamento e na aplicação de todo e
qualquer material resulta no estabelecimento de alterações apropriadas na
microestrutura do material. A cerâmica, no campo da construção é um dos materiais
mais antigos, seja na forma de bloco e telhas, ou na forma de placas para
pavimento, porém, somente após a segunda Guerra Mundial (1939-1945) foram
incrementadas novas tecnologias, permitindo a produção em escala industrial, com a
consequente queda de preços e sua popularização, incentivando assim os estudos e
pesquisa cientifica, objetivando melhor qualidade do produto (FILHO & MÔNACO,
2001).
Empresários e especialistas em cerâmica estrutural do Brasil, Portugal,
Holanda e Espanha discursaram durante o 39.º Encontro Nacional da Indústria de
Cerâmica Vermelha, realizada em Florianópolis, em 2010, sobre os desafios do
setor e apontaram para a necessidade urgente de inovação e investimento em
sustentabilidade. É a mais clara comprovação de que os rápidos avanços
tecnológicos ocorridos nos últimos anos na área de transformação dos materiais
vêm impondo uma renovação no tratamento e na gestão dos materiais empregados
aos conhecimentos fundamentais e aplicados à engenharia, ciência e tecnologia dos
materiais.
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Mundialmente, o Brasil é grande produtor de cerâmica, ao lado da
Espanha, Itália e China. O setor responde por cerca de 1,0% do Produto Interno
Bruto do País, valor equivalente a 6,8 bilhões/ano, com aproximadamente 5.500
fábricas registradas e outras 2.500 em operação informal e/ou sazonal, incluindo as
olarias e as microempresas. Contudo, consome quase toda a sua produção e os
produtos gerados encontram-se distribuídos em ordem de importância nas regiões
Sudeste, Sul e Nordeste. Estima-se um consumo de mais de 120 milhões de
toneladas de argila pelo setor oleiro brasileiro (ANICER, 2012).
Com relação ao Nordeste, a produção está localizada principalmente nos
estados do Ceará, Rio grande do Norte, Bahia, Pernambuco, Maranhão e Piauí.
Segundo dados do Ministério de Minas e Energia, a região Nordeste tem produção
de 21% da marca nacional, mas consome 22%, tendo que importar produtos de
outras regiões (BNB, 2010).
A Bahia responde por 5,1% da produção nacional de cerâmica vermelha
(ANICER, 2009), tendo um polo na Região Metropolitana de Salvador (RMS), com
grande reserva de argila, na ordem de 190 milhões de toneladas, segundo dados da
Companhia Baiana de Pesquisa Mineral (CBPM), proveniente de formações
geológicas de bacia sedimentar do Recôncavo baiano, onde são encontradas varias
olarias. As argilas em estudo, utilizadas nas cerâmicas do município de Candeias
(RMS), são tipicamente cauliníticas, altamente plásticas, não permitindo alcançar as
propriedades requeridas em alguns produtos de valor agregado, sendo necessária a
incorporação de fundentes e controles da densidade e temperatura de queima, como
medida alternativa para melhorar as propriedades das peças cerâmicas dessa
região (SANTOS, 2007).
A fabricação de cerâmica vermelha nessa região é significativa, estimandose uma produção em torno de 250 milhões de peças cerâmicas anuais, tendo um
percentual de perda de 8% na etapa de queima (SANTOS, 2007).
Normalmente, os rejeitos de peças queimadas são depositados no próprio
pátio das indústrias, ou em alguns casos são transportados para aterros sanitários.
Da mesma forma acontece com a lama/sedimentos, provenientes da limpeza e
dragagem de canais do sistema de macro drenagem de Salvador, correspondendo a
um volume anual em torno de 250.000m³, conforme dados em 2009 da
Superintendência de Conservação e Obras Públicas de Salvador.
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A lama/sedimentos de canais pluviais trata-se de material de aluvião,
transportado e depositado por ação hidráulica, ou de solo alterado formado in situ a
partir da rocha subjacente, responsável pela obstrução dos sistemas de drenagem e
pela carga em suspensão de argila, que é transportada para as praias, em época de
chuvas.
Se, de um lado, a atividade de limpeza e desobstrução dos canais é
necessária, por outro é também uma grande geradora de sedimentos (lama
dragada), com forte impacto no meio ambiente e de difícil definição quanto ao local
apropriado para realizar o “bota fora”, uma vez que, existem representações de
órgãos ambientais e legislações a exemplo da resolução do Conselho Nacional do
Meio Ambiente (CONAMA), que são utilizados como critério para análise do
sedimento dragado, a fim de orientar o gerenciamento de disposição desse material
no procedimento de licenciamento ambiental, quanto ao seu destino para aterros
sanitários.
Outro resíduo existente na RMS, necessitando de definição quanto ao seu
reaproveitamento ecologicamente correto é pó gerado da produção do ferro liga de
manganês, que segundo a empresa VALE MANGANÊS, corresponde a 5% da
produção, e atualmente está sendo conduzido para aterro industrial.
Com a incrementação de proteção ambiental e sustentabilidade os
estudos e pesquisas, visando à reutilização, reciclagem de resíduos, nos mais
diversos segmentos da cadeia produtiva, vem ganhando cada vez mais força no
mundo inteiro.
Análogo ao desenvolvimento do pavimento cerâmico intertravado, as
recentes fontes de informação tecnológica têm tido crescente importância para
competitividade no âmbito empresarial, por auxiliar nas definições e estratégias na
linha de produção das indústrias, sendo hoje, também, tema emergente na
academia (GOMES & RUGLIANSKAS, 2005). Dentro desse contexto foi estudado e
desenvolvido no departamento de Ciências e Engenharia de Materiais da UFRN,
como tese de doutorado, uma formulação de massa cerâmica composta de uma
mistura plástica (argila e sedimentos de canais), chamote e resíduo de manganês,
para a fabricação de bloco intertravado cerâmico – paver cerâmico.
O paver cerâmico é um produto inovador no Brasil, e de elevado valor
agregado, sendo não só uma alternativa de diversificação de produtos cerâmicos,

26

como também possível solução para os grandes problemas de recuperação de
passeios, calçadões inclusive proteção de taludes.

1.1 JUSTIFICATIVA

A cidade de Salvador, com aproximadamente 262 canais, responsáveis pelo
escoamento de águas pluviais, encontra-se entrecortada e circundada praticamente
por canais, rios e oceano, com abrangência de águas em seu subsolo e com um
elevado índice pluviométrico (SANTOS et al., 2010). Salvador acentua de forma
impar a degradação ambiental, o que torna a qualidade de vida algo por demais
precária. A história dos canais de Salvador é de uma lenta e tinhosa solução. São as
invasões, a vegetação, o lançamento de águas servidas, a erosão e a sedimentação
do seu leito que ocasionam grandes transtornos às comunidades ribeirinhas e à
população em épocas de chuvas.
Esses canais, na sua maioria, por não serem revestidos, necessitam de
intervenção todos os anos, gerando uma quantidade significativa de lama
(sedimentos dragados), tornando necessária uma metodologia adequada para sua
destinação final.
Por outro lado estão as indústrias cerâmicas da região, como potenciais
poluidoras do ambiente, desde a extração da argila até a etapa de fabricação dos
produtos, e a indústria de extração de manganês para fabricação do ferro liga, com
grande produção de resíduos provenientes da limpeza dos filtros abertos e
fechados. Observa-se, assim a necessidade de reutilização desses resíduos dandolhes uma destinação final ambientalmente correta.
Além disso, os passeios e calçadões de Salvador encontram-se em estado
precário, especialmente as calçadas em pedra portuguesa, embora valiosas em sua
cultura e estética, tem-se mostrado pouco sustentáveis, inclusive as vezes tornandose uma ameaça à segurança dos pedestres quando começam as pedras a se
soltarem. O pavimento cerâmico é uma alternativa econômica, segura, resistente e
de fácil manutenção. Esse tipo de pavimento, também conhecido como paver
cerâmico, já é amplamente utilizado em países com tradição cerâmica da Europa e
da América Latina (ANICER, 2009).
Diante dessas considerações, o uso desses resíduos na produção de
pavers cerâmicos para pavimentação de passeios e calçadões públicos, pode
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passar a ser mais uma fonte de material alternativo a ser empregado na indústria
cerâmica e apresentar algumas vantagens tais como:


Aproveitamento de parte dos resíduos que por sua vez vêm

provocando danos à saúde publica e ao ambiente;


otimização do prolongamento de vida útil dos aterros sanitários;



redução do consumo das fontes naturais de argilas utilizadas na

produção cerâmica;


redução da emissão de poluentes na atmosfera, uma vez que, com a

utilização desse tipo de pavimento, haverá uma redução na utilização dos
pavers de concreto.(BILODEAU & MALHOTRA, 2000)1
Assim, a fabricação de paver cerâmico não será apenas uma possibilidade
de lançar no mercado um novo produto de elevado valor agregado, com
características como: elevada resistência mecânica, coloração natural, fácil manejo,
facilidade de aplicação e baixo custo de manutenção (MALPESA, 2006), mas de
estar contribuindo para a diversificação dos produtos cerâmicos, como também com
o programa de recuperação de passeios dos municípios da RMS, entre outros.

1.2 OBJETIVOS

O objetivo geral deste trabalho é de formular bloco intertravado cerâmico com a
adição de resíduos urbanos provenientes da dragagem de canais pluviais, e
industriais provenientes do bloco cerâmico de vedação e do pó da produção do ferro
liga de manganês.
Como objetivos específicos têm-se:
1. determinar as características físicas, químicas, mineralógicas e
morfológicas das matérias primas;
2. avaliar

o

efeito

da

incorporação

dos

resíduos

na

plasticidade/trabalhabilidade da massa argilosa;
3. determinar as propriedades físicas, mecânicas e mIcroestruturais das
cerâmicas sinterizadas;

1

Na produção de uma tonelada de cimento Portland, por exemplo, é lançada uma tonelada
de CO2 na atm – efeito estufa (BILODEAU & MALHOTRA, 2000).
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4. definir quais as aplicações para os pavers cerâmicos com os resíduos,
levando em consideração o desempenho técnico;
5. avaliar diferentes proporções de substituição da argila pelos resíduos
na composição da matriz cerâmica para blocos intertravados - paver.
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2 ESTADO DA ARTE

2.1 UTILIZAÇÃO DE RESÍDUOS NA INDÚSTRIA CERÂMICA

A utilização de resíduos gerados pelas indústrias não é alternativa nova, e tem sido
pactuada com sucesso em vários países. A construção civil, de um modo geral, é o
ramo da atividade tecnológica que consome maior volume de recursos naturais,
sendo assim o mais indicado para absorver os rejeitos sólidos produzidos em forma
de material de consumo como, por exemplo, produtos de cerâmica vermelha.
(AHMED, 1996).
Neste contexto, pesquisas para incorporação dos mais variados tipos de
resíduos em matrizes cerâmicas já vem ocorrendo desde a metade do século
passado, sendo mais extensivos esses estudos nos últimos vinte anos.
(ANDERSON, 2002; BERMAN, 1982). Trata-se do terceiro período da cerâmica
onde a ciência dos materiais se incumbe em estudar as composições e estruturas
das substancias, bem como as causas das propriedades, calculando reações e
obtendo produtos com as características desejadas. A reciclagem é, sem sombra de
duvida, uma das melhores alternativas para reduzir o impacto negativo ao meio
ambiente, como o consumo de matérias primas, e a geração desordenada de
resíduos (LEITE, 2001).
A seguir, encontra-se o estado da arte dos principais resíduos utilizados na
confecção de materiais com matrizes cerâmicas.

2.2 MATRIZES CERÂMICAS COM RESÍDUOS MINERAIS

2.2.1 Cascalho de perfuração de poço de petróleo

O cascalho de perfuração de poço de petróleo, cujo volume médio produzido é de
13m3 a cada 100m de poços perfurados, pode ser classificado como um material
heterogêneo, perigoso, com concentrações significativas de hidrocarbonetos, metais
pesados e sais solúveis em água (SILVA, 2011).
Segundo pesquisa realizada por Silva (2011), a incorporação desse
resíduo juntamente ao resíduo de pó de porcelanato em uma matriz argilosa, na
produção de cerâmica vermelha, comprovou viabilidade técnica para o uso desses
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produtos, que além de agregar-lhes valor econômico, contribuiu na redução de
problemas ambientais gerados pelo descarte principalmente do resíduo de cascalho
de perfuração de poços de petróleo, devido ao seu poder contaminante.
Na pesquisa realizada por Medeiros (2010), a autora adicionou vários
percentuais, em peso, de cascalho de perfuração da bacia Potiguar em argilas para
uso cerâmico, concluindo que a incorporação de 5% e 10% em peso desse resíduo,
foram as que obtiveram propriedades tecnológicas que melhor atenderam às
especificações requeridas, comparadas com o produto original. Mostrando
viabilidade para a fabricação de tijolos maciços e blocos de vedação.

2.2.2 Lodo de estação de tratamento de águas (ETA) e esgoto (ETE)

A grande quantidade de lodo produzido pelas estações de águas residuais e esgoto,
somada à alta demanda de cerâmica estrutural, sugerem que essa confluência
possa ser uma boa solução para o destino final desses resíduos, além dos métodos
já conhecidos na agricultura. Tem havido uma quantidade considerável de estudos
sobre a produção cerâmica com a incorporação desses resíduos, quer seja com
misturas binarias (JORDAN

et al., 2005; MONTEIRO et al., 2008), ou misturas

ternarias (CHIANG et al., 2009; DEVANT et al., 2011 ).
No artigo de Devant et al., (2011), com o objetivo de avaliar as
propriedades físico-quimicas de varias formulações de misturas ternarias, contendo
o lodo de esgoto, a argila e os resíduos florestais, os autores constataram que a
incorporação do resíduos florestais permitiu a adição de uma quantidade maior do
lodo de esgoto, uma vez que esses resíduos proporcionaram maior granulometria
para mistura. Concluíram ainda que a mistura ternária ideal é 80% de argila, 10% de
resíduos florestais e 10% de lodo de esgoto, dando um material cerâmico com
resistência a compressão de 96 Kp/cm2 e porosidade microscópica semelhante ao
de tijolos de argila. Quanto aos aspectos ambientais da produção dessas cerâmicas
foram investigadas por lixiviação e aut gassing testes.
Um diagrama ternário de pseudolinhas de contorno de resistência á
compressão,

condutividade

térmica

e

limite

de

pressão

de

extrusão

foi

confeccionado, visando permitir a formulação de ternários nas diversas misturas de
acordo com as propriedades desejadas no produto final, como se pode observar na
figura 2.1.
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Figura 2.1. Diagrama ternário pseudo-obtido neste trabalho. No gráfico, c corresponde a
fração de argila, participando na mistura, x é a fração do lodo e fw é a fracção de resíduos
florestais. Todas as frações são expressas como porcentagens em matéria seca. A linha
tracejada no diagrama representa a isobar de pressão de extrusão de 8 bar. Misturas
posicionadas à direita desta linha não poderiam ser expulsas corretamente. Linhas
contínuas representam contornos de constante resistência mecânica à compressão,
condutividade térmica e porosidade. O triângulo preto (▲) indica a formulação ideal de 10%
de lodo, resíduos de floresta de 10% e 80% de argila (31% de lodo, resíduos de floresta de
8% e 61% barro úmido). Um material com tal composição têm uma resistência mecânica a
compressão de 96 kp/cm2, uma condutividade térmica de 0,31 W/m ·K e 59,4% de
porosidade. ( DEVANT et al., 2011)

O trabalho realizado por Woff et al.(2005), com o objetivo de caracterizar o lodo da
estação de tratamento de água da empresa de celulose, visando à substituição da
argila na fabricação de artefatos cerâmicos, confirmaram pela analise química por
fluorescência de raios X um alto teor de O, Al e Si, um médio teor de Fe e baixo teor
de Ti com traços de Cu, Ni, Cr, Mn, Cl, Ca, K, Mg e Na. No difratograma, os autores
observaram os picos característicos de fase cristalina com predominância de
caulinita, concluindo que o lodo tem sua composição química semelhante a das
argilas podendo vir a substituí-las no processo de fabricação de artefatos cerâmicos.
Lima et al. (2007) desenvolveram trabalho com o objetivo de caracterizar o
lodo proveniente de ETE, visando sua incorporação em massa cerâmica para
produção de telhas. Foi utilizado na pesquisa o lodo proveniente dos leitos de
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secagem da ETE do campus Central da UFRN. Após todo o procedimento de
caracterização, os autores concluíram que o resíduo apresentou significativos
valores de matéria orgânica (média de 71%), provocando o surgimento de defeitos
como “coração negro”.
Os autores ainda na conclusão tecem comentários sobre o limite de
plasticidade de 151,48%, que se encontra bem superior ao de faixa recomendada
para cerâmica vermelha, e que dessa forma o resíduo estudado deverá apresentar
dificuldades no processo de secagem, resultando em elevada retração e
consequentemente defeitos nos corpos cerâmicos (OLIVEIRA, 2004)
Outro trabalho foi desenvolvido por Teixeira et al. (2011), objetivando
avaliar a viabilidade de incorporação de lodo de lagoas de decantação de uma
estação de tratamento de água em material cerâmico para fabricação de tijolos.
Essas estações de tratamento de água convencional transformam água
bruta em potável, utilizando-se de uma série de processos que vão da coagulação,
floculação e decantação à filtração. Segundo autores, o lodo foi coletado no filtro da
ETA da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo, que após
misturas das amostras, secagem e pulverização em moinho de lâminas, o material
resultante foi passado através de uma peneira com abertura de #40mesh (0,42mm)
e incorporado no material cerâmico para testes tecnológicos. Em geral, segundo
autores, os resultados dos ensaios tecnológicos mostraram que a incorporação de
lodo de ETA piorou consistentemente as propriedades tecnológicas dos materiais
cerâmicos. No entanto, os resultados da investigação mostraram que é possível
produzir materiais dentro das especificações de cada país, controlando a quantidade
de lodo a ser adicionado à massa argilosa e a temperatura de sinterização.
Nesse trabalho os autores concluem que considerando as normas
brasileiras, a adição de 10% em peso de lodo permite a fabricação de tijolos maciços
para queima a temperaturas inferiores a 1000ºC, e acima dessa temperatura, até
20% do lodo pode ser incorporado à massa cerâmica visando à fabricação de tijolos
e telhas.
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2.2.3 Rejeito cerâmico – chamote

Dentre os rejeitos utilizados em matriz argilosa, o chamote de descarte de produtos
cerâmicos após queima, é um dos materiais não plásticos eventualmente
incorporados em massa para produção de cerâmica.
De acordo com a pesquisa desenvolvida por Candido (2012), com o
objetivo de avaliar a incorporação do argilito e chamote, proveniente de bloco de
vedação, na produção de cerâmica vermelha, em destaque o adoquin – tijolo para
pavimento, concluiu a autora que a introdução do argilito e chamote na massa
argilosa contribuiu significativamente para com suas propriedades tecnológicas no
que tange à redução da absorção de água e aumento da resistência mecânica da
peça cerâmica.
Trabalho realizado por Vieira et al. (2005), com o objetivo de analisar o
efeito da incorporação de chamote no processamento e microestrutura de cerâmica
vermelha, utilizando argila caulinitica e chamote proveniente de refugo de blocos de
vedação, queimados à temperatura de 600ºC, confirmou que a incorporação de
chamote em até 20% em peso possibilitou uma melhoria nos parâmetros préqueima. Após queima, segundo os autores, houve pouca variação na porosidade,
pequeno aumento na retração linear, não sendo observadas alterações significativas
na absorção de água e na tensão de ruptura à flexão.
Para Melo et al. (2006), na avaliação do efeito da adição de chamote de
telhas em formulações de grés porcelanato, foi observado que todas as formulações
da massa com adição de 10,20 e 30% em peso de chamote e queimadas a 1250ºC,
adquiriram absorção de água inferior a 0,5%, caracterizando-se como grés
porcelanato. Acredita-se, segundo os autores, que, à medida que se eleva o teor de
chamote nas massas estudadas, os valores de absorção de água se reduzem pela
fusão da ilita contida no chamote; por outro lado, a retração linear de queima
aumenta. Foi observado ainda pelos autores um aumento progressivo da massa
especifica aparente, à medida que foi adicionado o chamote, tendo melhores
resultados de tensão de ruptura à flexão as massas com adição de 20 e 30% em
peso de chamote.
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2.2.4 Resíduo de manganês

Segundo a VALE MANGANÊS, o beneficiamento do minério de manganês ocorre
em local próximo da extração, envolvendo etapas que vão desde a britagem ao
peneiramento, onde parte é descartada. Em outra etapa, o minério não descartado
passa pelo forno elétrico de redução, de onde são gerados resíduos, a lama
proveniente da lavagem de fornos elétricos fechados, e o pó de despoeiramento,
provenientes de fornos elétricos abertos. A figura 2.2, ilustra uma micrografia obtida
por MEV de autoria de Castro (2011), onde pode ser observada a morfologia dos
pós da lama de manganês, mostrando sua tendência de aglomeração.

Figura 2.2. Micrografias por MEV da lama de redução de manganês 1000X e 5000X
(CASTRO, 2011).

Para os minérios de manganês que são separados granulometricamente, sendo a
fração abaixo de 6mm descartada, existem alguns estudos de flotação para
concentração desses resíduos. Um trabalho desenvolvido por Lima, Vasconcelos e
Silva (2008) estuda a flotação aniônica do rejeito de manganês. Os autores
conseguiram a recuperação metalúrgica de 63% de manganês.
Ainda no trabalho de pesquisa de Castro (2011), estudou-se a
incorporação da lama de redução do manganês à massa cerâmica vermelha.
Segundo a autora a lama de redução de manganês ao ser incorporada à argila,
apesar de se comportar como fração argilosa, não contribuiu para a plasticidade da
argila durante a conformação, tendo como fase predominante a rodocrosita. A autora
concluiu ainda que os testes de absorção de água e resistência à flexão dos corpos
de prova mostraram a grande influência positiva da adição da lama de manganês,
tendo também influência a interação temperatura/composição. Obteve-se melhor
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resultado quando se adicionou 10% de lama de manganês à matriz argilosa,
alcançando significativos aumentos na resistência à flexão, na temperatura de
queima de 1050ºC, passando de 29 MPa para 66,7MPa em comparação da massa
referência com a massa com adição do resíduo.
A autora conclui que a adição de lama de manganês à massa cerâmica,
para produção de cerâmica vermelha, mostrou-se altamente viável do ponto de vista
técnico, reduzindo a absorção de água, melhorando a resistência mecânica e a
durabilidade dos corpos cerâmicos.
Vários estudos introduzindo os mais diversos tipos de resíduos em massa
argilosa para a indústria cerâmica vermelha já foram e continuam sendo
desenvolvidos, como os trabalhos de: Vianna et al. (2010) que utilizaram a escoria
do fluxo de soldagem; Paranhos (2010) que utilizou a cinza do bagaço de cana de
açúcar; e Dultra (2010) que utilizou a cinza da casca de café, entre outros.
Entretanto, não foram encontrados na literatura estudos realizados adicionando
sedimentos provenientes da dragagem de canais de drenagem pluvial, e/ou pó de
despoeiramento na produção da liga de manganês em massas argilosas para
formulação de bloco intertravado - paver cerâmico.
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3 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

3.1 MASSA CERÂMICA
A palavra cerâmica originária do grego “keramus”, que significa “coisa queimada”,
tem sentido amplo e abrange desde a sua matéria prima até a arte de fabricar
objetos de barro cozido. Tecnicamente convencionou-se chamar de cerâmica todo e
qualquer produto obtido pela moldagem e queima de uma mistura de minerais com
propriedades adequadas à confecção e acabamento de produtos a que se destinam
(GUETO, 2005).
A cerâmica tradicional de base argilosa compreende vários segmentos
cerâmicos, desde cerâmica branca, revestimento, e cerâmica vermelha ou estrutural.
São materiais de base argilosa, todos hidrosilicatos de alumínio de fórmula geral:
n Al2O3 . m SiO2 . x H2O
Dada a variedade do material argiloso, é difícil classificá-lo de acordo às
exigências técnicas apenas pelo contato prático. Porém há necessidade de
classificação em relação à sua composição química e estrutura cristalográfica,
sendo necessário realizar ensaios que vão estabelecer possibilidades de usos
desses materiais. Na Tabela 3.1 pode-se observar alguns grupos e produtos de
acordo com a matéria prima utilizada.

Cerâmica Vermelha

Cerâmica Branca

Revestimentos

P

Blocos, Lajes
Telha

P
P

Agregado Leve

P

Sanitários
Porcelana de
Mesa
Porcelana
Elétrica
Faiança
Pisos Rústicos
Pisos Via Seca
Azulejo
Piso
Gresificado
Grês
Porcelânico

composição, temperatura
ou processo principal

P
P
O

S

O
S

P

P

S

P

P

P

P

P
O

O

S

S

S

O

S

S

S

O

P

O

P

S

S

P

S

P

O
P

P

S

P

S

S

S

P

S

S

S
O

P

O

S

O

S

O

1200

> 1200

1100

900

O
O
P

O

S

1000

P

S

O

800

P

P

P
P

P

Temperatura de Queima (ºC)

Colagem

Prensagem

Extrusão
P
P

O

P

Conformação

Tornearia

Outros

Quartzo

Talco

Calcário

Filito

Caulim

Feldspato

Argila
Plástica

PRODUTO

Argila
comum e
argila
fundente
vermelha

GRUPO/SETOR

Não Argilosa

Moagem via seca

MATÉRIA PRIMA
Argilosa

Moagem via úmida

Tabela 3.1. Setores cerâmicos, produtos, matérias-primas e algumas
características do processo de fabricação.

P

P
P

P

P

P

composição, temperatura ou processo secundário

P
O

composição, temperatura ou processo
ocasional

Fonte: Modificada de Motta (2001).

A composição das massas cerâmicas varia em função do tipo das peças que se
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deseja fazer, do método a ser utilizado para conformá-las, do tipo de queima e das
características do produto final. Assim, a massa a ser utilizada para a fabricação de
um refratário, o qual será usado num alto forno de siderurgia, por exemplo, será
diferente daquela usada para fabricar um refratário para um forno de pizza ou uma
lareira. Da mesma forma, a massa usada para um utilitário que vai direto ao fogo
será diferente daquela usada para fazer uma travessa para saladas (GIARDULO,
2005).
A massa para queimas ultrarrápidas se diferencia daquelas para queima e
fornos que têm ciclos de mais de um dia. Disso pode-se concluir que não existe uma
massa universal, mas existem massas com características definidas para se obter
corpos cerâmicos conformados por métodos próprios, que, depois de queimados,
segundo ciclos definidos, dão à peça pronta, a cor, a resistência e o aspecto
planejado.
Ainda segundo Giardulo (2005), as massas comumente utilizadas no Brasil
dividem-se em dois grandes grupos: para baixa temperatura, ou seja, para serem
queimadas até 1100 ºC; e para alta temperatura, queimadas acima de 1100ºC.
A argila, matéria prima que desempenha papel principal na constituição de
uma massa cerâmica, por ter emprego na fabricação de tijolos, blocos, telhas e
pisos, deve possuir plasticidade adequada para a moldagem e valor médio ou
elevado para a tensão ou modulo de ruptura à flexão, objetivando permitir seu
manuseio durante a fabricação e após a secagem (SANTOS, 1989).
O termo argila, lato sensu, é empregado para designar um material
inorgânico natural, de aspecto terroso, de comportamento plástico quando
adicionada uma determinada quantidade de água. É de fato um termo que permite
vários conceitos subjetivos e interpretativos. Do ponto de vista sedimentológico e
granulométrico, a fração argila corresponde ao conjunto de partículas inferiores a
1µm ou 2µm, ou seja, d.e.e. (diâmetro esférico equivalente) ≤ 1µm ou 2µm. Para os
ceramistas, é um material que, quando misturado com certa quantidade de água,
torna-se uma massa plástica que endurece após a secagem e queima (GOMES,
1986).
Segundo Santos (1989), todas as argilas são constituídas essencialmente
por partículas cristalinas extremamente pequenas de um número restrito de minerais
conhecidos como “argilominerais”. Uma argila qualquer pode ser composta por
partículas de um argilomineral ou por uma mistura de diversos argilominerais,
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podendo conter minerais não argilosos como: calcita, dolomita, gibsita, quartzo,
pirita, entre outros, além da matéria orgânica e outras impurezas.
Algumas impurezas de argila, tais como o cloreto de sódio, potássio e
nitratos, que são solúveis em água, podem ocasionar em eflorescências; já o
carbono constituinte de raízes, betume ou de matéria orgânica úmida pode
ocasionar o aparecimento de pontos ou manchas escuras, salvo quando a
velocidade de queima permite que todo o carbono seja queimado. (GOMES, 1986).
A investigação mineralógica da matéria prima pode fornecer explicações
para o efeito adverso de impurezas, tais como: carbonatos, sulfatos e sulfuretos,
causadores de empolamento ou “bloating” e de eflorescência nos produtos
acabados. A matéria carbonácea, quando a queima é rápida e a atmosfera não é
suficientemente oxidante, pode proporcionar o denominado coração negro.
(GOMES, 1986).
A adição de alguns aditivos pode evitar o efeito prejudicial de algumas
impurezas. As impurezas da argila podem influenciar nas propriedades cerâmicas da
matéria prima e dificultar até o seu processamento industrial. Desta forma, pode ser
necessária a remoção de certas impurezas ou de se neutralizar o seu efeito, porém,
o custo da remoção dessas impurezas pode ser elevado e o valor econômico da
matéria prima pode não ser justificável.
A Figura 3.1 mostra em diagrama ternário uma classificação de argilas para
uso cerâmico com base na cor após queima a 950ºC, 1250ºC e 1450ºC em
atmosfera oxidante.

Figura 3.1. Classificação de argilas para uso cerâmico com base na cor após queima.
Fonte: Adaptado de Celso Gomes (1986).
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3.1.1 Minerais argilosos

Os minerais argilosos são constituintes e característicos das argilas; geralmente são
cristalinos e quimicamente são formados por silicatos hidratados de alumínio, ferro e
magnésio, contendo ainda, alto teor de elementos alcalinos e alcalinos terrosos.
Num mineral argiloso os elementos mais frequentes são: oxigênio, silício, alumínio,
ferro, magnésio, potássio e sódio, no estado iônico, assemelhando-se a esferas que
se arranjam em modelos estruturais tridimensionais. Essas esferas, por sua vez, são
unidades construtoras dos minerais argilosos, podendo seu arranjo se fazer segundo
sete modelos diferentes, o que implica em sete grupos sistêmicos nos minerais
argilosos cristalinos, todos silicatos, onde seis dos setes grupos têm modelos
estruturais organizados em folha e camadas, daí a demonstração de filossilicatos. A
estrutura do sétimo grupo tem a forma de fita.
Assim os argilominerais podem ser divididos em duas classes gerais, em
função de suas estruturas:
a) Silicatos cristalinos com estrutura em camada ou lamelares, também
chamados silicatos em folha;
b)

Silicatos cristalinos com estrutura fibrosa.

Os Silicatos de estrutura fibrosa são constituídos por apenas dois
argilominerais: sepiolita e paligorsquita, esse também chamado de atapulgita. Já os
silicatos de estrutura lamelar podem ser divididos em dois subgrupos caracterizados
em função de propriedades estruturais.
1. Camada 1:1 ou diformicas
2. Camada 2:1 ou trifórmicas.
A nomenclatura 1:1 e 2:1 deve-se ao número de camadas de tetraedros de
silicato e de octaedro de hidróxidos, respectivamente, encontrados na constituição
da cela unitária de estrutura cristalina do argilomineral (SANTOS, 1989), como
ilustram as figuras 3.2 e 3.3, com modelos esquemáticos da camada estrutural
básica de uma argila 1:1 e 2:1 respectivamente.
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Figura 3.2. Modelos esquemáticos da camada estrutural básica de uma argila 1:1
Fonte: Adaptado de Gomes (1986).

Figura 3.3. Modelos esquemáticos da camada estrutural básica de uma argila 2:1
Fonte: Adaptado de Gomes (1986)

3.1.1.1 Estrutura cristalina dos argilominerais

Os grupos fundamentais com os quais são construídos todos os tipos de estruturas
cristalinas dos argilominerais conhecidos são tetraédricos e octaédricos de átomos
ou íons de oxigênio e de íons hidroxilas ao redor de pequenos cátions, a ilita/micas
muscovitas Mg2+, Fe2+, Fe3+ e Ti4+, ocasionalmente Cr3+, Mn2+, Zn2+ e Li+, nos grupos
octaédricos, geralmente com certo grau de substituição isomórfica (SANTOS, 1989).
Como mencionado, os argilominerais pertencem ao grupo dos filossilicatos
e formam estrutura em cadeias compostas de folhas tetraédricas (T) de silício e
octaédricas (O) de alumínio, e com menor frequência de magnésio e/ou ferro.
Constituem unidades estruturadas na proporção 1:1 (TO) ou 2:1 (TOT).
Este arranjo, sobretudo o espaçamento basal dessas unidades estruturais, é
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identificável sob análise de difratometria de raios X (DRX) e possibilita a
classificação em quatro grupos principais: caulinita, montmorilonita, ilita e clorita,
conforme ilustrações na Figura 3.4.
As argilas ilitas têm potássio, portanto, podem apresentar uma boa
resistência após queima, são as preferidas. As caulinitas não possuem fundentes
significativos, portanto apresentam baixa resistência após queima. Já as
montmorilonitas têm grande tendência em causar trincas na secagem, o que dificulta
sua utilização isoladamente. (SANTOS, 2007).

Figura 3.4. Representação esquemática da estrutura unitária dos principais argilominerais
Fonte: Adaptado de Santos (1989).

I) Grupo da caulinita
Argilomineral mais comum – estrutura de silicato bidimensional, formado pelo
empilhamento regular de camadas 1:1 em que cada camada consiste de uma folha
de tetraedros SiO4 em uma folha octaedro Al2(OH)6, também chamada folha de
gibsita, ligadas entre sí em uma única camada, através de oxigênio, dando uma
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estrutura fortemente polar. A fórmula estrutural da cela unitária2 é Al4Si4O10(OH)8 e
a composição percentual média: SiO2 – 46,54% Al2O3 – 39,50% H2O – 13,96%. A
difração dos raios X revela que o espaçamento entre camadas estruturais
consecutivas é de 7 Å (1 Å =10-10m) e cada camada estrutural é constituída pela
associação de uma folha tetraédrica de sílica com uma folha octaédrica de gibsita ou
brucite. Em média num cristal de caulinita entram 40-50 camadas estruturais.
(GOMES, 1986).
Segundo Blatt (1988), as caulinitas podem se formar por dois processos
distintos:
a) por precipitação direta a partir de soluções supersaturadas, gerando
agregados predominantemente anédricos que ocupam a porosidade
disponível da rocha (equação I)

2 Al(OH)3 + 2 H4SiO4 

Al2Si2O5(OH)4
Caulinita

+

5H2O

(I)

b) silicáticos, neste caso formando cristais anédricos. (equação II)
2 KAlSi3O8 + 2 H + 9 H2O  Al2Si2O5(OH)4 +

2 K + 4 H4SiO4 (II)

A Tabela 3.2 apresenta o comportamento térmico da caulinita:
Tabela 3.2. Comportamento térmico da caulinita.
Temperatura
(°C)

Comportamento térmico

110

Perda de umidade

500

Reação de desidroxilação, transformação da Caulinita em
Metacaulinita

950

Ocorre a transformação de Metacaulinita em Espinélio AlSi

1100

A cristobalita é identificada, quando a fase espinélio AlSi se transforma
em um tipo de Mulita 1:1 + cristobalita

1400

Fase Mulita 1:1 em Mulita 3:2 + Cristobalita

Fonte: Zandonadi (1961).
*Segundo Bindley (1961), a 1470ºC existe um pico de cristalização da cristobalita e a fusão
completa do sistema ocorre a 1750ºC.
2

Cela unitária é um volume conveniente, frequentemente o menor volume, do cristal limitado
por três pares de lados paralelos.
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II) Grupo montmorilonita

Os Argilominerais do grupo da montmorilonita são constituídos por duas folhas de
silicato tetraédricas, com uma folha central octaédrica, unidas entre si por oxigênio
comum às folhas. Este grupo também é conhecido por grupo das esmectites,
palavra que evidencia a estrutura esméctica ou lamelar.
III) Grupo Ilita – mica– muscovita

O argilomineral Ilita tem uma estrutura cristalina semelhante à de montmorilonita, a
diferença está na substituição significante de maior alumínio por silício, o que dá
uma maior carga a estrutura cristalina e o cátion neutralizante é o potássio. Como
consequência dessas diferenças, as camadas estruturais são rigidamente ligadas e
não expandem, e o argilomineral tem uma distância interplanar basal fixa de 10,1Å
(BRADLEY & GRIM, 1961).
A ilita difere das micas bem cristalizadas, como moscovita ou biotita, por
haver menor substituição de alumínio no lugar do silício, consequentemente, uma
menor carga estrutural, menos potássio interlamelar e menor regularidade no
empilhamento das camadas.
Os minerais do grupo das micas também podem ser divididos em micas
ígneas, micas metamórficas e micas argiláceas. As duas primeiras compreendem as
micas bem cristalizadas, como a muscovita, biotita e flogopita; as micas argiláceas
compreendem as ilitas e os argilominerais de camadas interestratificadas em que
ilitas são constituintes (SANTOS, 1989).
A Tabela 3.3 apresenta o comportamento térmico da ilita/moscovita:
Tabela 3.3. Comportamento da ilita/muscovita.

Fonte: Grim (1963).
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IV) Grupo da clorita

A estrutura cristalina das cloritas é constituída por camadas alternadas estruturais do
tipo da mica (uma camada gibsita entre duas camadas silicatos) e de brucita
(hidróxido de magnésio), são pois, argilominerais 2:1. A população das posições
octaédricas na camada silicato pode ser bastante variável, o mineral é
essencialmente trioctaédrico (BRINDLEY, 1961).
Nas argilas, a clorita ou é um mineral herdado das rochas ou é produto
secundário formado pela alteração da biotita, hornoblenda ou outros silicatos
ferromagnesianos. Algumas cloritas são ditrioctaédrica, embora a maior parte, como
mencionado anteriormente são trioctaédricas.

3.1.1.2 Propriedades básicas dos materiais argilosos

Os materiais argilosos se diferenciam entre si e se caracterizam pelas seguintes
propriedades:

a) Dimensão das partículas e superfície específica

A granulometria é uma das características mais importantes dos minerais argilosos e
que governa muitas das suas propriedades. Na cerâmica à base de argila estão
dependentes da dimensão, distribuição dimensional e da forma do grão
propriedades como: plasticidade das pastas, permeabilidade, resistência em verde e
em seco dos corpos cerâmicos.
Naturalmente, a densidade de empacotamento das partículas depende não
tanto da mineralogia, mas, da superfície especifica, do teor em partículas superfinas
(< 0,1µm) e dos iões desfloculantes (GOMES, 1986).
Cada argila tem uma granulometria própria, dependendo do solo, das
dimensões das partículas e de outros materiais procedentes da rocha mãe, durante
a desagregação no processo de sedimentação. Tem-se realizado diferentes análises
para cada argila, o que se pode resumir segundo escalas de Serger e Attemberg.
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Tabela 3.4. Dimensões das partículas, segundo Serger.

Partícula
de 0 a 0,01mm
de 0,001a 0,025mm
de 0,025 a 0,04 mm
de 0,04a 0,33mm
0,33

Material
argila
pó extra fino
areia impalpável
areia fina
areia grossa

Fonte: Gueto (2005).

Tabela 3.5. Dimensões das partículas, segundo Attemberg.

Partícula
de 0 a 0,0002m
de 0,0002a 0,005mm
de 0,002 a 0,02 mm
de 0,02a 0,2mm
de 0,2a 2mm

Material
argila
pó extra fino
areia fina
areia grossa
areia muito grossa

Fonte: Gueto (2005).

b) Plasticidade

Segundo Freitas (2003), a plasticidade em argilas é essencialmente resultante das
forças de atração entre partículas de argilominerais e a ação lubrificante da água
entre as partículas anisométricas lamelares.
Os principais fatores que afetam a plasticidade são:


Mineralógicos: são os minerais argilosos, a causa primeira da

plasticidade das argilas. Em argilas do mesmo tipo, quanto maior for o teor
em minerais argilosos, maior será a plasticidade.


Granulométricos: em geral, nas massas ou pastas argilosas, um

aumento da percentagem de partículas finas corresponde a um aumento
de plasticidade.


Forma dos cristais: o hábito lamelar dos minerais argilosos é um fator

muito influente na plasticidade aliada à clivagem basal fácil e perfeita. Mas
só por si o hábito lamelar e a clivagem basal fácil e perfeita são pouco
influentes.


Carga elétrica dos cristais: os minerais argilosos possuem carga

elétrica global negativa. As partículas de argila que fazem parte de uma
massa plástica estão em posição de equilíbrio entre forças repulsivas
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devido a suas cargas elétricas negativas, balanceadas por forças atrativas
com uma componente de Van Der Waals e a outra de tensão superficial
devida à água.


Natureza dos cátions de troca e estado de deflocuração da argila: uma

argila em que o Na+ é o cátion de troca requer muito menos água para fluir
do que uma argila em que o Ca2+ ou Mg2+ são cátions de troca. Na argilaCa as partículas estão fortemente aglomeradas (floculação ou coagulação)
e o empacotamento é desordenado formando-se estruturas abertas com
espaços preenchidos por água. Pelo contrário, na argila-Na a aglomeração
das partículas é fraca (defloculação, dada à elevada energia de repulsão
entre elas). O empacotamento das partículas é mais denso, já que a água
retida é reduzida conseqüentemente, a argila-Na requer menos água e
menos tensão aplicada para fluir.

c) Retração dimensional

Os corpos feitos a partir de argilas sofrem contração ou retração após secagem e
queima. Após a secagem a retração é consequência da eliminação da água de
formação do corpo cerâmico. Na eliminação da água surgem vazios e ocorre uma
aproximação das partículas por consequência das forças de atração eletrostática,
provocando adensamento. Após queima, a contração é consequência da
sinterização, ou seja, do processo de adensamento de partículas solidas com a
eliminação ou redução dos poros mediante tratamento térmico. As partículas se
mantêm individualizadas, mas, ligadas entre sí devido a formação de fase liquida ou
por difusão de átomos no estado sólido (ZANDONADI, 1995).

d) Resistência mecânica

Os corpos formados a partir de argilas apresentam notável resistência mecânica a
verde, a seco e após queima. São dois os fatores básicos para explicar tal fato: um é
decorrência da granulometria, forma e anisometria das partículas; o outro é o
fenômeno de aglomeração, adensamento que é facilmente obtido quanto menor for
a granulometria (ZANDONADI,1995).
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3.1.2 Minerais não argilosos

Os principais minerais não argilosos de uma massa cerâmica são o feldspato e o
quartzo, que são aportados tanto na forma individual, puros, ou como minerais
integrantes de rochas que os contenham. Outros minerais não argilosos são usados
quando requerido determinado controle no processo e características do produto.
Além do feldspato e do quartzo, têm-se as rochas carbonáticas, filito, talco, rochas
grantóides, rochas alcalinas, entre outras. Fazem parte ainda da fração não argilosa:
as micas, compostos de ferro e titânio, sais solúveis e a matéria orgânica (SALES
JR., 2012).

3.1.2.1 Materiais inertes e vitrificantes

A Sílica (SiO2 ) ocorre sobretudo na forma de quartzo, que é um mineral abundante
na natureza, gerado nos processos magmáticos e metamórficos, dessa forma, a
ocorrência de depósitos econômicos é relativamente comum. Entretanto, na
composição da maioria das massas básicas da cerâmica branca e de revestimento,
o quartzo está presente, portanto sua adição isolada é feita em pequenas
porcentagens, apenas para completar sua quantidade na composição.
A presença do quartzo (SiO2) em quantidades ideais e finamente divididos
contribui para o aumento da resistência mecânica do produto, pois com o CaO forma
o silicato de cálcio. Em excesso a SiO2 reduz muito a trabalhabilidade, a plasticidade
e a resistência da massa.

3.1.2.2 Materiais fundentes

A importância do material fundente na massa cerâmica está relacionada com sua
capacidade de diminuir a temperatura de formação da fase liquida durante o
processo de queima. Dependendo da viscosidade, a fase liquida tende a preencher
os espaços vazios dos corpos cerâmicos, eliminando assim a porosidade, formando
a fase vítrea que ocorre a partir de 800ºC, responsável pela resistência mecânica da
cerâmica vermelha.
O elemento químico considerado mais eficiente para promover a formação
da fase liquida são os óxidos alcalinos (K2O e Na2O). Todavia, a viscosidade da fase
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liquida depende, sobretudo, da proporção dos óxidos formadores do vidro (SiO2 e
Al2O3), além dos modificadores (K2O e Na2O). O K2O forma eutético em
temperaturas baixas, enquanto o Na2O contribui para as menores viscosidades.
Na prática cerâmica utiliza-se tanto o concentrado de feldspato de alto teor,
bem como rochas feldspáticas brutas ou outras rochas e minerais substitutos, desde
que sejam ricos em determinados elementos químicos alcalinos e alcalinos terrosos
e adequem-se aos produtos e processos de fabricação.

3.2 PROCESSAMENTO CERÂMICO

Toda extração começa pela legalização da jazida no Departamento Nacional de
Produção Mineral (DNPM), o qual exige o projeto do uso racional do subsolo, e o
Ibama que exige o projeto de recuperação do solo.
A parte muitas vezes menos dominada do processo de fabricação é a
metodologia do gerenciamento da variação das jazidas. O trabalho metódico com a
matéria prima é importante para o sucesso comercial da empresa. Exigir qualidade
dos produtos finais é mais do que certo, o controle das matérias primas é
fundamental para isso, pois, a hora que se aprova a massa dosada está no início de
uma fabricação tranquila (SANTOS, 2007).

3.2.1 Processo de fabricação de cerâmica vermelha

O processo de fabricação de blocos cerâmicos da RMS é similar às demais
indústrias do Nordeste. É constituído por um caixão alimentador com destorroador
seguido de um misturador, laminador, extrusão através da maromba e em seguida
cortadeira, saindo para secagem e posteriormente queima, conforme mostra a
Figura 3.5. Em síntese o processo de fabricação de cerâmica vermelha ou estrutural
pode ser dividido em três etapas: preparação de massa, conformação e tratamento
térmico (secagem e queima).

3.2.1.1 Preparação de massa

Essa etapa engloba uma série de procedimentos, que vão desde o uso do
desintegrador e moagem da matéria prima à mistura com outra argila, quer seja

49

gorda ou magra, ou até mesmo outro mineral não argiloso, visando adequar as
características desejadas ao produto final (SANTOS, 2007).

Figura 3.5. Fluxograma do processo de fabricação de cerâmica vermelha.
(SANTOS, 2007)
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3.2.1.2 Conformação

Trata-se de uma importante etapa no processo de fabricação cerâmica, pois uma má
compactação dos aglomerados implicará em menor grau de empacotamento,
preenchimento total ou parcial dos vazios com uso de partículas, podendo acarretar
inúmeros defeitos na peça cerâmica, principalmente na etapa de sinterização, com
possíveis ocorrências de desgaseificação (coração negro) (OLIVEIRA, 2000).

3.2.1.3 Secagem e queima

As etapas finais do processo, constituído da secagem e sinterização, é complexa e
deve ser bem conduzida a fim de garantir qualidade tecnológica nos produtos
cerâmicos. A secagem é uma etapa importante, desde a secagem da matéria prima
ao processo de conformação hidroplástica e colagem, pois quando um produto é
fabricado por prensagem, geralmente, contém pequenas quantidades de liquido ou
lubrificantes fugitivos e ligantes, que devem ser eliminados (SILVA, 2011).
A queima tem por objetivo a ocorrência das reações e das transformações
químicas e físicas aos componentes da massa, de maneira a conferir ao corpo
cerâmico as propriedades necessárias à sua utilização.
Segundo Santos (2003), a queima dos corpos cerâmicos à base de argila
processa-se normalmente entre 850ºC e 1450°C, dependendo do teor de
argilominerais existente na sua composição. Após esse processo, o corpo cerâmico
adquire uma elevada resistência mecânica, acompanhada pela perda total de
plasticidade. A seguir, têm-se a Tabela 3.6, segundo Giardulo (2005), com as
temperaturas típicas de queima.
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Tabela 3.6: Temperaturas típicas de queima.
TEMPERATURA
TÍPICA

MATERIAL/PRODUTO

600ºC

Tijolos de olaria, esfarelados com sonoridade baixa

700ºC

Terracota artística de artesanato

900 a 1000ºC

Indústria cerâmica da extrusão em massa vermelha

1110 a 1120ºC

Revestimento Poroso, 10 a 18% de absorção d’água

1140ºC

Revestimento de Gres vermelho de 3% de absorção

1160ºC

Revestimento cerâmico de Gres claro de 3% de absorção

1200 a 1250ºC

Porcelana branca de mesa, torneada, colada ou injetada

1200 a 1250ºC

Gres Porcelânico em prensas hidráulicas

1300 a 1400ºC

Refratários aluminosos para altas temperaturas

Fonte: Giardulo (2005).

Durante a queima ocorreram transformações estruturais na argila, onde cada
produto tem uma marcha de aquecimento e resfriamento. A queima pode ser
dividida em três estágios: desidratação; oxidação e vitrificação.
Na desidratação a água contida nos poros é evaporada, com consequente
queima de parte do carbono. A velocidade deste processo depende da quantidade
de água, porosidade e textura da argila, mas, deve-se levar em conta que um rápido
aquecimento causa defeitos no material. Este período é completo para uma
temperatura em torno de 700º C. O segundo período se completa aos 900º C, onde
o material combustível é consumido, o carvão e enxofre são eliminados e o óxido
ferroso se oxida a óxido férrico. A vitrificação (fechamento dos poros da argila pela
queima) não ocorre nos tijolos comuns, mas a temperatura é elevada até o início da
mesma (SANTOS, 1989).
Entretanto, vale salientar que para o emprego de um elevado teor de
fundentes, a exemplo do K2O na mistura, ocorrerá uma densificação do corpo
cerâmico em baixa temperatura, em face da formação de fase vítrea. Por sua vez,
essa fase vítrea com elevada viscosidade e por capilaridade estabelece
preenchimentos dos poros, provocando redução de volume. Contudo, caso haja
excesso de fase liquida, formada durante a queima, acarretará em deformação da
peça, descaracterizando o produto. Essa deformação, causada durante a etapa de
queima é denominada de deformação piroplástica (AMOROS et al., 1989).
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A magnitude da deformação piroplastica é definida usando o índice de
piroplasticidade, este por sua vez, é a medida de tendência de certo material em
deformar-se pela ação da gravidade, queimando num determinado ciclo de queima
(LENGLER, 2006).

3.3 RESÍDUOS E MEIO AMBIENTE

A busca de um destino final para os resíduos gerados tem sido intensificada em todo
o mundo, tornando-se uma das grandes premissas das indústrias, para que possam
estar em conformidade com as normas de proteção ao meio ambiente. Neste
sentido, tem-se concentrado esforços em projetos visando à redução ou mesmo ao
aproveitamento desses rejeitos industriais para a produção de materiais com
aplicação comercial (FOLGUERAS et al., 1999).
No Brasil, a crescente e progressiva implantação de novas diretrizes na
gestão de resíduos, dentro de um contexto de sustentabilidade, tem direcionado as
indústrias a desenvolverem métodos alternativos em substituição dos descartes de
seus rejeitos em aterros sanitários (SOUZA, 2007).
São tantos os resíduos resultantes da expansão do consumo de minérios
entre outras origens definidas pela norma ABNT-10004/2004, que cada vez mais
continuam se acumulando, dando origem a diversos problemas que podem colocar
em risco a saúde pública e o meio ambiente. Resolver ou minimizar estes problemas
implicará na otimização da produção, gerando a mínima quantidade de tais
materiais, aliado a um projeto de reutilização dos rejeitos gerados.
De acordo com a norma ABNT-NBR 10004/2004, resíduos são materiais
no estado sólido ou semissólido, que resultam de atividades de origem industrial,
doméstica, hospitalar, comercial, agrícola, de serviços e de varrição. Ficando
incluídos nesta definição os lodos provenientes de sistema de tratamento de água e
aqueles gerados em equipamentos e instalações de controle de poluição.
Para efeito desta norma os resíduos são classificados em:
a) resíduos classe I – Perigosos
b) resíduos classe II – Não perigosos


resíduos classe II-A – Não inertes



resíduos classe II-B - Inertes
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No caso em que o resíduo não esteja enquadrado nas características citadas, devese realizar ensaios, visando à avaliação quanto ao seu potencial de contaminação,
conforme as normas:


ABNT-10005/2004 – Procedimentos para obtenção de extrato lixiviado

de resíduos sólidos;


ABNT-10006/2004

– Procedimentos para

obtenção

de

extrato

solubilizado de resíduos sólidos;


ABNT-10007/2004 – Amostragem de resíduos sólidos.

3.3.1 Sedimentos de Canal Pluvial (SCP)

Os sedimentos são matrizes a partir de detritos - partículas inorgânicas e orgânicas e são relativamente heterogêneos no que tange às suas características físicas,
químicas e biológicas. Têm sido considerados como um compartimento de espécies
poluentes que faz parte do ciclo hidrológico, que, dependendo da sua composição
química e características de adsorção, podem ter uma elevada capacidade de
acumulação de contaminantes orgânicos (SOLOMONS, 1998; GUEVARA-RIBA et
al., 2006 apud LIRA et al., 2008).

3.3.1.1 Processo de dragagem

Os sedimentos são materiais oriundos da limpeza e dragagem de canais, espécie de
lama de cor escura com odor de médio a forte de esgoto. O termo dragagem é por
definição a escavação ou remoção de solo do leito de canais ou rios, com
equipamento denominado “draga”, com objetivo de aprofundamento e alargamento
dos canais, a fim de devolvê-los a secção original.
O processo de dragagem apresenta-se dividido em dois grupos (BRAY et
al., 1997), que são: dragagem com retirada de material virgem e dragagem de
manutenção com a retirada de material sedimentado. São diversos os tipos de
dragas utilizadas comumente neste tipo de operação, as quais são classificadas em
mecânica e hidráulica. As mecânicas são mais utilizadas para remoção de cascalho,
areia e sedimentos muitos coesivos, consolidados. Os principais tipos são as
escavadeiras flutuantes, as alcatruzes, também conhecidos por “bucket ladder”, são
dragas com correntes sem fim até uma esteira montada em uma lança que eleva e
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projeta o material dragado a uma certa distância. As mais utilizadas nos canais de
salvador são as escavadeiras hidráulicas, conhecidas como “poclain”, podendo ser
em rodas pneumáticas ou esteiras.

3.3.1.2 Impactos ambientais do processo de dragagem

Os impactos ambientais associados ao processo de dragagem e despejo do material
dragado podem ser diretos sobre habitats e organismos, ou indiretos atribuídos a
alterações na qualidade da água.
Antes de realizar qualquer operação de dragagem, algumas análises
devem ser feitas para se estabelecer critérios no processo de planejamento e
seleção dos métodos (BRAY et al., 1997); são:


Avaliação meteorológica para estabelecer padrões de vento no sitio de

dragagem e incidência de chuvas, os quais podem afetar a operação;


Estudo hidrológico para medir a interferência de maré e definir a forma

do leito do canal e do local de despejo;


Estudos geológico e geotécnico para determinar a natureza dos

materiais a serem dragados;


Estudos ambientais para identificar os efeitos potenciais destas

operações no ambiente;


Avaliação geral para estabelecer restrições operacionais, estatutárias e

legais.

3.3.1.3 Importância do estudo da sedimentologia pluvial

Em qualquer parte do ciclo hidrológico menos de 0,1% dos contaminantes está
dissolvido na água, e mais de 99,9% são armazenados nos sedimentos e nos solos
(SOLOMONS,1998; LIRA et al., 2008). Portanto, os sedimentos são considerados
de grande importância na avaliação do nível de contaminação dos ecossistemas
aquáticos, devido não só à sua capacidade em acumular elementos traços, mas
também, por serem reconhecidos como transportadores e possíveis fontes de
contaminação, sendo assim de extrema importância a analise e o estudo do
aproveitamento do beneficiamento do sedimento presente nos canais e rios, para
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que a realização do procedimento de dragagem não apresente riscos à saúde
pública.
O sedimento depositado nos canais reduz a capacidade de suporte dos
mesmos, resultando no aumento do nível da água nos períodos chuvosos e em
possíveis inundações nas áreas ribeirinhas. A deposição de sedimentos em canais
de drenagem, hidrovias, estradas ou mesmo dentro de cidades representa um alto
custo tanto na sua remoção quanto na redução de produção e produtividade das
mais diversas atividades econômicas desenvolvidas pelo homem.
Na Figura 3.6 tem-se o mapa das bacias hidrográficas de Salvador,
indicando os canais em estudo, seguido da Tabela 3.7 onde é observada a
qualidade das amostras coletadas.

Figura 3.6. Bacia hidrográfica da cidade de Salvador.
Fonte: Adaptado de: http://futurodaagua.atarde.uol.com.br/?p=373.
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Tabela 3.7. Observações realizadas nos pontos de coleta das amostras.
Parâmetros
Bacia Hidro Canal Tipo de ocupação
nas margens

Estado do leito

Planta aquática

Odor

Tranaparência das
águas

Fluxo das águas

Lucaia

Residencial e
Comercial

Assoreado com
Lama

Perifiton

Forte (esgoto)

Opaca

Lâmina com 75%
do leito

Rio das
Pedras/Pituaçu

Residencial e
Comercial

Assoreado com
Lama e lixo

Ausente

Médio Forte
(esgoto)

Muito escura

Lâmina igual em
toda largura

Barra

Residencial e
Comercial

Assoreado com
Lama e lixo

Ausente

Leve

Escura

Lâmina com 75%
do leito

Camarajipe

Residencial e
Comercial

Assoreado com
Lama e lixo

Macrófilas
Aquáticas
(trechos)

Médio a Forte
(esgoto)

Escura

Fluxo com
formação de ilhas

Jaguaribe

Residencial e
Comercial

Assoreado com
Lama e areia

Macrófilas
Aquáticas
(concentradas)

Leve a médio
(esgoto)

Turva

Fluxo igual em
toda largura

Cobre / São
Bartolomeu

Residenial e
Vegetação

Assoreado com
Lama

Macrófilas
Aquáticas

Nenhum

Turva

Fluxo igual em
toda largura

3.3.1.4 Influência dos metais pesados

Segundo Carvalho et al. (2000), os sedimentos não são apenas poluentes de água,
mas servem também como catalisadores e como agentes fixadores para outros
agentes poluídos como por exemplo a presença de metais pesados. Adicionalmente,
produtos químicos e lixos são assimilados sobre e dentro das partículas de
sedimentos. Trocas iônicas podem ocorrer entre o soluto e o sedimento. Dessa
forma as partículas de sedimento agem como potencializadores dos poluentes
causados por esses agentes químicos decorrentes do lixo e resíduos tóxicos.
No que se refere aos aspectos físicos, a granulométrica desempenha papel
fundamental para a biodisponibilidade de metais pesados em solos, embora a maior
parte dos trabalhos até então realizados desconsiderem a influência do tamanho dos
grãos na fixação do metal (LACERDA & SALOMONS, 1992).
A granulométrica, o conteúdo de carbono orgânico e o ph são as
propriedades do solo que determinam a disponibilidade de substâncias tóxica para
organismos terrestres, onde as frações mais finas possuem maior potencial de
retenção de metais pelo fenômeno de adsorção (CESAR et al., 2008).
De acordo com o art.3.º da Resolução Conama 344/04, para efeito de
classificação do material dragado, são definidos critérios de qualidades, a partir de
dois níveis:
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Nível 1º: Limiar abaixo do qual se prevê baixa probabilidade de efeitos
adversos à biota.
Nível 2º: Limiar acima do qual se prevê um provável efeito adverso à biota.
Os critérios de qualidades fundamentam-se na comparação dos resultados
da caracterização do material a ser dragado, com valores previstos na Tabela III Anexo da Resolução Conama 344/04, a fim de orientar o gerenciamento de
disposição do material dragado no procedimento de licença ambiental. Em casos de
emergências ou calamidades públicas é dispensada a classificação prévia do
material oriundo da dragagem conforme §2 do art. 3º dessa mesma Resolução.
Alguns metais, ou elementos traços, são considerados essências do ponto
de vista biológico. Entretanto, em condições especificas, alguns desses compostos
podem causar impactos negativos a ecossistemas terrestres e aquáticos,
constituindo-se em contaminantes ou poluentes do solo e da água.
O arsênio e o cádmio apesar de não possuirem função conhecida em
animais, são constituídos de fosfolipídios de algas e plantas e, em concentrações
alteradas, possuem toxicidade de moderada a alta em mamíferos.
O chumbo não possui função conhecida em organismos vivos e apresenta
toxidade moderada em plantas e alta em mamíferos.
O zinco e o cobre, apesar de serem essenciais para todos os organismos,
por serem cofatores em muitas enzimas, esses metais possuem toxidade moderada
em plantas e mamíferos.
O mercúrio apresenta alta toxicidade tanto em plantas como mamíferos.
Quando armazenado no solo pode ser mobilizado para o ecossistema aquático, de
acordo com as condições físico-químicas do ambiente, através de lixiviação química
promovida pela ação das águas pluviais (CESAR et al., 2008).
O fósforo aparece nos córregos e canais devido, principalmente, às
descargas de esgotos sanitários. Os detergentes superfosfatos empregados em
larga escala doméstica, constituem a principal fonte, além da própria matéria fecal,
que é rica em proteínas (ESTEVES, 1998).
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3.3.1.5 Descrição sumária das principais bacias hidrográficas em estudo

a) Bacia do Canal Camarajipe

Tem seu nome em função da existência, em suas margens, de plantas denominadas
de Camará, Lantana Camará ou ainda Lantana Brasiliense, arbusto com folhas
aromáticas e frutos vermelhos, que eram abundantes próximo ao canal. Está
localizado praticamente no miolo da cidade de Salvador, com uma aérea de 35,87
Km2, aproximadamente 11,6% do território municipal, sendo a terceira maior bacia
em extensão do Município (IBGE, 2000).
Ao longo do seu trajeto de aproximadamente 15 km, faz-se evidente o
grande comprometimento da qualidade das suas águas provocado por décadas de
lançamentos de esgoto sanitário in natura, além de contribuições por indústrias
diversas, clinicas e postos de combustíveis.
O desmatamento em suas margens e consequente assoreamento, aliados
ao uso inadequado do solo, ao acumulo de resíduos sólidos, erosões, dentre outras
ocorrências vêm provocando danos ambientais, e por que não dizer sociais e
culturais, contribuindo para a sua degradação, podendo ser observada pela
presença

de

lodo

escuro,

resíduos

sólidos

flutuantes,

além

de

desagradáveis. A Figura 3.7, mostra a foto do canal Camarajipe.

Figura 3.7. Foto do Canal Camarajipe – trecho Salvador Shopping.

odores
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b) Bacia do Canal Jaguaribe

Considerada como a segunda maior bacia em superfície, do município, possui um a
área de 52,7km2, o que corresponde a 17% do território soteropolitano (IBGE, 2000).
Com suas nascentes nos bairros Águas Claras e Valéria, percorre uma
distancia de aproximadamente 16km desaguando em Piatã. Na Figura 3.8, é
mostrado a foto do canal Jaguaribe.
O

canal

Jaguaribe

e

seus

afluentes

apresentam,

ano

a

ano,

assoreamentos, com grande concentração de macrofilas, principalmente em sua foz,
caracterizando carga alta de material orgânico, além da presença de resíduos
sólidos em várias partes de sua extensão. Apesar disso, dados da monitorização de
qualidade das águas das praias realizados pelo Instituto do Meio Ambiente - IMA,
indicam condições adequadas de balneabilidade (SANTOS et al, 2010).

Figura 3.8. Foto do Canal Jaguaribe – trecho orla.

c) Bacia do Canal Lucaia

Localizado ao sul da cidade do Salvador, o Canal Lucaia, que no latim significa
“brilhante”, possuía uma área de 14,7 Km2, o que corresponde a 47% da superfície
territorial de Salvador (IBGE, 2000).
Responsável pela drenagem de parte dos esgotos da cidade nasce nas
encostas e grotões que vertem para o Dique do Tororó e deságua na Mariquita- Rio
vermelho. Parte de sua extensão é revestida ou encapsulada, totalmente
antropizado,

com

suas

águas

escuras

e

seu

leito

bastante

assoreado
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comprometendo o fluxo de água. Os bairros inseridos nessa bacia são atendidos
pelos sistemas de esgotamento sanitário, mas, existem ligações clandestinas de
esgoto ao sistema de drenagem pluvial, muita das vezes em função de dificuldades
topográficas. Na Figura 3.9, encontra-se a foto do canal Lucaia.

Figura 3.9. Foto do Canal Lucaia – trecho Chapada do Rio Vermelho.

d) Bacia do Canal Rio das Pedras

Localizada integralmente no município de Salvador, é a terceira bacia mais populosa
do município, com área de 27,05Km2 o que corresponde a 8,7% do território
Municipal (IBGE, 2000).
É formada pelos canais do Rio Cascão e Cachoeirinha, e em seu curso
forma a represa do Cascão, atravessa a Av. Paralela na altura do bairro Imbui e
deságua na praia de Boca do Rio. Os bairros inseridos nessa bacia são atendidos
pelo sistema de esgotamento sanitário. Mas, existem muitas ligações clandestinas
de esgoto na rede pluvial. Na Figura 3.10, foto ilustrativa do canal Rio das Pedras.
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Figura 3.10. Foto do Canal Rio das Pedras – trecho sede do E. C. Bahia

e) Bacia do Canal Barra/Canela
Localizada no extremo sul da cidade, possui uma área de 3,2 Km 2 o que
correspondente a 1,14% do território de Salvador (IBGE, 2000).
Essa bacia segue uma morfologia e modelado espacial sinuoso, bem
peculiar, a área drenante desse canal tinha grande valor cênico, atributos visuais e
beleza paisagística, suas nascentes estão no Vale do Canela (antigo grotão) com
barramento no platô do Campo Grande. Apesar de ser um canal de pequeno porte
as marcas da antropicação são visíveis, como resíduos sólidos e assoreamento de
grande parte do seu leito, além do crescimento de gramíneas em toda extensão.
Este segue pela Av. Centenário encapsulado até a foz, na praia do Farol da Barra.
(SANTOS et al., 2010). A Figura 3.11, mostra a foto do canal Barra/Canela

Figura 3.11. Foto do Canal Barra/Canela – trecho ligação com Av. Garibaldi.
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f) Bacia do Rio Cobre - Canal São Bartolomeu

Considerada a quinta maior bacia do município, ocupando 6,69% da área territorial
de Salvador (IBGE, 2000), tem grande importância ambiental, não apenas pelo
aspecto ecológico, mas histórico e cultural. Foi nessa área que ocorreu a Batalha de
Pirajá, na luta pela independência da Bahia.
Esse Canal tem sua principal nascente na Lagoa da Paixão, corta a BA528 e deságua na enseada do Cabrito, onde pressões urbanas são maiores,
comprometendo, portanto, o canal em função do atendimento parcial pelo sistema
de esgotamento sanitário. Na Figura 3.12, encontra-se a foto do canal Cobre./São
Bartolomeu.

Figura 3.12. Foto do Canal Cobre/São Bartolomeu – Trecho Suburbana.

3.3.2 Rejeito cerâmico de blocos

A ABNT estipula em sua norma NBR 7171/83, que os blocos cerâmicos de vedação
não devem apresentar defeitos sistemáticos como trincas, quebras, superfícies
irregulares, deformações e desuniformidade da cor. No entanto, a realidade atual do
setor é que 77,8% realizam controle, enquanto os outros 22,2% não realizam (BN,
2010). Na Figura 3.13, foto ilustrativa de rejeitos cerâmicos de bloco de vedação.
Entre as fases de extração da matéria prima e a queima, pode-se observar
que a falta de controle de qualidade resulta em prejuízos materiais e financeiros para
as empresas, além de causar um impacto visual devido aos grandes depósitos de
produtos defeituosos que ficam amontoados nos seus pátios.

63

Figura 3.13. Rejeito cerâmico de bloco de vedação (chamote).

O rejeito cerâmico, também conhecido como chamote, é entendido como sendo um
pó fino proveniente da trituração de blocos, tijolos e telhas cerâmicas descartadas. O
chamote é proveniente de uma argila ou misturas de argilas que foram marombadas
na forma de blocos (briquetes), secas e depois queimadas em alta temperatura, mas
que, por algum problema de processo, esse produto resultante é descartado e não
comercializado. A queima pode ser feita em fornos contínuos tipo túneis, verticais,
rotativos ou em fornos intermitentes do tipo de chama invertida, com objetivo de
reduzir a porosidade do corpo aumentando a sua densidade, tornando o material
estável. Depois de calcinados, os descartados são britados, moídos e classificados
de acordo com o uso que terão.
Também podemos obter chamote de tijolos refratários usados, mas, neste
caso, deve-se tomar muito cuidado com mistura de vários tipos de tijolos e também
com contaminações que podem ser prejudiciais no uso. Convém primeiro separar os
tipos de refratário (sílica, alumina, zircônia, básicos e outros).
Quando se adiciona chamote a uma massa cerâmica, precisa-se de uma
maior quantidade água para torná-la plástica, pois ele, ao contrário das argilas, não
absorve água. A retração de secagem será menor, bem como a retração de queima;
a resistência mecânica da peça crua diminui, mas, a resistência mecânica da peça
queimada aumenta. A refratariedade (resistência à temperatura) das massas com
chamote também é maior (JORDÃO, 1988).
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A quantidade de chamote que pode ser introduzida em uma massa
cerâmica depende muito do tipo de uso que ela vai ter e, principalmente, do método
de conformação que vai ser usado. Normalmente, quando a massa vai ser usada em
torno, essa porcentagem não deve ser maior do que 30%, isso utilizando-se
chamotes moídos finos.
A utilização do chamote em cerâmica vermelha pode ter reflexos positivos
sobre todo o processo produtivo, pois por apresentar uma granulometria mais
grosseira do que a argila, poderá melhorar o grau de empacotamento, além de,
devido à morfologia das partículas, contribuir significantemente para facilitar a etapa
de secagem.
Durante a queima até temperaturas não superiores ao seu processamento,
o chamote deverá se comportar como material inerte. Já a sua utilização em
temperaturas de queima superiores à qual foi obtido possibilitará o desenvolvimento
de reações de sinterização. Neste caso, a menor perda de massa do chamote em
comparação com as argilas também pode contribuir para uma redução de
porosidade do produto final (VIEIRA et al., 2009).

3.3.3 Pó de despoeiramento da produção de ligas de manganês

A produção de liga de manganês pode ser através de fornos fechados, onde são
gerados gases os quais são conduzidos por uma chaminé e lavados ao longo desse
percurso, onde o resultado dessa lavagem gera um material fino (resíduo) de
coloração marrom que chamamos de lama. Ou pode ser através de fornos abertos
com filtros de manga, com a mesma carga usada nos fornos fechados, onde o
resíduo gerado é o pó de despoeiramento, recolhidos nos filtros de manga, devido
às questões de temperatura/termodinâmica.

3.3.3.1 Manganês

A origem do nome manganês é complexa. Em tempos antigos dois minerais negros
da Magnésia, atualmente parte do território grego, eram chamados de magnes por
causa do seu local de origem, mas acredita-se que as palavras diferiam em gênero.
O magnes atraia o ferro, e era o minério de ferro conhecido como magneto ou
magnetita. A magnes (feminino) não atraia o ferro, mas era utilizada para descolorir
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o vidro, que posteriormente foi chamado de magnésia, conhecida em tempos atuais
como pirolusita ou dióxido de manganês (GERBER et al., 2002).
O manganês é o 12º elemento mais abundante da crosta terrestre e seus
principais minérios são a pirolusita (MnO2), a rodocrosita( MnCO3) e a braunita
(Mn2+Mn6+3SiO12). Por comparação as rochas ígneas são 95% da crosta terrestre e
nestas a concentração de óxido de manganês é de 0,124%, pequena em relação à
alumina que é de 15,34% ou ao óxido de ferro que é de 6,88%, porém maior se
comparado ao cobre, ao zinco e ao chumbo, que são 0,01%, 0,004% e 0,002%
respectivamente (SULLY, 1955).
Segundo dados do International Manganese Institute, os maiores
fornecedores para o mercado mundial se localizam no hemisfério Sul, com a
Austrália, Brasil, Gabão e África do Sul, sendo esses responsáveis por quase 90%
da produção mundial, enquanto o Brasil é o quarto maior produtor, embora o
Departamento Nacional de Produção Mineral – DNPM/PA coloque o Brasil em
segundo lugar no ranking mundial, cuja produção em 2008 chegou a 2,4 milhões de
toneladas. A Figura 3.14, ilustra o mapa mundial de deposito de manganês.

Figura 3.14. Depósito de manganês mundial.
Fonte: Adaptado de Olsen; Tangstad; Lindstad (2008) apud Castro (2011).

A produção brasileira é comandada praticamente pelas empresas do grupo Vale e
da mineração Buritirama, que juntas são responsáveis por 95% da exploração
nacional (BRASIL, 2009). As principais reservas estão localizadas em Carajás
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(Pará), Mariana (Minas Gerais), Urucum (Mato Grosso do Sul) e Simões Filho (RMSBahia).

3.3.3.2 Aplicação e toxicologia

O manganês não possui substituto satisfatório na maioria de suas aplicações. Sua
maior aplicação está no ferroliga, indústrias químicas, além da fabricação de pilhas.
É um minério essencial para a fabricação do aço por ser fixante de enxofre,
desoxidante e por elevar dureza e resistência mecânica em ligas metálicas.
Sua segunda maior aplicação é em ligas com alumínio, no qual uma
quantidade aproximada de 1,5% aumenta significativamente a resistência à
corrosão. Outros compostos de manganês têm sido utilizados como pigmentos para
cerâmica e vidros. Na indústria de vidros, por exemplo, são utilizados para dar efeito
e tons de rosa pelo Mn+2, compensando a cor residual do Fe+3 (MCCRAY, 1998).
Em termos de toxicologia, é um dos elementos metálicos menos tóxicos do
ponto de vista nutricional, porém a inalação de concentrações após exposição por
longos períodos, pode ter efeito sobre o sistema nervoso central, e em alguns casos
podem ser observados efeitos colaterais semelhantes à anorexia e à síndrome de
Parkinson (GERBER et al., 2002).

3.3.3.3 Processo de beneficiamento

São vários os depósitos de manganês, e diferem entre si, ocasionando variedades
de processo quanto ao beneficiamento, não havendo, portanto, um processo único
de concentração de manganês aplicável como ocorre com outros metais (BRASIL,
2004).
O manganês normalmente é beneficiado em local próximo à extração,
envolvendo etapas de britagem para reduzir sua granulometria, lavagem para retirar
argila e outras impurezas do minério e peneiramento que resulta em duas
granulometria diferentes: a fração menor que 6mm que é descartada; e a fração
entre 6 e 18mm, que são as preferidas para fins metalúrgicos. Para a produção do
ferroliga, o manganês é misturado com o minério de ferro e carbono, sendo reduzido
em um alto forno ou forno elétrico de redução. Como ilustrado na Figura 3.15.
(CORATHERS, 2009).
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Figura 3.15. Processo de beneficiamento do manganês.
Fonte: Vale (2009/2010).

3.3.3.4 Geração de resíduos na produção do ferroliga

A passagem do minério pelo forno elétrico de redução é a principal etapa geradora
de resíduos de manganês na produção do ferroliga. Enquanto os fornos são
alimentados com minério, coque e fundentes, os gases liberados pelas reações que
ocorrem para a redução do óxido, são disciplinados para uma torre de lavagem de
gases. A água dessa lavagem é disciplinada para uma bacia de decantação, sendo
que uma parte retorna para o processo de lavagem e a outra é filtrada gerando uma
lama que é o resíduo, como pode ser ilustrado na Figura 3.16. (CASTRO, 2011).
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Figura 3.16. Processo de produção de ligas de manganês - Forno elétrico de redução.
Fonte: Vale (2009/2010).

Segundo a Vale (2009/2010), os fornos elétricos abertos são reatores de redução
em contracorrente, cujos gases do topo são aspirados e conduzidos ao filtro de
mangas. Juntos aos gases, materiais particulados são arrastados e condensam na
zona fria do forno, álcalis retidos no filtro, formando o pó de despoeiramento, cuja
granulometria é semelhante ao da argila. Esse pó é gerado na produção de ligas de
FeSiMn, nos fornos de Barbacena, de Ouro Preto e de Simões Filho - RMS. Na
Figura 3.17, foto do filtro de manga da unidade de Simões Filho/Ba.

Figura 3.17. Foto dos filtros de manga, da unidade de Simões Filho - RMS, onde é formado
o pó de despoeiramento.
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Os refinos de FeMnMc por silicotermia de Barbacena e o convertedor a sopro de
oxigênio de Simões Filho também geram pó de despoeiramento de natureza distinta
entre si e entre o pó dos fornos de redução, valendo ressalvar que esses são
reutilizados no processo pela empresa.
Segundo o Ministério de Minas e Energias, no seu plano Duodecenal
(2010-2030), a mais importante demanda para o manganês está na produção do
ferroliga, que consome cerca de 2,25 toneladas de minério para cada tonelada de
liga produzida. Por outro lado, segundo a Vale (2009/2010), o processo gera
resíduos em torno de 5% da quantidade de minério utilizado para a produção do
ferroliga. As unidades de Barbacena e Ouro Preto estocam o pó provisoriamente em
um

galpão,

para

posterior

encaminhamento

para

confinação

em

células

impermeáveis, enquanto a unidade de Simões Filho estoca o pó em um galpão e,
como sua capacidade é insuficiente, parte desse pó é misturado a outro resíduo do
manganês, proveniente da lavagem dos gases dos fornos fechados, e são
direcionados para um aterro industrial.

Figura 3.18. Galpão de estoque do pó na unidade de Simões Filho - RMS.

3.3.4 Relevância da incorporação de resíduos na massa cerâmica

Em virtude de possuir elevada produção e diversificação de produtos, aliado à
composição variada das massas argilosas e às particularidades no seu processo, a
indústria cerâmica tem grande potencial de reciclagem de resíduos. Por sua vez,
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estes podem ter comportamentos adversos na massa cerâmica como: redutores de
plasticidade; plastificantes; fundentes; combustíveis, entre outros.
Os centros de pesquisa em cerâmica vêm analisando vários tipos de
misturas de argila com resíduos, visando melhorar as propriedades da matriz
cerâmica e, por outro lado, dar um destino corretamente ecológico aos resíduos
como: pó de granito; escoria siderúrgica; cinza de carvão mineral; lodo da extração
de tratamento de água; cinza do bagaço da cana de açúcar; areia de fundição; lama
do manganês, entre outros (SOUZA et al., 2006).

3.3.5 Considerações ambientais

A recuperação e a reciclagem de resíduos que apresentam valor econômico são
formas mais atraentes para a solução dos problemas de tratamento e destino final,
tanto na opinião das indústrias, como do ponto de vista dos órgãos de proteção e
fiscalização ambiental, principalmente por ser visto como um fator importante para a
redução do consumo dos recursos naturais, e, ainda, uma maneira de reduzir a
carga de poluentes lançada ao ambiente (BERNARDIN et al., 2006).
A mais visível das contribuições de reciclagem é a preservação de recursos
naturais, substituídos por resíduos, prolongando a vida das reservas naturais e
reduzindo a destruição da paisagem, flora e fauna. Conclui-se também que esta
contribuição é importante mesmo nos casos onde os recursos naturais são
abundantes como, por exemplo, nos casos das argilas (JOHN, 1999).
Do ponto de vista ambiental, as alternativas de reciclagem devem permitir
um menor impacto ambiental global (ANGULO et al., 2001).

3.4 PAVIMENTOS

Segundo a NBR-7207/1992, pavimento é uma estrutura construída sobre a
terraplanagem destinada a:


resistir aos esforços verticais provenientes do tráfego;



resistir aos esforços horizontais tornando mais duráveis a superfície do

rolamento;


melhorar as condições de rolamento quanto ao conforto e segurança.

Um pavimento é constituído basicamente pelas seguintes camadas:
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 Subleito - camada da infraestrutura de um pavimento; é o terreno da
fundação que pode sofrer intervenção de uma terraplanagem ou
regularização.
 Sub-base - camada complementar da base, quando por circunstâncias
técnicas não for aconselhável construir a base sobre o subleito.
 Base - camada destinada a receber e distribuir de maneira uniforme os
esforços oriundos do tráfego.
 Revestimento - camada sobre a base, que recebe diretamente a ação
do rolamento, podendo ser de concreto betuminoso, concreto de cimento,
pedras naturais, pavers e solo tratado.

Figura 3.19. Secção tipo de um pavimento, onde se observa o colchão de areia sobre a
base e o revestimento em paver.
Fonte: Muller (2005).

3.4.1 Breve histórico

A história dos pavimentos surgiu há cerca de 30 séculos, quando os povos Etruscos
se instalaram na Península Itálica, entre os anos de 1200 e 700 a.C. e
permaneceram até os anos 350 a.C.. Foram pioneiros em construir caminhos com
fins de transportes de pessoas e cargas entre vilas, sendo esses com revestimento
em pedras de mão, tendo esses vazios preenchidos com material fino visando ao
conforto e segurança para os seus usuários (CRUZ, 2003).
As técnicas utilizadas na pavimentação foram testemunhadas em
escavações arqueológicas, a exemplo da Via Ápia, construída pelos romanos,
interligando a cidade de Roma à Itália, sendo grande parte dessa via pavimentada
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com pequenas peças de pedras em forma octogonal, comprovando que o conceito
de intertravamento das peças presentes no pavimento desenvolveu-se ao longo da
historia com os gregos, etruscos e romanos, e consolidando-se ao longo do tempo.
(KNAPTON, 1996).

Figura 3. 20. Via Ápia/ Roma – pavimento de pedras, precursor do intertravado.
Fonte: KNAPTON (1996).

Os incas, povos mais civilizados da América que habitavam a região hoje ocupada
pelo Equador, Peru, noroeste da Argentina, norte do Chile e o oeste da Bolívia eram
exímios construtores, pois, sem auxílio de argamassa edificaram, perfeitamente,
paredes e construíram muitos quilômetros de estradas revestidas em pedras lisas.
Por volta do século XIX, blocos de madeiras foram introduzidos como pavimento,
visando diminuir o nível de ruídos causados pelas carruagens com rodas de ferro.
Esses blocos eram envolvidos sobre camadas betuminosas com pequenos grãos de
pedra para auxiliar na sua ancoragem, porém quando molhados eram muito
escorregadios. Com o advento dos pneus de borracha, esse tipo de pavimento foi
totalmente abandonado. (CRUZ, 2003).
No final do século XIX surgem os fornos para a queima da argila em altas
temperaturas e assim os tijolos de argila passaram a ser muito utilizados na Europa
e América, pois, com a queima, os tijolos tiveram ganhos de resistência mecânica,
comparada à pavimentação feita com tijolos de argila na Mesopotâmia, a 5000 anos
atrás.(FIORIT, 2007 apud MULLER, 2005).
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No Brasil, a cidade do Rio Branco no Acre vem utilizando a pavimentação
em tijolo de argila desde a década de 1940, em face da inexistência de pedras na
região, somada à grande disponibilidade de argila para a produção do tijolo cerâmico
com fins de pavimentação.
Por sua vez, esses tijolos são assentados sobre um aterro preparado de
forma a conferir segurança ao rolamento, além de resistência a infiltração de água. A
matéria prima para a fabricação dos tijolos de argila, visando à sua utilização em
pavimentação deve apresentar alto índice de resistência à compressão e ao
desgaste após a queima. (MULLER, 2005).

Figura 3.21. Pavimentação em execução de tijolos de argila na cidade de Manoel Urbano AC (ago. 2012).

3.4.2 Classificação dos pavimentos

Os pavimentos classificam-se em:
1. Flexíveis - são os revestimentos de concreto betuminoso de usinagem
a quente (CBUQ), dimensionados a resistir à tração e compressão na
flexão. (SENÇO, 1997).
2. Rígidos – são os revestimentos em concreto de cimento Portland, que
por apresentarem inaptidão à deformabilidade, são construídos com
adoção de juntas de dilatação térmica.
3. Semirrígidos - são revestimentos em solo estabilizado ou tratado, a
exemplo do solo cimento, onde é misturado cimento e água ao solo
escolhido

em

dosagens

convenientes

compactados. (SENÇO, 1997).

e

depois

uniformizados

e
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3.4.3 Pavimentos intertravados (pavers)

Segundo Cruz (2003), o pavimento Intertravado surgiu no final do século XIX, sendo
sua primeira aplicação feita na Holanda e Alemanha, pós-guerra, período de
reconstrução desses países. Sendo hoje muito bem aceitos dado o elevado grau de
precisão dimensional além da sua durabilidade comparado com os demais tipos de
pavimentos.
Trata-se de blocos intertravados, também conhecidos como pavers (que se
pronuncia peivers) ou pavimentos drenantes, porque são assentados sobre colchão
de areia, permitindo absorção da agua de chuva pelo solo, e travados através de
contenção lateral e por atrito entre as peças, constituindo uma excelente alternativa,
do ponto de vista técnico econômico. As formas desses blocos (pavers) são
projetadas para permitir o intertravamento, ou seja, a capacidade que a peça tem
para resistir aos deslocamentos individuais de rotação, vertical ou horizontal, em
relação às peças vizinhas. Esse tipo de pavimentação vem crescendo em todo
mundo, em particular no Brasil com os pavers em concreto, pela sua facilidade de
execução, manutenção e resistência mecânica, sendo considerada como uma
pavimentação intermediária, entre pavimentação rígida constituída de placas de
concreto e a flexível, normalmente a pavimentação de concreto betuminoso.
(INTERPAVI, 2010).

Figura 3.22. Modelos de pavers de concreto para pavimentação intertravada.
Fonte: Associação Brasileira de Cimento Portland (ABCP, 2010).

3.4.3.1 Paver cerâmico

São blocos tipos tijolos, fabricados da mistura de argila plástica visando facilitar a
etapa de secagem e conferir forma desejada. Trata-se de um processo de
fabricação similar ao da cerâmica estrutural. O paver cerâmico é de fácil manejo,
com formas geométricas desenvolvidas para obter facilidade de instalação, como
também, para uma correta distribuição de cargas importantes pelo tráfego. São
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peças extrudadas ou prensadas de formato retangular cujas dimensões são:
200x100x50mm e massa 2,25kg / peça (MALPESA, 2011).

Figura 3.23. Paver cerâmico extrudado de formato retangular nas dimensões
200X100X50mm (Passeio -Espanha).
Fonte: Malpesa (2011).

3.4.4 Legislação - normas técnicas
Nos países como Estados Unidos, Colômbia e Espanha existem normas e
especificações tecnológicas para a produção desses produtos; já no Brasil, por não
estar consolidada a produção de paver cerâmico, não existe legislação que
estabeleça padrões tecnológicos para sua produção, salvo a norma ABNT
97810/1987, que regulamenta as especificações técnicas para a produção de pavers
em concreto (peças pré-moldadas de concreto - PPC). A Tabela 3.8 apresenta as
especificações técnicas para a produção de PPC.
Tabela 3.8. Especificações técnicas para a produção de peças pré-moldadas de
concreto-PPC, segundo ABNT 97810/1987.
Requisitos físicos
Tolerância
dimensional (mm)
Resistência à
compressão axial
(Mpa)

Limites admissíveis

Comprimento
Largura
Altura

± 3,0mm
± 3,0mm
± 5,0mm

1

≥ 35,0 Veículos comerciais leves

2

≥ 50,0 Veículos tráfego pesado

76

As normas UNE-NE (Espanha), NTC (Colômbia) e ASTM (Estados Unidos), que
regulamentam especificações técnicas para a produção de paver cerâmicos, tendem
a seguir um mesmo modelo, representando as condições ambientais e climáticas de
cada país. O Brasil, por possuir um clima tropical, não apresenta variações
climáticas significativas comparadas com alguns desses países, de maneira que
alguns aspectos das normas citadas não se aplicam à produção de paver cerâmico
no país, motivo da necessidade de elaboração de uma norma técnica brasileira que
especifique propriedades técnicas para a produção de paver cerâmico.
Tabela 3.9. Especificações técnicas para a produção de paver cerâmico
extrudado e prensado, segundo a UNE-NE 1344/2002.
Propriedades

Paver Cerâmico extrudado Paver Cerâmico prensado

Resistência a gelo/degelo

Resistente

Resistente

Carga de ruptura transversal

Valor médio ≥ 80 N/mm

Valor médio ≥ 30 N/mm

Resistência à abrasão

Valor médio ≤ 450 mm³

Valor médio ≤ 450 mm³

Resistência ao deslizamento

≥ 45

≥ 45

≤ 7%

≤ 7%

≤ 0,5 √d mm

≤ 0,5 √d mm

Resistência aos ácidos (perda de massa
média de 5)
Tolerância dimensional por dimensão

Tabela 3.10. Especificações técnicas para a produção de paver cerâmico de
acordo com a ASTM C902 e C1272/2006.
Tipo de
tráfego

Norma
ASTM

Especificações técnicas (média para 5 unidades)
AA (%)

RC (Mpa)

C 1272/2006
Tipo R
6
55,2
C 1272/2006
Tipo F
6
60,7
C 902/2006
SX
8
55,2
Leve
C 902/2006
MX
14
20,7
C 902/2006
NX
sem limite
20,7
AA - Absorção de água; RC - Resistência à compressão; A - Abrasão
Pesado

Índice - A

Volume - A
(cm³/cm²)

0,11
0,11
-

1,7
1,7
-
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Tabela 3.11. Especificações técnicas para a produção de paver cerâmico de
acordo com a NTC 5282/2004 e 3829/2002.
Norma

Tipo de
tráfego

NTC

Especificações técnicas (média para 5 unidades)
AA (%)

RC (Mpa)

5282/2004
Tipo R
6
55
5282/2004
Tipo F
6
69
3829/2002
Tipo I
8
55,2
Leve
3829/2002
Tipo II
14
38
3829/2002
Tipo III
sem limite
20,7
AA - Absorção de água; RC - Resistência à compressão; A - Abrasão
Pesado

Índice - A
0,11
0,11
0,11
0,25
0,50

Volume - A
(cm³/cm²)
1,7
1,7
1,7
2,7
4

3.5 PLANEJAMENTO EXPERIMENTAL

O planejamento experimental é uma técnica que atualmente vem sendo utilizada em
grande escala. Através dela os pesquisadores podem determinar variáveis que
exercem maior ou menor influência no desempenho de um determinado processo,
tendo como resultado:


Redução de variação de processo;



Redução do tempo de processo;



Redução do custo operacional;



Melhor concordância entre os valores obtidos e pretendidos, assim

como melhoria no rendimento do processo.
Em todo trabalho de pesquisa, é importante saber quais são as variáveis,
bem como seus limites. Por exemplo, em um processo de cura de resinas
termorrígidas, a temperatura de cura e a quantidade de catalizador são variáveis
importantes na determinação de tempo total de cura de resina polimérica.
(MONTGONERY, 2001).
Os três princípios básicos de um planejamento de experimentos são:
replicação, aleatoriedade e blocagem. Fazer um experimento com replicas é muito
importante por dois motivos. Primeiro pelo fato de permitir a obtenção de um erro
experimental, segundo, se a média de uma amostra for utilizada para estimar o
efeito de um fator no experimento, a replicação permitirá a obtenção de uma
estimativa com maior precisão.
Na aleatorização, a sequencia dos ensaios e a escolha dos materiais
utilizados são aleatórias. Uma das exigências do uso desse método é que as
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variáveis estudadas e os erros experimentais apresentem caráter aleatório.
(BUTTON, 2005).

3.5.1 Planejamento fatorial

O planejamento fatorial é uma técnica bastante utilizada quando se têm duas ou
mais variáveis independentes (fatores). Esse tipo de planejamento permite uma
combinação de todas as variáveis em todos os níveis, obtendo-se dessa forma uma
analise de uma variável, sujeita a todas as combinações com as demais. São
extremamente úteis para medir os efeitos ou influências de uma ou mais variáveis
na resposta de um processo.
Para estudar o efeito de um dado fator sobre uma dada resposta, é
necessário fazê-lo variar de nível e observar o efeito dessa variação na resposta.
(BARROS NETO, 2001).

3.5.2 Modelo estatístico

No modelo estatístico a replicação dos experimentos permite estimar o erro
experimental, sendo que no algoritmo empregado para calcular os efeitos são
utilizados códigos para substituir os valores dos níveis dos fatores. Isso significa que
para transformar, por exemplo, os valores de temperaturas 900ºC e 1100ºC em
códigos, basta subtrair cada valor de temperatura da média entre elas, 1000ºC,
dividindo o resultado pela metade da amplitude da variação, conforme equação 3.1.
(BARROS NETO, 2001).
900 – 1000

-100
=

1100 – 900

= -1
100

2
(Eq. 3.1)
1100 – 1000

100
=

1100 – 900
2

= +1
100
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3.5.3 Superfície de resposta
A metodologia de superfície de resposta é uma técnica de otimização baseada em
planejamentos fatoriais que foi introduzida nos anos 1950 e desde então tem sido
usada em grande escala na modelagem de diversos processos industriais.
São duas as etapas da metodologia de superfícies de resposta, a
modelagem e o deslocamento, que por sua vez, são repetidas quantas vezes forem
necessárias para atingir uma região ótima da superfície investigada. A modelagem e
feita ajustando-se modelos simples lineares ou quadráticos, e as respostas são
obtidas com planos fatoriais, ou fatoriais ampliados. O deslocamento é a trajetória na
qual a resposta varia de forma mais proferida, se dá sempre ao longo do caminho de
maior inclinação do modelo.

3.5.4 Experimentos com ponto central

Em um planejamento experimental, quer seja com mistura ou fatorial, é importante
verificar se as respostas possuem um comportamento linear com relação aos
fatores, isso significa observar de que forma ocorrem as mudanças, se diretamente
ou se inversamente proporcional, quando se aumenta ou diminui um dado fator, pois
é possível que determinada resposta melhore quando um fator é aumentado até
certo nível, e, a partir desse, comece a diminuir seu desempenho (BUTTON, 2005).
Dessa forma, é recomendada a utilização de ponto central, ou seja, um
nível médio de cada fator, a fim de verificar os comportamentos distintos daqueles
esperados, baseando-se apenas nos tratamentos extremos adotados.
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4 PROCEDIMENTO EXPERIMENTAL

Os materiais e a metodologia utilizada neste trabalho, bem como os equipamentos e
técnicas de caracterização, são apresentados neste capítulo.
São quatro as matérias primas: argila; sedimento proveniente da dragagem
de canais pluviais (SCP); rejeito cerâmico de bloco de vedação (RCB); e pó de
despoeiramento na produção de ligas de manganês (PFM). Todas as matérias
primas oriundas da Região Metropolitana de Salvador (RMS).

4.1 COLETA E PREPARAÇÃO DOS MATERIAIS

Inicialmente foi definido um procedimento para coleta da lama proveniente da
dragagem do canal de águas pluviais da Região Metropolitana de Salvador - RMS
(sendo seu respectivo pseudo componente denominado por sedimento de canais
pluviais - SCP). Foram escolhidos seis dos principais canais, e em cada um deles
foram

coletadas

três

amostras

em

locais

1,0km

equidistantes,

com

aproximadamente 5kg cada amostra. Através de um GPS de marca Garmim, foram
identificadas as coordenadas geográficas do lugar de coleta, como se pode mostrar
na Tabela 4.1.

Tabela 4.1. Localização dos pontos de coleta de amostra dos canais da RMS.
Bacia Hidro
Canal

Denominação
da amostra

Lucaia / V.
Gama

S1

Rio das
Pedras

S2

Canela

S3

Camarajipe

S4

Jaguaribe

S5

Cobre / São
Bartolomeu

S6

Características
Extensão Seção média Amostras
Aprox.
(BxLxH)
A1-01
5,8km
3,5x6,0x2,0
A1-02
A1-03
A2-01
4,5km
14x17x2,5
A2-02
A2-03
A3-01
2,0km
2,5x3,0x1,5
A3-02
A3-03
A4-01
A4-02
15km
15x22x2,8
A4-03
A4-04
A5-01
A5-02
10km
17x23x2,9
A5-03
A5-04
A6-01
1,80km
2,5x3,0x1,2
A6-02
A6-03

Coordenadas Geográficas
Abcissa
Ordenada
(W)
(S)
38° 28,473'
12° 59,548'
38° 29,524'
13° 00,201'
38° 28,579'
12° 58,140'
38° 26,068'
12° 58,150'
38° 25,761'
12° 58,530'
38° 25,556'
12° 59,727'
38° 00,668'
12° 59,687'
38° 01,221'
12° 59,687'
38° 31,478'
12° 59,571'
38° 28,956'
12° 59,481'
38° 27,259'
12° 59,783'
38° 28,224'
12° 59,687'
38° 28,474'
12° 57,139'
38° 22,927'
12° 59,272'
38° 22,973'
12° 59,857'
38° 23,380'
12° 59,424'
38° 22,689'
12° 56,175
38° 28,497'
12° 54,12'
38° 28,402'
12° 54,01'
38° 28,359'
12° 53,989'
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O critério para escolha dos pontos de coleta foi baseado nas possibilidades de maior
contaminação, por se encontrarem próximos de indústrias, clinicas, hospitais, vilas
ribeirinhas, entre outros. A amostragem foi coletada com o auxilio de uma
escavadeira hidráulica e em alguns pontos de difícil acesso com a utilização de uma
pá ou trado manual.

Figura 4.1. Coleta da amostra com auxilio de uma escavadeira.

Após a remoção cuidadosa de vegetais e outros detritos presentes na superfície, as
amostras foram coletadas a uma profundidade média de 40 cm, identificadas e após
secagem natural as amostras de cada canal foram misturadas entre si, quarteadas e
depois homogeneizadas importando essa mistura como a amostra representativa
daquele canal, totalizando seis amostras representativas dos canais em estudo.
Além das amostras coletadas no próprio canal, verificou-se a necessidade
de efetuar coleta na área pré-estabelecida pelo órgão municipal para destinação
final do material dragado (bota fora). Nesta, foram coletadas seis amostras e, após
secagem natural, foram misturadas entre si, representando essa mistura a amostra
de sedimentos de canal pluvial (SCP) da RMS.
Para validação do processo, a coleta foi realizada no mês de outubro de
2010 e repetida, conservando as condições dos locais de coleta, em abril e outubro
de 2011. Após identificação das amostras, as mesmas foram ensacadas
individualmente e levadas para o laboratório de cerâmica da UFRN, onde foram
secadas em estufa elétrica a temperatura de 110ºC por 24horas e posteriormente
desaglomeradas manualmente, com o auxilio de pistilo e almofariz, uma vez que
tratava-se de uma quantidade pequena visando à caracterização do material,
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enquanto a amostra representativa dos canais da RMS (SCP) foi desagregada em
moinhos de bolas por 8 horas.
Preliminarmente foram realizadas as análises químicas semiquantitativas,
por fluorescência de raios X, obtendo-se resultados cujas diferenças não foram
significativas, mostrando que pode haver estabilidade dessas características. Na
Tabela 4.2 estão os resultados das análises químicas das amostras S1, S2, S3, S4,
S5, S6 e SCP (amostra tipicamente representativa), ilustradas na Figura 4.2 por um
diagrama ternário do sistema Al2O3 – SIO2 – (Ro + Ro2 + MnO + SO3).

Tabela 4.2. Resultado das análises químicas dos sedimentos representativos de
cada canal.
S1

S2

S3

%
S4

Al 2O3

37,72

37,33

32,39

30,88

38,04

35,26

38,47

SiO2

26,32

26,36

28,74

24,81

31,14

24,39

28,37

Fe 2O3

15,39

15,73

17,01

18,25

11,86

16,32

15,47

TiO2

2,38

4,73

2,57

2,22

2,90

2,22

2,16

Cao

0,50

3,81

0,98

2,90

0,53

2,52

1,02

K2O

0,38

0,56

0,62

0,52

0,67

0,47

1,30

SO3

0,22

1,44

0,93

2,03

0,36

0,35

0,46

MnO

0,15

0,16

0,12

0,09

0,07

0,10

0,15

ZrO2

0,13

0,61

0,26

0,17

0,24

0,12

0,04

P2O5

0,07

0,77

0,72

0,30

0,10

0,18

0,24

ZnO

0,04

0,05

0,11

-

0,14

0,07

0,02

P.F.

16,70

8,45

15,55

17,83

13,95

18,00

12,30

Óxidos

S5

S6

SCP
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Figura 4.2. Diagrama ternário do sistema Al2O3- SIO2 – (Ro + Ro2+MnO+SO3)

A argila e o rejeito cerâmico de bloco de vedação foram cedidos pela Cerâmica
Candeias, localizada na RMS, no município de Candeias/BA. A argila foi coletada na
jazida em forma de torrões, e após secagem natural durante cinco dias foi ensacada,
identificada e levada para o laboratório de cerâmica da UFRN, onde foi submetida
ao processo de secagem em estufa elétrica à temperatura de 110°C por 24horas.
Posteriormente a argila foi desaglomerada manualmente com o auxílio de pistilo e
almofariz e em seguida desagregada em moinho de bola durante o período de 8
horas.
O rejeito cerâmico de bloco de vedação, identificado como RCB, foi
submetido à britagem em moinho de martelo com grelha de 9mm de diâmetro na
própria indústria, ensacado e levado para o laboratório de cerâmica da UFRN, onde
foi moído em moinho de bolas durante o período de 24 horas.
O pó de despoeiramento de filtro na produção de liga de manganês,
identificado como PFM, foi fornecido pela empresa Vale Manganês, que fica situada
no município de Simões Filho - RMS/BA. Por se tratar de um pó altamente fino, o
mesmo não necessitou de moagem, apenas foi desagregado e colocado na estufa
para secar à temperatura de 110°C por 24 horas.

84

Em seguida foram preparadas todas as matérias primas, finalizando com
peneiramento em malha de 100 mesh (ABNT nº 100 – abertura de 0,150mm) para a
argila e sedimento (SCP), e 200 mesh (ABNT nº 200 – abertura de 0,074mm) para
as demais matérias primas (RCB e PFM) .
A utilização de peneiras com malhas inferiores à utilizada na preparação de
argila e SCP justifica-se pelo propósito de obter-se uma melhor distribuição
granulométrica, objetivando potencializar de forma positiva o efeito desses resíduos
na matriz argilosa no que tange ao processo de sinterização (SALES JR., 2012).
4.2 CARACTERIZAÇÃO DAS MATÉRIAS PRIMAS
Com a finalidade de determinar as características químicas, físicas e mineralógicas
das matérias primas utilizadas nesse trabalho, foi realizada uma série de análises
indicadas no fluxograma experimental, conforme Figura 4.3.
MATÉRIAS PRIMAS

SEDIMENTO
(SCP)

REJEITO CERÂMICO
(RCB)

PÓ FILTRO MANGANÊS
(PFM)

CARACTERIZAÇÃO DAS MATÉRIAS PRIMAS

ARGILA
(A)

SECAGEM

DESAGREGAÇÃO /
MOAGEM
ARGILA E SCP PASSANTE
#100MESH

PENEIRAMENTO
RCB E PFM PASSANTE
#200MESH

ACONDICIONAMENTO EM
RECIPIENTE PLÁSTICO

IP
FRX
PF
DRX
AG
TGA
DTA

FORMULAÇÃO

HOMOGENEIZAÇÃO

PRENSAGEM 30MPa

SECAGEM 105°±5°C -24h
ANÁLISE DILATOMÉTRICA

QUEIMA MIN. 900°C Pc
1000°C MÁX. 1.100°C

Retração
Linear

Absorção
de Água

Porosidade
Aparente

Massa
Específica
Aparente

Módulo de
Ruptura à
Flexão

Análise
Microscópica

DRX
GRESIFICAÇÃO

Figura 4.3. Fluxograma experimental utilizado.

MEV
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4.2.1 Índice de plasticidade
Entre os vários métodos de avaliação da plasticidade do solo houve destaque para
este trabalho o método de Atterberg. Este método consiste na técnica de
determinação de dois limites de consistência, conhecidos como limite de liquidez
(LL) e limite de plasticidade (LP), cujos procedimentos estão descritos nas Normas
NBR 6459/84 e NBR 7180/84 respectivamente.
O índice de plasticidade (IP) é dado pela diferença entre o limite de liquidez
e o limite de plasticidade, como pode ser representado pela equação 4.1.

IP = LL – LP

(Eq.4.1)

De posse do índice de plasticidade, a classificação qualitativa da matéria prima foi
de acordo com a Tabela 4.3, que dá a classificação do material quanto à
plasticidade, segundo Caputo (1978).

Tabela 4.3. Classificação da matéria quanto a plasticidade.
INDICE DE PLASTICIDADE
(IP)

CLASSIFICAÇÃO

IP > 15

ALTAMENTE PLÁSTICA

7 < IP < 15

MEDIANAMENTE PLÁSTICA

1 < IP < 7

FRACAMENTE PLÁSTICA

IP = 0

NÃO PLÁSTICA
(FONTE: CAPUTO, 1978)

4.2.2 Análise química por FRX

As análises químicas fornecem informações valiosas para a caracterização e
também para a previsão e entendimento do comportamento das matérias primas,
apesar de não permitir uma avaliação completa da composição mineralógica e das
propriedades físico-químicas e termológicas dos materiais.
A caracterização química da argila e dos resíduos foi determinada pelo
método semiquantitativo de fluorescência de raios X e pela quantificação de perda
ao fogo, utilizando-se o espectrômetro de energia dispersiva EDX-720 da Shimadzu,
do laboratório de ensaios dos materiais do Centro de Tecnologia do Gás (CTGAS).
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As amostras enviadas foram peneiradas em peneira de malha 200Mesh (ABNT nº
200) e não passaram por nenhuma preparação adicional. No laboratório de CTGAS,
as amostras foram prensadas em formato de pastilhas com Ø de 15mm para serem
analisadas. Por limitação do método, somente foram detectados elementos entre
Na11 e U92.
4.2.3 Perda ao fogo

Para avaliação da perda ao fogo, análise para identificar a presença de compostos
orgânicos, as amostras após secagem na estufa por 24 horas em temperatura de
110°C, foram pesadas e posteriormente submetidas à temperatura até 1000°C por
60 minutos. O resultado da perda ao fogo foi calculado através da equação 4.2.

ms – mq
PF =
Onde:

. 100

(Eq. 4.2)

ms
ms = massa seca
mq = massa após tratamento térmico (1000°C por 60minutos)

4.2.4 Análise mineralógica

Para analisar a mineralogia das matérias primas, ensaios de difração de raios X
foram realizados com o material passante na peneira de 200 mesh (abertura de
0,074mm), com um difratômetro modelo XRD-6000 da marca Shimadzu do
laboratório de ensaios da CTGAS. As condições de análise foram campo de
varredura de 5° ≤ 2θ ≤ 80°, utilizando-se radiação de

Cu ( λ = 1,54056 Å) e

velocidade de varredura de 2°/min.
A análise qualitativa das fases de cada matéria prima foi efetuada através
da comparação do ângulo de Bragg, da distância interplanar e da intensidade
relativa dos principais picos gerados no difratograma. Os picos foram identificados
por comparação com as cartas padrões cadastradas no International Center for
Diffraction Data (ICDD).
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4.2.5 Análise térmica (TGA e DTA)

Para avaliar termicamente as matérias primas utilizou-se do equipamento
disponibilizado pelo laboratório de propriedades físicas dos materiais cerâmicos da
UFRN, um analisador termogravimétrico e diferencial modelo DTG-60 da marca
Shimadzu. As condições de ensaios foram: as análises de DTA e TG foram
realizadas simultaneamente; a taxa de aquecimento foi de 10°C/min; a atmosfera
controlada por gás de argônio com vazão de 50ml/min; temperatura ambiente até
1200°C, exceto o PFM que só foi possível até 1000ºC, pelo fato da aderência no
cadinho.

4.2.6 Análise granulométrica (AG)

Dentre as diversas técnicas desenvolvidas para mensurar o tamanho das partículas,
tais como: espalhamento de luz; sedimentação; centrifugação; peneiramento;
microscopia quantitativa; entre outros, nesse trabalho, para a análise granulométrica,
empregou-se a técnica de classificação das partículas por difração a laser. O
equipamento utilizado foi um granulômetro a laser, da marca CILAS, modelo 920L
com resolução de 0,3 a 400µm.

4.3 PREPARAÇÃO DA MASSA PADRÃO

A massa padrão (MP) foi obtida da mistura entre a argila e o sedimento de canais
(SCP) na proporção de 90% e 10% em peso, respectivamente.
A preparação de MP foi realizada em três etapas:


dosagem – esta etapa foi realizada por pesagem em balança digital

marca Tecnal Mark 4100 levando em consideração as proporções em peso
para argila e o sedimento;


pré-mistura – a argila e o sedimento (SCP) foram pré-misturadas em

uma recipiente plástico;


Homogeneização – essa foi a etapa final de preparação da MP, onde

utilizou-se para homogeneização o moinho planetário por 30 minutos.
A MP foi assim definida levando em consideração os resultados obtidos no
plano piloto, onde foram elaboradas misturas binárias entre as matérias primas e
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resíduos, variando em 10, 20, 30, 40 e 50% a concentração dos resíduos
individualmente, sendo os melhores resultados da mistura argila com o sedimento
nas proporções de 90% e 10% respectivamente, conforme estão apresentados na
Tabela 4.4.
Tabela 4.4. Formulações piloto da mistura binária – Argila + Resíduos.

Foram preparados três corpos de prova para cada formulação, para cada uma das
três temperaturas de queima.
Para possibilitar a conformação por prensagem dos corpos de prova foi
adicionado 8% em massa de água. Na Figura 4.4 tem-se o gráfico de umidade ótima
da matriz argila, realizado através de sua densidade medida para cada teor de
umidade.

Figura 4.4. Umidade ótima da argila.

O processo de compactação dos corpos de prova do plano piloto foi através de uma
matriz uniaxial de aço com cavidade retangular de 60x20x5mm e levada a uma
prensa hidráulica com capacidade de 15 toneladas, utilizando-se uma pressão de
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compactação de 25 MPa dentro da faixa estipulada para realização dos ensaios
cerâmicos (SANTOS, 1989).
Os corpos de prova foram levados à estufa para secagem e após 24 horas,
levados ao forno elétrico para sinterização, nas temperaturas máximas de 850°C,
950°C e 1050°C, com taxa de aquecimento de 5°C/min e patamar em 450°C e na
temperatura máxima de forno por 30 minutos, sendo seu resfriamento por
convecção natural até a temperatura ambiente. Na Figura 4.5, são apresentadas as
curvas representativas dos tratamentos térmicos aplicados aos corpos de prova
piloto.

Figura 4.5. Curvas representativas do tratamento térmico.

Analisando os resultados das formulações piloto, verificou-se que a partir de 20%
em peso os resíduos interferiram nas propriedades tecnológicas, diminuindo a
resistência mecânica e consequentemente aumentando a absorção de água, como é
o caso do RCB, ou causando deformações na peça cerâmica, como é o caso do
PFM. Ficando desta forma convencionado o intervalo de 0 a 20% de cada resíduo,
para restringir ou delimitar a região de estudo representada no diagrama triaxial da
matéria prima, como se pode notar na Figura 4.6.
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Figura 4.6. Diagrama triaxial de matérias primas, delimitando a região de estudo.

4.4 PLANEJAMENTO EXPERIMENTAL

Um experimento com mistura é aquele no qual dois ou mais ingredientes são
misturados para formar um produto final. O número de ensaios a serem realizados
em um experimento como esse deve levar em conta a possibilidade de se estimar os
possíveis erros experimentais, além de praticidade e viabilidade econômica.
Com a utilização do planejamento do experimento, ficaram definidas as
variáveis independentes e controladas, temperatura de queima, porcentagens em
peso do rejeito cerâmico de blocos (RCB) e a porcentagem em peso do pó
proveniente da produção de liga de manganês (PFM), denominados de fatores, e as
variantes dependentes denominadas de respostas, obtidas quando os fatores foram
modificados.

Como

foi

importante

verificar

se

as

respostas

tinham

um

comportamento linear com relação aos fatores, ou seja, se as mudanças ocorrem de
forma direta ou inversamente proporcional às respostas quando um componente da
mistura aumenta ou diminui, portanto, foi utilizado um ponto central, admitindo-se
níveis médios de cada fator, objetivando verificar a existência de comportamentos
diferentes daqueles esperados, baseando-se nos tratamentos adotados.
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Nesse trabalho utilizaram-se quatro matérias primas, sendo uma argila e
três resíduos: sedimento de canal (SCP); rejeito cerâmico (RCB) e o pó da produção
do manganês (PFM). Com base na viabilidade técnica aferida no plano piloto,
investigações

preliminares,

as

seguintes restrições foram

impostas:

como

mencionado anteriormente, o teor de SCP = 10% em peso para formar a MP
(argila+SCP); o teor de RCB ≤ 20%; teor de PFM ≤ 20%; proporção de MP ≥ 60%,
ou seja: (RCB+PFM) ≤ 40%.

4.4.1 Planejamento fatorial 2³ com ponto central

Entre os planos experimentais existentes adotou-se o planejamento fatorial de dois
níveis, pois se deseja saber a influência dos fatores acima citados sobre as
seguintes variáveis respostas: absorção de água (AA); porosidade aparente (PA);
retração linear de queima (RLq); massa específica aparente (MEA); e módulo de
ruptura à flexão (MRF) em produtos cerâmicos, ao se adicionar os resíduos a uma
matriz padrão.

Tabela 4.5. Quadro detalhamento do sistema experimental.

4.4.1.1 Sistema experimental
O planejamento fatorial 2k, de dois níveis e k nº de fatores requer réplica de pontos
centrais, sendo o número de experimentos necessário a resultado da exponencial 2 k.
Como nesse trabalho o número de fatores é 3, logo 23 = 8 experimentos + 3
experimentos centrais, totalizando cinco formulações com 11 experimentos,
conforme Tabela 4.6 e Figura 4.7.
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Tabela 4.6. Matriz experimental com os valores reais.

Figura 4.7. Diagrama ternário do sistema Al2O3 – SiO2 – Fundentes, representando as
matérias primas e formulações.
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4.4.1.2 Detalhes da execução do planejamento experimental

Para cada ensaio foram confeccionadas 15 unidades de observação, sendo 10
unidades em corpos-de-prova retangulares e cinco em corpos-de-prova cilíndricos.
As respostas para cada ensaio foram calculadas pele média aritmética dos valores
obtidos, com seus respectivos desvios padrões.
Com o objetivo de validar as equações modelo linear, após análise das
variáveis respostas, foram confeccionados mais 15 corpos de prova, sendo 10
retangulares e 5 cilíndricos,

para cada formulação para queima na temperatura

central (1000ºC), e para formulação central para queima nas temperaturas extremas
(900º e 1100ºC), totalizando 90 corpos de prova, como mostra a Tabela 4.7.

Tabela 4.7. Matriz de experimental com temperatura de queima intermediária.

4.5 PREPARAÇÃO DAS FORMULAÇÕES

A preparação das formulações compreendeu as etapas de secagem, dosagem, prémistura, homogeneização e armazenamento. A secagem foi realizada em estufa
elétrica por 24 horas, visando garantir a precisão no que tange à proporcionalidade
de cada componente. As matérias primas foram dosadas por pesagem em balança
Tecnal Mark - 4100, considerando as proporções definidas nesse trabalho, como
mostra a Tabela 4.9. Os componentes já dosados foram pré-misturados num
recipiente plástico, e em seguida homogeneizados em moinho planetário durante o
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tempo de 30 min. Após a mistura homogeneizada, o material foi armazenado em
recipientes plásticos hermeticamente vedados.

4.6 CONFECÇÃO DOS CORPOS DE PROVA

Nesse trabalho foram utilizadas duas matrizes para a confecção dos corpos de
prova. Uma metálica com cavidade retangular de dimensões 60 x 20 mm, onde
esses CP’s determinaram as propriedades tecnológicas como: RLq; AA; PA; MEA e
MRF. A outra metálica de formato cilíndrica com altura e diâmetro de 50 mm onde
esses CP’s determinaram a resistência à compressão.
Para a produção de cada corpo de prova retangular foram necessários 13g
de material, enquanto para os CP’s cilíndricos foram utilizados 175g de material, já
inclusos em ambos os casos o percentual de umidade de 8% em peso, em
conformidade da análise de umidade ideal realizada no plano piloto. A carga
aplicada na prensagem foi de 3,6ton equivalente a 30MPa, em conformidade à
pressão analisada na curva de compactação (densidade x pressão de compactação)
da massa padrão umidificada com 8% de água, como mostrado na Figura 4.8.

Figura 4.8. Representação da curva de compactação para MP.
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Após compactação, as peças foram identificadas como indicado abaixo, efetuadas
as medidas e posteriormente colocadas na estufa a 105 ± 5°C para secagem por 24
horas.

Figura 4.9. Ensaio e amostra.

4.7 QUEIMA

A queima das peças foi feita em forno resistivo marca Fortelab modelo FL 1300, em
temperaturas de queima entre 900ºC e 1100ºC com taxa de aquecimento e patamar
iguais para todos os ciclos térmicos utilizados no estudo. Assim foi mantida a taxa de
5ºC/min com patamar em 450ºC e na temperatura máxima de queima por 30min,
com resfriamento por convecção natural até a temperatura ambiente, uma vez que
em análise feita com variação de taxa de aquecimento e patamar não houve
alteração significativa (taxa entre 5°C e 15°C; patamar entre 20min e 40min),
conforme mostrado na Figura 4.10.

Figura 4.10. Analise do ciclo de queima da MP, com variações de taxa e patamar.
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4.8 CARACTERIZAÇÃO DO PRODUTO FINAL

Dentre estas características destacam-se a retração linear, resistência mecânica,
absorção de água, porosidade e sua massa específica.

4.8.1 Retração linear

Corpos feitos a partir de argila sofrem, usualmente, redução de tamanho (retração)
após secagem e após a queima. A retração após secagem é devida à eliminação de
água utilizada na formação do corpo. Ao ser eliminada a água e ao surgirem os
vazios por ela deixados, ocorre uma aproximação das partículas em face das forças
de atração eletrostáticas, provocando o que se chama de aglomeração ou
adensamento. Após a queima, a retração é consequência do fenômeno de
sinterização.
Foram medidas as dimensões dos corpos de prova antes e após a queima,
utilizando-se paquímetro Starret com resolução de 0,05mm. Em seguida suas
retrações lineares foram calculadas através da equação (4.3) (SANTOS, 1989). Se o
resultado da equação for negativo, significa que houve retração; do contrário,
expansão.
( Ls – Lq ) x 100
Rq (%) =

(Eq. 4.3 )
Lq

Onde:
Rq = Variação da retração linear em porcentagem após a queima.
Ls = Comprimento do corpo de prova seco,
Lqi = Comprimento do corpo de prova após a queima.

4.8.2 Absorção de água

A capacidade de absorção de água do corpo sintetizado está relacionada com a
quantidade de água em porcentagem que o corpo absorve após queima. Os corpos
de prova foram submersos, em água destilada, no período de 24 horas e
posteriormente pesados em balança digital com precisão de 0,01g. Os pesos dos
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corpos de provas depois de submersos por 24h e após queima foram usados para o
calculo da AA, através da equação 4.4.
AA(%) =

Onde:

(Pu-Pq) x 100

(Eq. 4.4)

Pq

AA = Absorção de água (em %)
Pu = Peso do corpo saturado (em g)
Pq = Peso do corpo de prova após queima (em g)
4.8.3 Porosidade aparente

A porosidade aparente é a indicada em porcentagem entre o volume de poros
abertos do corpo de prova em relação ao seu volume total. Ela estabelece a gama
técnica de coledura de um produto e o respectivo grau de sinterização (GOMES,
1986). Os corpos-de-prova foram pesados após 24 horas de submersão em água,
através da balança Tecnal Mark - 4100, para obter o peso hidrostático. Para o
cálculo da porosidade aparente utilizou-se a equação (4.5).
PA(%) =

(Pu-Pq) x 100
(Pu-Pi)

(Eq.4.5)

Onde:
PA = Porosidade aparente (em %)
Pu = Peso do corpo de prova saturado (em g)
Pq = Peso do corpo de prova após queima (em g)
Pi = Peso do corpo de prova imerso em água (em g)

4.8.4 Massa específica aparente

A massa específica aparente é a razão entre o peso do corpo de prova após queima
(em g) e o seu volume total (em cm), formado pelo volume das partículas e o volume
dos poros.
A MEA foi determinada de acordo com Souza Santos (1989), utilizando-se
a seguinte equação (4.6):
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MEA (g/cm3)

=

Pq

(Eq.4.6)

(Pu-Pi)

Onde:
Pu = Peso do corpo de prova saturado (em g)
Pq = Peso do corpo de prova após queima (em g)
Pi = Peso do corpo de prova imerso em água (em g)

4.8.5 Resistência mecânica

4.8.5.1 Módulo de ruptura à flexão

O módulo de ruptura à flexão (MRF) determina o valor da carga que, aplicada ao
corpo de prova, causa uma ruptura após o aumento uniforme desta.
O comportamento mecânico dos corpos de prova foi analisado por testes
de flexão em três pontos, segundo Santos (1989), sendo o modulo de ruptura à
flexão calculado pela equação (4.7) segundo método proposto por Vicat.
O equipamento foi de marca Shimadzu, modelo AG-X, com célula de carga
com capacidade de 300KN.

MRF (MPa) =

3PR L
2lRhR²

Onde:
MRF = Modulo de Ruptura à flexão (em MPa)
PR = Carga atingida no momento da ruptura (em N)
L = Distância entre os apoios (em mm)
lR = Largura do corpo de prova (em mm)
hR = Altura do corpo de prova (em mm)

(Eq. 4.7 )
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4.8.5.2 Resistência à compressão uniaxial

O ensaio de compressão uniaxial foi realizado em conformidade a Norma ASTM D2938/ C-170, no equipamento marca Shimadzu, modelo AG-X, com velocidade de
200N/seg. e a tensão de compressão foi calculada através da equação (4.8)

Rc

(MPa)

=

F

0,78 d

(Eq. 4.8 )
2

Onde:
Rc = Resistência à compressão (em MPa)
F = Carga atingida no momento da ruptura (em N)
d = Diâmetro do corpo de prova (em mm)

4.8.6 Análise dilatométrica

A análise dilatométrica é um método analítico com fundamentos nas variações
dimensionais que um corpo de prova sofre, quando submetido ao aquecimento.
Esse estudo foi feito para se obter as informações sobre as dimensões iniciais que
deve possuir o corpo cerâmico, a fim de proporcionar um produto final nas
dimensões desejáveis. As curvas dilatométricas evidenciam variações dimensionais
que estão relacionadas com o coeficiente de dilatação ou outros fenômenos tais
como: reações cristaloquimicas; perda de agua de constituição; formação de fase
liquida ou vítrea; etc.

4.8.7 Índice de piroplasticidade

O modelo adequado por Enrique (1986), para medida do índice de piroplasticidade
é:

Ip =

4h²S

3L

4

(Eq. 4.9 )
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Onde:
Ip = Índice de piroplasticidade (cm-1)
h = espessura do corpo de prova (cm)
S = flecha de deformação (cm)
L = distância entre os apoios refratários (cm)

Os ensaios de piroplasticidade foram feitos para verificar possíveis excessos de fase
vítrea ou exagerada viscosidade nas massas cerâmicas em função da temperatura
de queima.

4.8.8 Análise microestrutural

A análise microestrutural das cerâmicas queimadas foi realizada por MEV, sendo a
investigação das fases cristalinas, formadas durante a sinterização, realizada por
difração de raios X com o auxilio da analise química por FRX.

4.8.8.1 Análise química por FRX

A análise química dos corpos cerâmicos sinterizados foi realizada objetivando
facilitar a interpretação das fases cristalinas presentes no difratograma. Os ensaios
foram realizados com a própria peça cerâmica (corpo de prova retangular
sinterizado), pelo método semiquantitativo de fluorescência de raios X, utilizando-se
o espectrômetro AXS GmbH da Bruker, do laboratório de materiais e tecnologia
mecânica do IFBA.

4.8.8.2 Difração de raios X dos corpos sinterizados

A difração de raios X foi realizada para determinar as fases cristalinas presentes
após queima. Os ensaios foram realizados com os materiais moídos e passantes na
peneira de 200 mesh, com um difratômetro marca Shimadzu, modelo XRD 7000 do
laboratório de Difração e Fluorescência de Raios X do DCEM da UFRN. O campo de
varredura foi de 5º a 80º em 2θ, com radiação em tubo de Cu (λ = 1,54056 Å) e
velocidade de varredura de 2°/min. A identificação dos picos do difratograma foi por
comparação com as cartas cadastradas na International Center for Diffraction Data
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(ICDD). O software utilizado na identificação foi o X’ Pert High Score Plus, versão
2.0.

4.8.8.3 Microscopia eletrônica de varredura da região de fratura

Após seleção da amostra de cada formulação, a peça foi previamente preparada e
metalizada com ouro (Au) em um metalizador de marca QUORUM e modelo Q 150R
ES, e a análise por MEV, realizada no laboratório de materiais e tecnologia
mecânica do Instituto Federal da Bahia (IFBa), sendo utilizado um microscópio
OXFORD X-act, modelo 51 ADD0007.

4.8.9 Solubilização e lixiviação

Para o processo de obtenção do extrato solubilizado e de lixiviação, tomou-se como
parâmetro os resultados da analise química dos sinterizados, onde pode-se observar
teores significativos de Mn e proporções menores de Zn e Pb. Foram utilizados os
corpos cerâmicos sinterizados, das formulações F-3, F-4 e F-5, cujas composições
possuem o PFM, na forma retangular com dimensões de 60X20mm e na forma
cilíndrica com dimensões de 50mm de diâmetro e altura variando entre 40 e 50mm.
Inicialmente utilizou-se 400g do PFM para fins de obtenção do extrato de
solubilização e lixiviação, visando sua comparação com os resultados obtidos nos
ensaios realizados com as formulações. Os corpos-de-prova de cada formulação
foram reduzidos até partículas abaixo de 9,5mm (peneira ABNT 3/8”) e dividido em
porções de 400g.
O ensaio de lixiviação foi realizado em conformidade a norma ABNT NBR 10005/04,
utilizando água destilada e ácido acético glacial como agente lixiviante. O ensaio de
solubilização foi realizado segundo a norma ABNT NBR 10006/04, com o objetivo de
avaliar o grau de encapsulamento do manganês, do zinco e do chumbo na matriz
cerâmica, reduzindo a capacidade de transferência ao meio ambiente.
O anexo F da norma ABNT NBR 10004/04, não especifica limites máximos
toleráveis no liquido lixiviado para o manganês, entretanto, foi adotado como
referencia, os limites estabelecidos na legislação estadual de São Paulo sob Decreto
n.º 8468/1976, no seu artigo 18, que determina os padrões limites de lançamento de
efluentes, de acordo com a resolução 357 do CONAMA.
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO

5.1 CARACTERIZAÇÃO DAS MATÉRIAS PRIMAS

5.1.1 Análise química

Os resultados de análise química dos materiais, por florescência de raios X,
encontram-se na Tabela 5.1, onde se verifica uma grande concentração de SiO 2 e
Al2O3 em três das matérias primas, enquanto o pó de despoeiramento do filtro de
manganês apresenta grande concentrações de Mno e K 2O, seguido do SiO2 e Al2O3
em menores proporções.
A argila também apresentou na sua composição química elevado teor do
fundente óxido de ferro (Fe2O3 = 11,94%, que somado aos demais fundentes
existentes (MgO e K2O) totaliza 18,38%, que além de justificar a sua queima em
baixa temperatura entre 900º a 950ºC, deverá contribuir para reduzir a absorção de
água e a porosidade aparente das peças cerâmicas, bem como aumentar a sua
resistência de ruptura à flexão.

Tabela 5.1. Composição química das matérias primas.
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O rejeito cerâmico de bloco (RCB) utilizado, além das concentrações elevadas de
sílica (SiO2) e da alumina (Al2O3), apresentou elevado teor de óxido de ferro
(Fe2O3=9,73%). O equivalente em óxido dos elementos metálicos (K 2O e Mgo)
também aparece com concentração significativa, o que deverá contribuir na redução
da absorção de água e da porosidade aparente quando da sua incorporação à
massa.
Nos sedimentos de canais pluviais (SCP), destaca-se a concentração de
Al2O3 com 38,47%, SiO2 com 28,37% e o Fe2O3=14,97%. O óxido de ferro nesse
percentual somado com o da argila e do RCB será responsável pela cor
avermelhada na peça cerâmica, porém quando adicionado o pó de despoeiramento
do filtro de manganês (PFM) as peças terão cor cinza claro a escuro, conforme a
concentração (% em peso) utilizada do PFM.
No PFM evidenciam-se os óxidos de manganês com 22,91% e de potássio
com 21,24%, seguido do SiO2 com 19,24% e do Al2O3 com 7,65%. O total de
fundentes nos quatro materiais (A+SCP+RCB+PFM) de um lado tem a função de
reduzir a absorção de água e a porosidade aparente, enquanto do outro aumentar a
retração linear, a massa especifica aparente, e consequentemente a tensão de
ruptura à flexão. Pelo fato do alto teor de MnO se faz necessário a realização de
ensaios de solubilização e lixiviação, para detectar possíveis riscos ambientais.

5.1.2 Análise mineralógica

Pela análise do difratograma da argila, Figura 5.1, de acordo com os picos
característicos, foi constatada a presença de quatro fases: quartzo [SiO 2]; caulinita
[Al2Si2O5(OH)4]; moscovita [KMg AlSi4O10(OH)2]; e hematita [Fe2O3]. A presença da
sílica na argila é um indicador de alta porosidade nas peças cerâmicas que ela
compõe. A presença da moscovita justifica a concentração significativa do k 2O e do
MgO, dada pela análise química. Quanto ao óxido de ferro está relacionado à fase
hematita.
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Figura 5.1. Difratograma apresentando as fases cristalinas na amostra da argila.

Na difratometria de raios X do RCB, mostrada na Figura 5.2, pode-se verificar a
presença de três fases: o quartzo (SiO2), a hematita (Fe2O3); e a moscovita [KMg
AlSi4O10(OH)2], o que indica que a argila utilizada continha esse argilomineral. A
hematita geralmente é formada em temperaturas acima de 800ºC, mas esta fase e o
quartzo são constituintes existentes desde antes da queima da massa para formar o
bloco cerâmico.

Figura 5. 2. Difratograma apresentando as fases cristalinas na amostra do RCB.
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A Figura 5.3 apresenta o diafratograma do SCP, onde constata-se a presença da
sílica em forma de quartzo, com alta cristalinidade, seguido dos picos da caulinita e
gibsita, o que justifica sua maior concentração de Al2O3 da análise química. O pico
de hematita é justificado pela presença do Fe2O3 na analise química, os óxidos de
magnésio, zinco provavelmente encontram-se na fase amorfa.

Figura 5.3. Difratograma apresentando as fases cristalinas na amostra do SCP.

A Figura 5.4 apresenta o diafratograma do PFM onde constata-se a presença de
picos cristalinos de: birnessita [K0,5Mn2O43(h2O)0,5],, que é um poliformos do óxido
de Mn; alunita [KAl3(OH)6(SO4]2, que é o sulfato hidratado de Al e K , o que justifica a
grande concentração do k2O na análise química; aquermanita [Ca2Mg(Si2O2)],
justificando a concentração de SiO2, CaO e MgO verificado na análise química; e
pequenos picos de hausmanita (Mn3O4), mineral que origina-se de óxidos e silicatos
de manganês por metamorfismo, o que vem corroborar com a significada
concentração de MnO constatada na analise química .
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Figura 5.4. Difratograma apresentando as fases cristalinas na amostra do PFM.

5.1.3 Analise térmica

A observação das curvas TG e ATD da argila, Figura 5.5, mostra uma perda de
massa de 10,15% entre 20º e 1200ºC, sendo 3,04% de perda referente à água de
hidratação, entre 0º e 160ºC com pico endotérmico em aproximadamente 67ºC.
Entre 160º e 400ºC, uma perda de 1,97% de massa, correspondente à queima da
matéria orgânica, com pico exotérmico em aproximadamente 325ºC, 3,79% de perda
de massa entre 400º e 600ºC, correspondente à eliminação de hidroxilas (OH) com
pico

endotérmico

em

aproximadamente 488ºC, indicando o

processo

de

desidroxilação, transformação da caulinita em metacaulinita. Nesta mesma faixa de
temperatura pode–se observar ainda, um pico em aproximadamente 576ºC,
indicando provavelmente a transformação polifórmica do quartzo alfa em quartzo
beta. Na faixa de 600º a 1200º C, há uma perda de 1,35% de massa, podendo ser
verificado um pico exotérmico, mal definido, á 1150ºC, referente a formação de
cristais de mulita.
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Figura 5.5. Curvas termogravimétrica e termodiferencial da argila.

Conforme pode se observar na Figura 5.6, o rejeito cerâmico de bloco teve uma
pequena perda de massa de aproximadamente 1%, correspondente à perda de
água livre (hidratação). O comportamento térmico gravimétrico do rejeito cerâmico é
de perda baixa, com estabilidade quanto à variação de massa, por já ser um produto
advindo de outra queima.
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Figura 5.6. Curvas termogravimétrica e termodiferencial do RCB.

Pode se observar ainda a ausência de picos bem definidos, não se podendo dessa
forma determinar todas as transformações ocorridas.
A Figura 5.7 apresenta as curvas termogravimétrica e diferencial do SCP,
onde se pode observar um pico endotérmico entre as temperaturas de 20° e 100°C
indicando perda de água de umidade, com 1,60% de perda de massa. Entre as
temperaturas de 100º a 400ºC a perda de massa corresponde à queima da matéria
orgânica, com pico exotérmico em aproximadamente 243ºC, que correspondem à
redução da água higroscópica incorporada naturalmente no sedimento, seguido do
pico endotérmico de aproximadamente 277°C, correspondente a transformação
pseudomórfica da gibsita que ocorre entre 260ºC e 280ºC, contribuindo para perda
de massa. Entre 400º e 600ºC a perda de massa deve-se à eliminação de hidroxilas
(OH). Nesta faixa de temperatura ocorre a maior perda de água estrutural da
caulinita, conforme indica o pico endotérmico a 490,79ºC, transformação da caulinita
em metacaulinita; observa-se ainda a 570ºC um pico mal definido, indicando a
transformação polifórmica do quartzo alfa em quartzo beta.
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Figura 5.7. Curvas termogravimétrica e termodiferencial do SCP.

Na faixa de 800º a 900ºC, observa-se um pico exotérmico mal definido situado a
aproximadamente 850ºC; nesta temperatura ocorre a formação da fase do espinélio
da sílica-alumina. Sua composição, dado o pequeno tamanho das partículas, é de
difícil determinação, mas encontra-se na faixa entre Al2O3 e 3Al2O3 2SiO2 (alumina e
mulita). A aproximadamente 1040ºC apresenta-se um pico exotérmico, mal definido,
indicando a formação da fase da mulita mais cristobalita. A caulinita tem reação Si/Al
na proporção1/1 e a fase mulita nessa temperatura é do tipo 3Al 2O3. SiO2 na
proporção 3/2, que segundo Chakravorty & Ghosh (apud SANTOS, 2007) tem a
seguinte reação de decomposição:
-xH2O
Al2O3.2SiO2.xH2O

♦

(1).

Caulinita

3Al2O3 ∙ 2SiO2
Espinélio (fase majoritária)

+

(2).

3Al2O3 ∙ SiO2
Mulita (fase minoritária)

+

(3).

Alumino-silicato amorfo

+

(4).

SiO2
Sílica livre
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Figura 5.8. Curvas termogravimétrica e termodiferencial do PFM.

A

Figura

5.8

apresenta

os

resultados

das

anáises

termogravimétrica

e

termodiferencial realizadasno PFM. Observa-se que entre 30ºC e 90ºC houve 2,03%
de perda de massa referente à eliminação da água absorvida fisicamente, como
indica os picos endotérmicos em 43º e 85,3ºC. Entre 90ºC e 150ºC observa-se a
perda de água estrutural, com 4,547%, com pico endotérmico em 146,3ºC, indicando
o processo de desidroxilação. Nesta mesma faixa de temperatura, verifica-se um
pico exotérmico próximo de 172ºC, indicando provável liberação de CO2 em
consequência do inicio do processo de oxidação da matéria orgânica presente no
resíduo.
Entre 172ºC e 900ºC, temperatura máxima da análise, em face da
aderência no cadinho, pode-se observar, ainda, a ausência de picos bem definidos,
não se podendo assim determinar todas as transformações ocorridas.
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5.1.4 Granulometria

A análise das curvas de distribuição granulométrica fracional e acumulada das
figuras 5.9, 5.10, 5.11 e 5.12 mostra que o pó de despoeiramento da produção da
liga de Mn é o que possui maior porcentagem de partículas com diâmetro menor que
2µm, com aproximadamente 81%, contra 19% da argila, 12% do RCB e 23% do
SCP.
Observou-se também que a argila apresentou, após moída, uma
granulometria entre 0,04µm e 95µm, dos quais 18,77% do seu volume em uma
granulometria inferior a 2µm, 67,73% entre 2 e 20 µm e 13,50% acima de 20µm. O
D10, D50 e D90 apresentaram diâmetros de 1,12µm; 6,07µm e 23,46µm
respectivamente, e diâmetro médio de partículas igual a 10,10µm.

Figura 5.9. Distribuição granulométrica fracional e acumulada da argila.

O sedimento de canais pluviais (SCP), apresentou granulometria entre 0,04µm e
95µm, sendo 23,23% em volume com granulometria inferior a 2µm, 58,15% entre 2 e
20 µm e 18,62% acima de 20 µm. O D10, D50 e D90 apresentaram diâmetro de 0,98
µm; 5,82 µm e 31,41 µm, respectivamente, tendo diâmetro médio de 11,62 µm.
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Figura 5.10. Distribuição granulométrica fracional e acumulada do SCP.

O rejeito cerâmico (RCB) apresentou granulometria entre 0,07 µm e 100 µm, onde,
desses, 12,22% em volume têm granulometria inferior a 2 µm, 40,14% entre 2 µm e
20 µm e 47,64% acima de 20 µm. O D10, D50 e D90 apresentaram respectivamente
diâmetros de 1,80 µm; 18,56 µm e 48,34 µm, com diâmetro médio de partículas igual
a 22,15 µm.

Figura 5.11. Distribuição granulométrica fracional e acumulada do RCB.
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O pó de despoeiramento do filtro de manga na produção da liga de Mn (PFM)
apresentou granulometria entre 0,04 µm e 10 µm, dos quais 81,34% em volume têm
granulometria inferior a 2 µm e 18,66% entre 2 µm e 10 µm. O D 10, D50 e D90
apresentaram diâmetro de 0,22 µm; 1,15 µm e 3,11 µm, com diâmetro médio de
1,46 µm.

Figura 5.12. Distribuição granulométrica fracional e acumulada do PFM.

Verifica-se que a argila e o SCP são materiais com granulometria praticamente
iguais, como pode ser mostrado na Tabela 5.2., diferentemente quando comparada
a granulometria da argila com a do RCB e PFM, constatando-se que o diâmetro
médio do RCB é praticamente o dobro do diâmetro médio da argila, e essa, por sua
vez, é quase sete vezes maior que o diâmetro médio do PFM, o qual se mostrou
bastante fino entre os demais materiais em estudo.
Essas diferenças em tamanhos de partículas é fato positivo, pois indicam
um preenchimento de vazios existentes entre as partículas maiores pelas partículas
menores e, consequentemente, isso irá favorecer uma menor porosidade e uma
maior resistência mecânica, dependendo da fração de cada material da mistura.
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Tabela 5.2. Distribuição do tamanho de partículas das matérias primas.

5.1.5 Plasticidade

A Tabela 5.3, contém os limites de consistência de Atterberg obtidos para as
matérias primas. De acordo com a literatura (SANCHEZ et al., 1996), os valores do
índice de plasticidade adequados para as argilas utilizadas em pisos

e

revestimentos cerâmicos, variam de 10 a 25%. No entanto, a argila em estudo
apresentou um IP= 22 e o sedimento (SCP) um IP=19, estando, dessa forma, ambos
na faixa adequada podendo ainda ser considerados como matérias primas de alta
plasticidade, de acordo com a classificação de Caputo (1978).

Tabela 5.3. Limites de consistência de Atterberg das matérias primas.

5.1.6 Características gerais

Para exibir as cores e tonalidades das matérias primas após um tratamento térmico,
são mostradas nas figuras de 5.13 à 5.16, as matérias primas in natura e após
serem submetidas a queima numa temperatura de 900ºC.
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(a)

(b)

Figura 5.13. Argila - (a) in natura; (b) pós-queima a 900°C.

(a)

(b)

Figura 5.14. RCB - (a) in natura; (b) pós-queima a 900°C.

(a)

(b)

Figura 5.15. SCP - (a) in natura; (b) pós-queima a 900°C.

(a)

(b)

Figura 5.16. PFM - (a) in natura; (b) pós-queima a 900°C.

Observa-se, entretanto, que todas as matérias primas, com excessão do PFM,
exibiram cores avermelhadas com tonalidades escuras após o tratamento térmico.
Tal fato deve-se a concentração significativa do óxido de ferro nas amostras,
justificando a análise química por FRX. Já o PMF, após tratamento térmico, exibiu
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uma cor grafite escuro, podendo observar ainda, pelo fato das partículas serem
muito finas, essas se aglomeraram.
Para uma melhor visualização foram colocadas num quadro resumo todas
as características das matérias primas trabalhadas nesta tese, como mostra a Figura
5.17.

Figura 5.17. Quadro resumo - principais características das matérias primas.

5.2 ANÁLISE DAS MASSAS FORMULADAS

5.2.1 Análise química

Na Tabela 5.4, encontram-se os resultados da analise química para as formulações,
com base nos dados das tabelas 4.9 e 5.1, utilizando-se a equação 5.1, adaptação
de uma equação genérica (GALDINO, 2010).

Ox%(Fn) = A% . a + S% . s + R% . r + P% . p + ....+ Xn% . xn

( Eq. 5.1)

Onde:
Ox% → Percentual dos óxidos a serem determinados na formulação (Fn)
Fn → Formulações, no caso [ F-1=MP; F-2(80%MP+20%RCB): F-3(80%MP+20%PFM);
F-4( 60%MP+20%RCB+20%PFM) e F-5( 80%MP+10%RCB+10%PFM)]
A, S, R e P → Percentuais do óxido (Ox) presente nas matérias primas respectivas.
A (argila), S (sedimento), R ( rejeito cerâmico) e P ( pó do Mn)
a, s, r e p → Percentuais das matérias primas correspondentes e presentes nas
formulações.
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Essa equação foi aplicada em cada formulação, obtendo a fração ideal de cada
óxido, sendo seus resultados apresentados na Tabela 5.4.
Tabela 5.4. Resultados da análise química para as formulações.

Os resultados apresentados na Tabela 5.4 foram indicados no diagrama traxial Al2O3
– SiO3 – (RO+RO2+MnO), conforme mostra a Figura 5.18.

Figura 5.18. Triaxial Al2O3–SiO3–(RO+RO2+MnO) para matérias primas e formulações.
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Pode-se observar que todas as formulações estão contidas na região formada pelo
polígono, cujos vértices são pontos que definem as posições das matérias primas.
Portanto, qualquer combinação dessas matérias primas deve formar uma mistura
contida na área por elas delimitada.

5.2.2 Análise de dilatometria

Com relação ao comportamento dilatometrico das amostras, o gráfico da Figura
5.19, mostra as curvas dilatométricas da argila e das formulações. Verifica-se que a
argila e as formulações F-1, F-2 e F-5 apresentam comportamentos semelhantes
durante toda a análise. Inicialmente com uma pequena retração até próximo 200ºC,
excetuando-se a composição F-2, que inicia com uma discreta expansão até
próxima de 100ºC.
As curvas relativas às formulações F-3 e F-4 apresentam comportamentos
semelhantes entre si, tendo a F-3 maior retração com relação às demais
formulações. Fato justificável em face de F-3 ter maior concentração do resíduo de
manganês (PFM). Observa-se ainda que em todas as amostras ocorre uma
contração diferenciada em aproximadamente 570ºC, caracterizada pela inversão
polimórfica do quartzo α → β.

Figura 5.19. Analise dilatometrica das formulações e argila.
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Nota-se que as formulações que possuem maior concentração de resíduo de Mn,
como é o caso de F-3 e F-4, no aquecimento até 800ºC apresentam pequena
expansão, enquanto que as demais formulações se retraem. F-3 inicia a sinterização
em aproximadamente 800ºC, enquanto as demais formulações iniciam o processo
de sinterização resultando em uma retração significativa em aproximadamente
900ºC. Esses resultados também foram observados nos ensaios, com corpos de
prova, de retração linear de queima que será mostrado no item 5.3.

5.2.3 Avaliação da piroplasticidade

Durante o ensaio de piroplasticidade, pode-se concluir que na medida em que se
aumenta a temperatura de queima nos corpos de prova com concentração superior
a 10% em peso do PFM, os mesmos terão maior susceptibilidade de deformações.
As formulações F-1 e F-2 não sofreram deformações durante todo o ensaio.
Na Figura 5.20 é mostrado o comportamento das formulações F-3, F-4 e F5, nas temperaturas de queima, onde se observou o efeito piroplastico, sendo
colocado como parâmetro a F-1.

Figura 5.20. Comportamento das formulações F-3, F-4 e F-5 nas temperaturas de queima
de 1050º, 1100º e 1150ºC.

Na Figura 5.21 é mostrado o gráfico com os índices de piroplasticidade de cada
formulação, nas temperaturas de queima que foi realizado o ensaio, entre 1000ºC e
1150ºC.
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Figura 5.21. Gráfico indicativo do índice de piroplasticidade das formulações.

É notório que a temperatura de queima exerceu grande influência nas características
físicas das amostras, e que o resíduo de Mn (PFM) é a matéria prima mais
significativa para o aumento do índice de piroplasticidade (Ip), uma vez que, em
todas as formulações analisadas, verificou-se que as que contêm maior
concentração em peso de PFM são as mais suscetíveis à deformação em altas
temperaturas. Fato que ocorre face ao excesso de fase líquida, baixa viscosidade do
material e, consequentemente, baixa resistência ao escoamento. Justifica-se, assim,
a análise química por FRX, onde se contempla significativa concentração em peso
de K2O no PFM.
5.3 CARACTERIZAÇÃO DO PRODUTO FINAL

O produto final será caracterizado pela suas propriedades tecnológicas no que tange
à retração linear de queima (RLq), absorção de água (AA), porosidade aparente
(PA), massa especifica aparente (MEA), módulo de ruptura à flexão em três pontos
(MRF), resistência à compressão (Rc) e análise microestrutural por microscopia
eletrônica de varredura (MEV), para análise da superfície de fratura bem como da
evolução microestrutural e presença das fases formadas.
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5.3.1 Retração linear de queima

Na Tabela 5.5 encontram-se os resultados da retração linear de queima das
formulações com seus respectivos desvios padrões.

Tabela 5.5. Resultado da retração linear de queima das formulações.

Como pode ser observado na Tabela 5.6, nenhuma formulação apresentou retração
linear superior a 2% na temperatura de queima de 900ºC, atendendo dessa forma às
especificações, segundo Dondi (2006), quanto à variação ótima na contração de
queima para tijolos e telhas, que é RLq< 3%. Por outro lado as normas para paver
cerâmico não especificam requisitos quanto a RLq.
Na Figura 5.22 tem-se o gráfico de RLq, a partir dos valores médios
contidos na Tabela 5.5. Desta forma é possível identificar os efeitos composicionais
e térmicos na retração linear de queima para cada formulação.

Figura 5.22. Gráfico de retração linear de queima das formulações.
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É observado que as formulações F-3, F-4 e F-5 foram as que apresentaram maiores
valores de retração, sendo possível que esse comportamento esteja associado à
presença do resíduo de Mn (PFM). Nota-se que quanto maior o percentual de
resíduo de Mn na massa, a exemplo da formulação F-3, maior a retração.
Verifica-se também que com a introdução do rejeito cerâmico (RCB) na
massa, houve uma diminuição da retração, haja vista que o RCB diminui a fração
argilosa da massa, devendo assim favorecer a estabilidade dimensional do produto
cerâmico.

5.3.2 Absorção de água

Na Figura 5.23 é exibido o gráfico de absorção de água (AA), a partir dos valores
médios contidos na Tabela 5.6.

Tabela 5.6. Resultado da absorção de água das formulações.

Os corpos de prova que mostraram menor absorção após queima foram os que de
forma inversa apresentaram maior retração linear. Na temperatura de queima de
1000ºC, com exceção da F-2, todas as formulações atenderam às exigências da
norma no que tange à AA; segundo a norma ASTM C902-11 para paver cerâmico,
classe Mx, o valor da AA ≤ 14%.
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Figura 5.23. Gráfico de absorção de água para as diversas formulações.

É visível que as alterações nas composições de massa cerâmica, com os resíduos
em estudo, modificam de forma significativa os valores da absorção de água. Os
menores valores de AA ocorreram nas formulações F-3 e F-4 na temperatura de
queima de 1100ºC. Essa diminuição da absorção, além da influência de
temperatura, deve-se ao favorecimento da distribuição granulométrica, pelo aumento
da quantidade de finos e grossos e consequente diminuição dos médios na massa.
Já o maior valor de absorção é verificado na F-2, pelo fato de ser uma massa com
granulometria mais grosseira, associada ao rejeito cerâmico nela contido.
Tomando-se com base a Norma ABNT 15310, constata-se que a AA de
todas as formulações e em todas as condições de queima está com seus valores
abaixo do valor limite máximo de 20%, atribuído para a fabricação de telhas. Assim
como atendem à fabricação de blocos estruturais e de vedação, segundo as Normas
15270-1 e 15270-2 da ABNT com AA ≤ 22%.

5.3.3 Porosidade aparente

Na Tabela 5.7 encontra-se os resultados de porosidade aparente das formulações
com seus respectivos desvios padrões para cada condição de queima.
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Tabela 5.7, Resultado da porosidade aparente das formulações.

Percebe-se que o resultado da porosidade segue a mesma tendência da absorção
de água, pois, são propriedades tecnológicas que têm uma correlação direta, ou
seja, maior quantidade de poros e maior absorção de água.

Figura 5.24. Gráfico de porosidade aparente para as diversas formulações.

Os menores valores de porosidade aparente ocorreram nas formulações F-3 e F-4
na temperatura de queima de 1100ºC, e o maior valor na formulação F-2, similar à
absorção de água. Espera-se que os corpos que se retraem mais apresentem menor
porosidade e as massas que tem maior quantidade de fundentes, a exemplo das
formulações F-3 e F-4, tenham menor porosidade, consequentemente, menor
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absorção, uma vez que os espaços dos poros são preenchidos por fundentes,
havendo assim um aumento na retração linear.

5.3.4 Massa específica aparente

A Tabela 5.8 contém os resultados da massa especifica aparente das formulações
com seus respectivos desvios padrões para cada condição de queima, com
ilustrações no gráfico de MEA X temperatura, onde é mostrado o comportamento
dessa propriedade das diversas formulações, conforme a Figura 5.25.

Tabela 5.8. Resultado da massa especifica aparente das formulações.

Figura 5.25. Gráfico de massa especifica aparente das formulações.

Como se pode observar na Tabela 5.8, o MEA variou entre 1,83g/cm 3 apresentado
na formulação F-2 com temperatura de queima de 900ºC, e 2,32g/cm 3 apresentado
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na formulação F-4 com temperatura de queima de 1100ºC. Verificou-se ainda que os
maiores valores para a massa especifica aparente foram apresentados nas
formulações F-3 e F-4, com valores de 2,32g/cm3 e 2,27g/cm3 respectivamente, na
temperatura de queima de 1100ºC. Acredita-se que tal fato deva-se ao menor
numero de poros, em face de maior quantidade de finos e consequentemente maior
grau de densificação.

5.3.5 Módulo de ruptura à flexão

A partir da Tabela 5.9, que representa os valores do modulo de ruptura à flexão dos
corpos cerâmicos sinterizados, para varias temperaturas, foi elaborado o gráfico de
MRF para as diversas formulações, conforme Figura 5.26.

Tabela 5.9. Resultado do modulo de ruptura á flexão das formulações.

Figura 5.26. Gráfico do modulo de ruptura à flexão das formulações.
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Observa-se que os maiores valores do modulo de ruptura à flexão foram para a
condição de queima com temperatura ≥ 1000ºC. A máxima resistência verificada foi
de 31,81MPa, referente à formulação F-4 na temperatura de queima de 1100ºC. Foi
observado ainda que tanto a temperatura quanto a adição dos resíduos interferiram
positivamente para o aumento da MRF.
As normas para paver cerâmico não especificam valores de tensão de
ruptura à flexão, mas sim de resistência à compressão uniaxial. Segundo Callister
(2008), os limites de resistência à tração dos materiais cerâmicos valem
aproximadamente um décimo de suas resistências à compressão. Porém Shackel
(1990) relata pesquisas feitas em alguns países que estabelecem valores de
correspondência entre a resistência à compressão e a resistência à flexão para
paver de concreto, apontando em regra geral um valor mínimo de resistência à
compressão individual na faixa de 45MPa e de 3,5MPa como valor mínimo de
resistência a flexão individual dos pavers, independentemente do ensaio adotado.
Sendo assim quase todas as formulações atenderam a essa propriedade
tecnológica, mas, será verificada, no item 5.3.6, a Rc de cada formulação em
diferentes condições de queima.

5.3.6 Resistência à compressão

Na Tabela 5.10, os resultados dos ensaios de tensão à compressão uniaxial para as
formulações nas condições de queima, com ilustrações no gráfico de Rc X
temperatura, conforme Figura 5,27. Pode-se verificar que todas as formulações
atendem aos requisitos mínimos da norma ASTM C-902 Mx, que especifica valores
padrões para produção de paver cerâmico de AA = 14% e Rc = 20,7 MPa.
Tabela 5.10. Resultado da resistência à compressão das formulações.
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Figura 5.27. Gráfico da resistência à compressão das formulações.

5.3.7 Índice de abrasão

Tabela 5.11. Resultado analítico do índice de abrasão (IA).

Formulação

AA (%)

Rc (Mpa)

IA

F-1

9,69

69,89

0,14

F-2

11,76

55,06

0,21

F-3

3,82

53,16

0,07

F-4

3,03

92,59

0,03

F-5

9,18

36,58

0,25

Referência: Tipo II IA ≤ 0,25

A Tabela 5.11 exibe resultados analíticos de índice de abrasão das formulações, em
que as propriedades AA e Rc encontram-se em conformidade com as normas ASTM
C902 e ASTMC1272/2006. Entretanto, constata-se que os valores indicativos de
abrasão para as formulações F-3 e F-4 atendem classificação e condição de uso de
tráfego, se enquadrando no tipo I, pavers expostos à ampla abrasão.
As formulações F-1, F-2 e F-5, como pode ser observado na Tabela 5.11,
atendem a classificação de trafego tipo II, pavers expostos a trânsito intermediário
como: passeios públicos, calçadões, praças e estacionamentos. Contudo, torna-se
necessário, quando do desenvolvimento de formulações em escala industrial, de
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determinação da resistência a abrasão em conformidade às normas técnicas
vigentes.

5.3.8 Variação de cor

As variações de tonalidades apresentadas pelos materiais após queima estão
demonstradas na Figura 5.28. Observa-se que a coloração vermelha deve-se à
presença do óxido de ferro nas matérias, enquanto que a coloração de marrom a
grafite, pela concentração do óxido de manganês no PFM, como se pode comprovar
na análise química dos corpos sinterizados, conforme Tabela 5.14 do item 5.6
seguinte.

Figura 5.28. Tonalidades do corpo cerâmico sinterizados nas diversas formulações.

5.4 CURVAS DE GRESIFICAÇÃO

As figuras 5.29 a 5.33 mostram o comportamento das curvas de gresificação para
diferentes composições.
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Figura 5.29. Curva de gresificação da formulação F-1 (massa padrão).

Para a formulação F-1 = MP, Figura 5.29, a temperatura de gresificação é de
1205ºC, sendo a absorção de água e retração linear nesse ponto de 7%, com um
módulo de ruptura à flexão de 18,0Mpa, tendendo essa tensão aumentar para
temperaturas maiores que a temperatura de gresificação.

Figura 5.30. Curva de gresificação da formulação F-2 (MP+RCB).

Para a formulação F-2, MP com 20% de RCB (Figura 5.30), verifica-se que a
temperatura de gresificação aumentou justificando-se no fato de que o RCB é
matéria prima com baixa concentração de fundente; com isso, a temperatura de
gresificação tende a ser deslocada para maiores valores.
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Nesse ponto a temperatura de gresificação é de 1300ºC, a absorção e
retração de 7,2%, tendo um módulo de ruptura à flexão de 15,7Mpa, com tendência
de aumentar, para temperaturas maiores que a de gresificação.

Figura 5.31. Curva de gresificação da formulação F-3 (MP+20PFM).

Figura 5.32. Curva de gresificação da formulação F-4 (MP+20RCB+20PFM).
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Figura 5.33. Curva de gresificação da formulação F-5 (MP+10RCB+10PFM).

Para as formulações F-3, F-4 e F-5, que possuem o PFM, verifica-se que o teor do
resíduo do Mn desloca a temperatura de gresificação para valores menores,
1062,5ºC, 1075ºC e 1100ºC respectivamente. Tal fato deve-se à quantidade de
fundente presente no PFM. Verifica-se ainda que quanto maior o teor de PFM menor
a temperatura de gresificação. No ponto da temperatura de gresificação da F-3 a
absorção e a retração são de 5,8%, tendo um módulo de ruptura à flexão de
11,8Mpa; para a formulação F-4, a absorção e retração são de 5,4% e o MRF de
29,1Mpa, tendendo a aumentar para temperaturas maiores de gresificação. Para a
formulação F-5, ponto central do planejamento experimental, no ponto da
temperatura de gresificação, a absorção e retração são de 6,2%, com MRF de
21,9Mpa, com tendência a aumentar para temperaturas maiores de gresificação.

5.5 ANÁLISE ESTATÍSTICA DOS RESULTADOS

Os resultados foram obtidos através do software basic statistic 6.1, onde foram
encontradas as equações dos modelos lineares ajustados pelas variáveis respostas,
representados pelos valores obtidos nas propriedades tecnológicas (RLq, AA, PA,
MEA, MRF e Rc). As tabelas 5.12 e 5.13 mostram a matriz de planejamento com
todas as variáveis independentes codificadas, com três réplicas em torno do ponto
central (T=1000ºC, RCB=10% em peso e PFM=10% em peso).
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Tabela 5.12. Matriz planejamento com indicação dos fatores codificados.
Variáveis - fatores

Variáveis - codificadas

Interações

Ensaio
RCB (%) PFM (%)

T (°C)

X1

X2

X3

X1 . X2

X1 . X3

X2 . X3

X3 . X2 . X3

E-1

0

0

900

-1

-1

-1

+1

+1

+1

-1

E-2

20

0

900

+1

-1

-1

-1

-1

+1

+1

E-3

0

20

900

-1

+1

-1

-1

+1

-1

+1

E-4

20

20

900

+1

+1

-1

-1

-1

-1

-1

E-5

0

0

1100

-1

-1

+1

+1

-1

-1

+1

E-6

20

0

1100

+1

-1

+1

+1

+1

-1

-1

E-7

0

20

1100

-1

+1

+1

+1

-1

+1

-1

E-8

20

20

1100

+1

+1

+1

+1

+1

+1

+1

E-9

10

10

1000

0

0

0

0

0

0

0

E-10

10

10

1000

0

0

0

0

0

0

0

E-11

10

10

1000

0

0

0

0

0

0

0

Tabela 5.13. Matriz planejamento com indicação das variáveis respostas.
Variáveis - respostas
Ensaio
RLq (%)

AA (%)

PA (%)

MEA (g/cm³)

MRF (MPa)

RC (MPa)

E-1

1,16 ± 0,25

15,39 ± 0,48

29,33 ± 0,65

1,91 ± 0,02

8,41 ± 2,12

59,65 ± 1,85

E-2

0,46 ± 0,29

17,55 ± 0,29

32,17 ± 0,39

1,83 ± 0,01

3,57 ± 1,02

38,97 ± 3,45

E-3

1,94 ± 0,31

14,77 ± 0,42

28,83 ± 0,62

1,95 ± 0,02

5,96 ± 1,20

45,84 ± 3,23

E-4

0,58 ± 0,27

17,61 ± 0,58

32,56 ± 0,71

1,85 ± 0,02

3,68 ± 0,82

25,00 ± 3,32

E-5

4,74 ± 0,52

9,63 ± 0,74

20,51 ± 1,29

2,12 ± 0,03

15,60 ± 2,16

69,89 ± 5,08

E-6

3,80 ± 0,33

11,76 ± 0,49

23,94 ± 0,79

2,04 ± 0,02

10,99 ± 1,29

55,06 ± 3,45

E-7

6,80 ± 0,69

3,83 ± 0,21

8,65 ± 0,46

2,27 ± 0,02

12,47 ± 2,10

53,16 ± 3,46

E-8

6,17 ± 0,77

3,03 ± 0,18

7,04 ± 0,39

2,32 ± 0,01

31,81 ± 3,54

92,59 ± 7,29

E-9

4,19 ± 0,28

9,58 ± 0,29

20,43 ± 0,55

2,13 ± 0,01

19,43 ± 2,61

35,90 ± 1,78

E-10

3,99 ± 0,30

9,18 ± 0,21

20,78 ± 0,36

2,12 ± 0,01

20,12 ± 1,78

36,24 ± 3,55

E-11

4,17 ± 0,15

9,99 ± 0,20

21,18 ± 0,35

2,12 ± 0,01

20,13 ± 2,54

37,60 ± 2,65

5.5.1 Retração linear

Na definição da equação modelo de ajustamento, verificou-se que os três fatores
foram estatisticamente significativos, com nível de significância de 5% o equivalente
a uma confiabilidade de 95%, como pode ser mostrado pelo diagrama de Pareto,
Figura 5.34, indicando o efeito causado na resposta por cada fator individualmente e
com a interação entre eles.
YRLq = 3,455 – 0,454XRCB + 0,665XPFM + 2,171XTMP + 0,441XPFM.XTMP (Eq.5. 2)
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Onde: XRCB , XPFM e XTMP(

temperatura),

entram na equação com valores codificados

correspondentes, sendo o coeficiente de determinação R2= 0,95 (porcentagem da
RLq pela regressão). Nos modelos descritos seguintes, essas variáveis terão os
mesmos significados, e, com relação a qualidade dos modelos de ajustamento (R2)
variaram entre 0,89 e 0,96, indicando que houve um bom ajuste.

Figura 5.34. Diagrama de Pareto, mostrando os efeitos na RLq.

Na

Figura

5.35

é

mostrado

o

ajustamento

entre

os

valores

obtidos

experimentalmente e os analíticos pelo modelo de ajustamento da equação 5.2
.

Figura 5.35. Gráfico de ajustamento do modelo linear- RLq (erro=0,012).
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Nas Figuras 5.36 a 5.41 são mostradas as superfícies de respostas representativas
do modelo ajustado, com suas respectivas projeções no plano horizontal dessa
superfície, gerando as curvas de contorno.

Figura 5.36. Resultados de superfície de resposta para RLq mostrando os efeitos da
temperatura e concentração do RCB, em gráfico de 3D.

Figura 5.37. Resultados de superfície de resposta para RLq, mostrando os efeitos da
temperatura X RCB nas curvas de contorno.
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Figura 5.38. Resultados de superfície de resposta para RLq, mostrando os efeitos da
temperatura e concentração do PFM, em gráfico de 3D.

Figura 5.39. Resultados de superfície de resposta para RLq, mostrando os efeitos da
temperatura X PFM nas curvas de contorno.
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Figura 5.40. Resultados de superfície de resposta para RLq, mostrando os efeitos do PFM
X RCB, em gráfico de 3D.

Figura 5.41. Resultados de superfície de resposta para RLq, mostrando os efeitos do PFM
X RCB nas curvas de contorno.

Observa-se que, à medida que aumenta a temperatura de sinterização, ocorre
aumento nos valores de retração, independentemente da natureza da concentração
de resíduos, quer seja o RCB ou PFM. Por outro lado, existe uma discreta redução
dos valores de retração com o aumento do RCB, enquanto que, com o aumento do
PFM, constata-se um aumento significativo dos valores de retração.
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Como esperado, todos os fatores apresentaram efeitos sobre a retração
linear de queima, sendo a temperatura o fator mais importante para esse efeito,
seguido do PFM. O RCB foi o fator que apresentou efeito de redução da retração
linear em virtude da forte presença do SiO2 na sua composição. Verificou-se que as
maiores retrações se deu em temperaturas altas com RCB baixo (figuras 5.36 e
5.37) e temperaturas altas com PFM alto (figuras 5.38 e 5.39).
No que tange à interação entre os fatores, somente a temperatura e o PFM
interagem entre si com significância estatística de 5%, como se pode verificar no
diagrama de Pareto, Figura 5.34.

5.5.2 Absorção de água

A equação 5.3 mostra o modelo linear mais adequado para definir a propriedade de
absorção de água. Verifica-se, pela magnitude do coeficiente do quarto termo da
equação, que a temperatura é o fator principal para a redução da AA.
YAA=11,18+0,79XRCB–1,89XPFM–4,63XTMP–0,46XRCB.XTMP–1,75XPFM.XTMP
– 0,44XRCB.XPFM.XTMP

( Eq. 5.3)

As figuras 5.42 e 5.43 mostram o diagrama de Pareto e o gráfico de ajustamento
linear respectivamente.

Figura 5.42. Diagrama de Pareto para AA (erro = 0,042).
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Figura 5.43. Gráfico de ajustamento do modelo – AA (erro= 0,042).

Observa-se no diagrama de Pareto, Figura 5.42, que os efeitos principais dos fatores
que fazem aumentar a AA são por conta do RCB, enquanto que os demais fatores
indicam um efeito de redução da absorção de água, consequentemente da
porosidade da peça cerâmica, que é interpretado pelo sinal negativo no diagrama.
Com relação à interação entre os fatores, com exceção da interação entre PFM e
RCB, todos interagem entre si com significância de 5% estatisticamente.
Nas figuras 5.44 à 5.49 são apresentadas as superfícies de respostas com
suas respectivas representações das curvas de contorno.

Figura 5.44. Resultados de superfície de resposta para AA, mostrando os efeitos da
temperatura X RCB, em gráfico de 3D.
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Figura 5.45. Resultados de superfície de resposta para AA, mostrando os efeitos da
temperatura X RCB nas curvas de contorno.

Figura 5.46. Resultados de superfície de resposta para AA, mostrando os efeitos da
temperatura X PFM, em gráfico de 3D.

Figura 5.47. Resultados de superfície de resposta para AA, mostrando os efeitos da
temperatura X PFM nas curvas de contorno.
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Figura 5.48. Resultados de superfície de resposta para AA, mostrando os efeitos do PFM X
RCB, em gráfico de 3D.

Figura 5.49. Resultados de superfície de resposta para AA, mostrando os efeitos do PFM X
RCB nas curvas de contorno.

Pode-se observar de forma mais evidenciada que a absorção de água diminui à
medida que a temperatura de sinterização aumenta, como também com o aumento
da concentração do PFM, já discutidos no item 5.32. Contata-se, ainda, que a menor
AA ocorre para valores de temperatura alta com RCB baixo (figuras 5.44 e 5.45) e
temperaturas altas com PFM alto (figuras 5.46 e 5.47).
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5.5.3 Porosidade aparente

O modelo linear ajustado para definir a PA, é mostrado pela equação 5.4:
YPA=22,30+1,05XRCB-3,61XPFM-7,84XTMP-0,59XRCBXTMP-3,58XPFMXTMP
-0,74XRCBXPFMXTMP

( Eq. 5.4)

No diagrama de Pareto, Figura 5.50, pode-se observar que o efeito principal dos
fatores que proporcionam aumento do PA deve-se ao RCB, enquanto que os fatores
temperatura e PFM indicam um efeito de redução da porosidade aparente da peça
cerâmica, por conta de uma maior densificação, interpretado no diagrama pelo sinal
negativo, assim como foi na absorção de água. Verifica-se ainda que não há
significância estatística na interação entre PFM e RCB.

Figura 5.50. Diagrama de Pareto da PA – (erro=0,042).

Com relação ao modelo de ajustamento, assim como na absorção de água,
2

o valor R =0,96, indica um bom ajuste como mostra a Figura 5.51.

Figura 5.51. Gráfico de ajuste do modelo da PA – (erro = 0,042).
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Para a porosidade aparente, verifica-se o mesmo comportamento da absorção de
água, haja vista que trata-se de grandezas diretamente proporcionais, como se pode
constatar nos resultados nas figuras 5.52 à 5.57, com as superfícies de respostas
representativas do modelo ajustado e suas respectivas projeções em plano
horizontal (curvas de contorno).

Figura 5.52. Resultados de superfície de resposta para PA, mostrando os efeitos da
temperatura X RCB, em gráfico de 3D.

Figura 5.53. Resultados de superfície de resposta para PA, mostrando os efeitos da
temperatura X RCB nas curvas de contorno.
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Figura 5.54. Resultados de superfície de resposta para PA, mostrando os efeitos da
temperatura X PFM, em gráfico de 3D.

Figura 5.55. Resultados de superfície de resposta para PA, mostrando os efeitos da
temperatura X PFM nas curvas de contorno.

Figura 5.56. Resultados de superfície de resposta para PA, mostrando os efeitos do PFM X
RCB, em gráfico de 3D
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Figura 5.57. Resultados de superfície de resposta para PA, mostrando os efeitos do PFM X
RCB nas curvas de contorno.

Analogamente à absorção de água, observa-se que a menor porosidade ocorre para
temperatura alta com PFM alto (figuras 5.54 e 5.55) e temperaturas alta com RCB
baixo (figuras 5.52 e 5.53).

5.5.4 Massa especifica aparente

O modelo de regressão linear melhor ajustado foi da MEA, dado pela equação 5.5,
com coeficientes de determinação de 98%, com todos os fatores com nível de
significância de 5% estatisticamente.
YMEA= 2,06 - 0,02XRCB 0,06XPFM + 0,15XTMP + 0,01XRCBXPFM + 0,02XRCBXTMP
+ 0,05XPFMXTMP+0,02XRCBXPFMXTMP

(Eq.5.5)

Nas figuras 5.58 e 5.59 estão o diagrama de Pareto e o gráfico de ajuste do modelo
do MEA, respectivamente.

Figura 5.58. Diagrama de Pareto do MEA – (erro = 0,0004).
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Figura 5.59. Gráfico de ajuste do modelo do MEA – (erro = 0,0004).

No que diz respeito aos efeitos principais dos fatores sobre a massa especifica
aparente, todos os fatores são estatisticamente significativos, sendo que a
temperatura foi o fator de maior importância e o RCB o de menor importância. A
temperatura contribuiu para o aumento do MEA, assim como o PFM, enquanto o
RCB influenciou para a sua redução.
Quanto à interação, a de maior efeito, como se pode constatar no diagrama
de Pareto, Figura 5.58, foi a de temperatura com RCB e PFM, seguido da interação
entre temperatura e RCB e, por último, entre temperatura e PFM.
Considerando o foco desta pesquisa, é necessário que os produtos tenham
massa

especifica

elevada,

significando

afirmar

que

essas

se

encontram

representadas nas superfícies de respostas pela região vermelha das figuras 5.60 à
5.65, com valores de RCB baixos, valores de PFM alto e temperatura alta.

Figura 5.60. Resultados de superfície de resposta para MEA, mostrando os efeitos da
temperatura X RCB, em gráfico de 3D.
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Figura 5.61. Resultados de superfície de resposta para MEA, mostrando os efeitos da
temperatura X RCB nas curvas de contorno.

Figura 5.62. Resultados de superfície de resposta para MEA, mostrando os efeitos da
temperatura X PFM, em gráfico de 3D.

Figura 5.63. Resultados de superfície de resposta para MEA, mostrando os efeitos da
temperatura X PFM nas curvas de contorno.
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Figura 5.64. Resultados de superfície de resposta para MEA, mostrando os efeitos do PFM
X RCB, em gráfico de 3D.

Figura 5.65. Resultados de superfície de resposta para MEA, mostrando os efeitos do PFM
X RCB nas curvas de contorno.

5.5.5 Módulo de ruptura à flexão

No módulo de ruptura à flexão todos os fatores apresentaram efeitos principais, em
nível de 5% de significância estatisticamente, cujo modelo linear é indicado pela
equação 5.6 e ilustrados com as figuras 5.66 e 5.67, diagrama de Pareto e o gráfico
de ajuste do modelo respectivamente.

YMRF = 13,83 + 0,95XRCB + 1,92XPFM + 6,15XTMP + 3,31XRCBXPFM + 2,73XRCBXTMP +
2,50XPFMXTMP + 2,67XRCBXPFMXTMP

(Eq. 5.6)
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Figura 5.66. Diagrama de Pareto do MRF – (erro = 0,0590).

Figura 5.67. Gráfico de ajuste do modelo do MRF – (erro = 0,0590).

Como se pode contatar no diagrama de Pareto, todos os fatores atuam no sentido
de aumentar o MRF, sendo a temperatura o principal desses fatores seguido do
PFM. Do ponto de vista de interação entre os fatores, tiveram significância
estatística com nível de 5%.
Considerando os propósitos desta pesquisa que é obter produtos com
elevado valor de MRF, observa-se que esses estão representados nas superfícies
de respostas pela região vermelha no extremo das figuras 5.68 à 5.73, com alta
temperatura e alto valor de RCB e PFM, conforme já discutido no item 5.3.5.
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Figura 5.68. Resultados de superfície de resposta para MRF, mostrando os efeitos da
temperatura X RCB, em gráfico de 3D.

Figura 5.69. Resultados de superfície de resposta para MRF, mostrando os efeitos da
temperatura X RCB nas curvas de contorno.

Figura 5.70. Resultados de superfície de resposta para MRF, mostrando os efeitos da
temperatura X PFM, em gráfico de 3D.
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Figura 5.71. Resultados de superfície de resposta para MRF, mostrando os efeitos da
temperatura X PFM nas curvas de contorno.

Figura 5.72. Resultados de superfície de resposta para MRF, mostrando os efeitos do PFM
X RCB, em gráfico de 3D.

Figura 5.73. Resultados de superfície de resposta para MRF, mostrando os efeitos do PFM
X RCB nas curvas de contorno.
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5.5.6 Resistência à compressão

Na definição do modelo linear para essa propriedade, os fatores, com exceção do
PFM, foram estatisticamente significativos com nível de 5%, ou seja, 95% de
confiabilidade, tendo como resultado a equação 5.7, representada pelas figuras 5.74
e 5.75, diagrama de Pareto e o gráfico de ajuste do modelo, respectivamente.
YRc = 49,99 – 2,12XRCB + 12,66XTMP + 6,76XRCB.XPFM + 8,26XRCB.XTMP
+ 6,07XPFM.XTMP + 6,80XRCB. XPFM.XTMP

(Eq. 5.7 )

.
Figura 5.74. Diagrama de Pareto da Rc – (erro = 0,089).

Figura 5.75. Gráfico de ajustamento do modelo Rc – (erro = 0,089).
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Quanto aos efeitos dos fatores sobre a resistência a compressão, com exceção do
fator PFM, os demais são estatisticamente significativos, como mostra a Figura 5.74.
A temperatura e as interações entre os fatores contribuem para aumentar a Rc,
sendo que o RCB indica um efeito de redução da resistência à compressão da peça
cerâmica, interpretado pelo seu sinal negativo no diagrama.
Analogamente ao modulo de ruptura á flexão, quanto às superfícies de
respostas, pode-se dizer que os elevados valores de Rc, propósito desta pesquisa,
estão representados nas superfícies de respostas pela região vermelha nos
extremos das figuras 5.76 à 5.81, conforme já discutido no item 5.3.6.

Figura 5.76. Resultados de superfície de resposta para Rc, mostrando os efeitos da
temperatura X RCB, em gráfico de 3D.

Figura 5.77. Resultados de superfície de resposta para Rc, mostrando os efeitos da
temperatura X RCB nas curvas de contorno.
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Figura 5.78. Resultados de superfície de resposta para Rc, mostrando os efeitos da
temperatura X PFM, em gráfico de 3D.

Figura 5.79. Resultados de superfície de resposta para Rc, mostrando os efeitos da
temperatura X PFM nas curvas de contorno.

Figura 5.80. Resultados de superfície de resposta para Rc, mostrando os efeitos do PFM X
RCB, em gráfico de 3D.
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Figura 5.81. Resultados de superfície de resposta para Rc, mostrando os efeitos do PFM X
RCB nas curvas de contorno.

5.6 CARACTERIZAÇÃO MICROESTRUTURAL DAS FORMULAÇÕES PÓSQUEIMA

5.6.1 Análise química

Na Tabela 5.14 encontram-se os resultados da analise química por fluorescência de
raios X, dos corpos cerâmicos sinterizados de cada formulação nas condições
diferentes de queima.
Tabela 5.14. Analise química por FRX dos corpos sinterizados.
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Pode-se verificar a presença majoritária da sílica (SiO2) em todas as formulações
independentemente da temperatura de queima, seguido da alumina (Al 2O3), e dos
óxidos de ferro, potássio, magnésio e cálcio. Para as formulações onde foi
incorporado o PFM, é evidenciado o MnO além dos óxidos supracitados.

5.6.2 Análise de difração de raios X

Nas figuras 5.82 a 5.86, são exibidos os difratogramas das formulações nas
diferentes condições de queima.
Pode-se observar que em todas as formulações houve a supressão dos
picos da caulinita encontrados tanto na argila como no sedimento de canais pluviais
(SCP), fato que se deve em face de formação da estrutura amorfa de metacaulinita,
como se pode comprovar nas análises térmicas das matérias primas (sub-item
5.1.3). Por outro lado, surgem os picos da flogopita (KMg3(AlSi3O10)(OH)2, por
predominância de Mg no argilomineral muscovita.

Figura 5.82. Difratograma de Raios –X para formulação F-1 nas temperaturas de
sinterização (a) 900ºC –E1 e (b) 1100ºC-E5.

Figura 5.83. Difratograma de Raios –X para formulação F-2 nas temperaturas de
sinterização (a) 900ºC –E2 e (b) 1100ºC-E6.
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As Figuras 5.82 e 5.83 apresentam os difratogramas para as formulações F-1
(massa padrão-MP) e F-2 que tem 80% de MP e 20% de concentração de RCB,
tendo sido sinterizadas a 900ºC e 1100ºC respectivamente. Observa-se que os picos
de quartzo (SiO2) e hematita (Fe2O3) permanecem inertes durante todo o processo,
haja vista que são fases existentes na massa inicial e por não ter ocorrido a total
decomposição nesta temperatura. Nesta mesma figura em (b) pode-se ainda
constatar uma variação de intensidade dos picos de quartzo e a supressão dos picos
cristalinos da flogopita, que pode atuar como fundente em temperaturas maiores de
sinterização, sendo transformados em outras fases cristalinas, como por exemplo,
mulita (Al6Si2O13), ou em materiais amorfos.

Figura 5.84. Difratograma de Raios –X para formulação F-3 nas temperaturas de
sinterização (a) 900ºC –E3 e (b) 1100ºC-E7.

Figura 5.85. Difratograma de Raios –X para formulação F-4 nas temperaturas de
sinterização (a) 900ºC –E4 e (b) 1100ºC-E8.
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Figura 5.86. Difratograma de Raios –X para formulação F-5 na temperatura de sinterização
1000ºC - E9.

As figuras 5.84 e 5.85 apresentam os difratogramas para as formulações F-3, que
tem 80% de MP e 20% de concentração de PFM e F-4 que tem 60% de MP, 20% de
concentração de RCB e 20% de concentração de PFM, tendo sido sinterizados a
900ºC e 1100ºC respectivamente. Observa-se em todos os difratogramas que os
picos de quartzo e hematita permanecem inertes durante todo o processo, haja vista
serem fases existentes na massa inicial e não ter ocorrido sua total decomposição
nesta temperatura. Da mesma forma acorreu com a formulação F-5 com 80% de
MP, 10% de concentração de RCB e 10% de concentração de PFM, sinterizado a
1000ºC, Figura 5.86.
Conforme era esperado, em todos os difratogramas para as formulações
com concentração de PFM ocorreram picos característicos de pyroxmangita
(Mn0,97Mg0,03SiO3), silicato de manganês semelhante aos piroxênios, proveniente da
hausmanita (Mn3O4) e outras decomposições, sendo, portanto mantida a fase nesta
temperatura. Em todas as formulações sinterizadas a partir de 1000ºC houve
supressão dos picos da flogopita e surge uma nova fase – mulita (Al6Si2O13),
formada partindo do espinélio e alumino-silicato amorfo, original de argilas,
principalmente das cauliniticas em temperatura entre 1000ºC e 1250ºC.

5.6.3 Análise microestrutural por MEV

Nas figuras 5.87 a 5.91 são apresentadas as microestruturas com seus respectivos
espectrograma de energia dispersiva-EDS das formulações nas diferentes
condições de queima.
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Figura 5.87. Fotomicrografia por MEV da superfície de fratura para F-1 (Mp)/ E-5
sinterizada a 1100ºC, com espectro e mapeamento por EDS. (a) 2000X e (b) 5000X.

A Figura 5.87 exibe a fotomicrografia por MEV da superfície de fratura da cerâmica
F-1, massa padrão (MP), queimada a 1100ºC. As fotomicrografias obtidas permitem
visualizar uma textura relativamente lisa, embora possa ser observada uma região
com defeitos, conforme mostram as setas, poros e trincas, associadas ao processo
de sinterização não totalmente consolidado, características essas relacionadas à
argila caulinitica com baixo teor de fundentes. Observa-se ainda a presença
marcante de Si e O, seguida do Al, K e Fe no mapeamento de EDS. Esses
elementos estão combinados formando a matriz vítrea e as fases como, por
exemplo, a mulita. No caso do Si, a concentração também está associada à
partícula de sílica livre na forma de quartzo, enquanto o Fe está associado à
partícula de hematita.
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Figura 5.88. Fotomicrografia por MEV da superfície de fratura para F-2 ( Mp +20%RCB) (a) E-2 sinterizada a 900ºC, (8000X) ; (b) E-6 sinterizada a 1100ºC (7500X) com espectro e
mapeamento por EDS.

A Figura 5.88 mostra a fotomicrografia por MEV da superfície de fratura da cerâmica
F-2, com 80% de MP e 20% de RCB, queimada a 900ºC (a) e 1100ºC (b). As
fotomicrografias obtidas permitem visualizar uma microestrutura com textura mais
grosseira e com porosidade superior em relação à cerâmica F-1 (MP). Tal fato devese ao RCB ter desenvolvido reações de sinterização, uma vez ter sido a temperatura
de queima superior à temperatura de queima utilizada no seu processamento. Nesta
é evidenciada a fase vítrea, e o quartzo (b), proveniente da massa inicial, enquanto
que a microanálise no quartzo (a) exibe os elementos químicos Si, O, Al, K, Fe e Mg,
componentes das fases: quartzo; hematita e flogopita, que foram constatadas pelo
difratograma mostrado anteriormente.
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Figura 5.89. Fotomicrografia por MEV da superfície de fratura para F-3 (MP+20%PFM),
(a) E-3 sinterizada a 900ºC,(1000X) e (b) E-7 sinterizada a 1100ºC,(3000X), com espectro
e mapeamento por EDS

A Figura 5.89 apresenta a fotomicrografia por MEV da superfície de fratura da
cerâmica F-3, com 80% de MP e 20% de PFM, sinterizada a 900ºC e 1100ºC. As
fotomicrografias obtidas permitem visualizar uma microestrutura com textura mais
fina e com porosidade inferior em relação à cerâmica F-1 (MP), apesar da existência
de regiões com defeitos, trincas e poros. O PFM utilizado na massa atuou como
fundente, por ser rico em potássio, propiciando na etapa de queima maior formação
de fase líquida e, consequentemente, a obtenção de peças com porosidade reduzida
e maior resistência mecânica. É possível observar em (a), a formação de fase vítrea
envolvendo os grãos de quartzo, ficando a porosidade condicionada a pequenas
bolhas aos contatos do grão de quartzo. Observa-se que os poros na fase vítrea são
esféricos, justificado pela baixa viscosidade efetiva formada nessa temperatura. A
microanálise no quartzo mostra a presença predominante da Si e O, já a
microanálise da matriz em torno da partícula de quartzo apresenta os seguintes
elementos: Si, Al, K, Fe, Mg e Mn, corroborando com as fases constatadas pelo
difratograma anteriormente exibido.
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Figura 5.90. Fotomicrografia por MEV da superfície de fratura para F-4 (Mp
+20%RCB+20%PFM) - (a) E-4 sinterizada a 900ºC, (2000X); (b) E-8 sinterizada a 1100ºC
(1000X), com espectro e mapeamento por EDS.

A Figura 5.90 apresenta a fotomicrografia por MEV da superfície de fratura da
cerâmica F-4, com 80% de MP, 20% de RCB e 20% de PFM, sinterizada a 900ºC (a)
e 1100ºC (b). Nas fotomicrografias obtidas é possível observar uma intensa
presença do quartzo e baixa dissolução perante a fase vítrea. Os sulcos abertos
junto aos grãos de quartzo evidenciam as microtrincas, possivelmente desenvolvidas
pelo comportamento termodilatométrico do quartzo, sem deixar de levar em
consideração uma eventual evolução de fases gasosas pelas fissuras durante a
queima da peça cerâmica (a). Pode-se observar ainda em (b) uma microestrutura
mais densa, comparada com as demais formulações, com grãos de quartzo de
tamanhos heterogêneos envolvidos por uma matriz vítrea com pequenos cristais. No
mapeamento de EDS pode ser observado os elementos químicos, Si, O, Al, Fe, K,
Ca, Mg e Mn, o que justifica as fases constantes no difratograma apresentado
anteriormente.
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Figura 5.91. Fotomicrografia por MEV da superfície de fratura para F-5/E-9
(MP+10%RCB+10%PFM), sinterizada a 1000ºC, com espectro e mapeamento por EDS. (a)
2000X e (b) 3000X.

Na Figura 5.91 observa-se a fotomicrografia por MEV da superfície de fratura da
cerâmica F-5, com 80% de MP, 10% de RCB e 10% de PFM, sinterizada a 1000ºC.
As fotomicrografias obtidas permitem visualizar uma microestrutura formada por
grãos interligados, caracterizando formação da fase vítrea com forma indefinida,
significando ganhos no processo de sinterização (b). Nessa mesma figura (a) é
evidenciada uma fratura de quartzo, podendo ter ocorrido no processo de
compactação. A microanálise da matriz que envolve o quartzo apresenta os
seguintes elementos químicos: Si, O, Al, Fe, K, Mg e Mn, componentes das fases
constatadas pelo difratograma anteriormente exibido.
Em síntese, foi verificado pelas fotomicrografias apresentadas que os
corpos de prova sinterizados a temperatura de 900ºC apresentam morfologia
grosseira associada às partículas rugosas. Ainda que predomine a microestrutura
porosa nesta temperatura, é também possível observar que já ocorre consolidação
das partículas no corpo cerâmico. No entanto, na temperatura de 1100ºC, todas as
formulações exibem uma região de fratura mais solidificada com predominância de
ligas típicas de vitrificação.
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5.7 SOLUBILIZAÇÃO E LIXIVIAÇÃO

A Tabela 5.15, exibe os resultados obtidos nos ensaios de solubilização e lixiviação
do resíduo PFM e dos corpos cerâmicos com incorporação deste resíduo, com
queima em 1000ºC. Baseando-se nos resultados do PFM, pode-se verificar teores
de Mn e Pb no extrato solubilizado superiores ao limite estabelecido pela
NBR10004/04, classificando-o de classe II-A, não perigoso e não inerte, assim
como, os corpos cerâmicos de formulação F-3 e F-4, por apresentarem teor de Mn
no extrato solubilizado superior ao estabelecido na referida Norma, anexos F e G da
ABNT. Já os corpos cerâmicos de formulação F-5, foram classificados como material
não perigoso e inerte, classe II-B, não apresentando risco ao meio ambiente,
embora o PFM tenha sido classificado com base no Dec. n.º 8464/76, como material
que não pode ser descartado em aterros comuns, devendo sofrer um processo de
tratamento ou ser disposto em aterros industriais, uma vez que o teor de Mn lixiviado
foi bem superior aos limites estabelecidos pelo Decreto supracitado.

Tabela 5.15. Resultado da solubilização e lixiviação das formulações

Com base nos resultados de lixiviação das formulações, pode-se observar que os
teores de Mn variaram entre 0,9mg/L e 1,5mg/L, sendo que na medida que diminui a
concentração em peso do PFM, o teor de Mn lixiviado diminui. Todas as formulações
estudadas tiveram teores lixiviados significativamente menores comparados com o
resíduo PFM. Os corpos de F-5, cuja composição incorpora 10% de PFM,
apresentou teor de extrato de Mn lixiviado abaixo do limite especificado, enquanto os
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corpos de F-3 e F-4, cuja composição incorpora 20% de PFM tiveram valores
superiores ao limite estabelecido de lançamento de efluente. (Dec, 8464/1976)
Esses resultados indicam que a incorporação do PFM na matriz cerâmica,
é viável para estabilização do manganês, uma vez que sejam respeitados os teores
máximos de 10% do PFM com temperaturas de queima maior ou igual a 1000ºC, de
forma que para teores superiores a 10% do PFM, torna-se imperativo a realização
de estudos de impactos ambientais. Todas as formulações estudadas foram
classificadas como não perigoso ou classe II, em conformidade a NBR10004/04 da
ABNT- Resíduos Sólidos.

5.8 APLICAÇÃO EM CERÂMICA VERMELHA

A partir dos resultados obtidos para as propriedades tecnológicas como, absorção
de água, modulo de ruptura à flexão e resistência à compressão, e ainda, das
especificações normalizadas e requeridas para aplicação em produtos de cerâmica
vermelha: tijolos, blocos, telhas e paver cerâmico, a Tabela 5.16, apresenta o
resumo

desses

resultados,

indicando

a

aplicação

para

cada

formulação

considerando sua temperatura de queima.

Tabela 5.16. Formulação versus aplicação em cerâmica vermelha
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Todas as formulações avaliadas atenderam sua aplicação em produtos de
cerâmica vermelha, em conformidade com as normas vigentes, desde que
respeitados os teores máximos do PFM. Ressalta-se que para produção de bloco
intertravado cerâmico (paver), somente as formulações com queima ≥ 1000°C
atendem as especificações exigidas.
Assim, as formulações ideais para produção cerâmica são F-1; F-2 e F-5,
enquanto que para utilização das demais formulações - F-3 e F-4, se faz necessário
a realização de estudos de impactos ambientais, visto que essas formulações foram
classificadas no extrato solubilizado como não inerte.
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6 CONCLUSÕES E SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS

Neste capítulo encontram-se as conclusões obtidas desta pesquisa, além
de sugestões para trabalhos futuros. Ressalta-se que as propriedades devem ser
monitoradas através de realizações de análise em escala industrial, de forma a
apresentarem resultados que venham complementar os encontrados nesse estudo.

6.1 CONCLUSÕES
O objetivo geral da pesquisa foi avaliar a influência da adição dos resíduos (SCP,
RCB e PFM) em matrizes cerâmicas visando formular bloco intertravado cerâmicopaver.
Com base nos resultados obtidos no presente trabalho, verificou-se que a
incorporação dos resíduos em estudo, produziu melhorias nas propriedades do
produto final, de forma a reduzir a absorção de água, porosidade aparente e
aumentar a resistência mecânica das peças, além dos benefícios ambientais, vez
que minimizarão os impactos negativos causados à natureza por esses resíduos
produzidos na Região Metropolitana de Salvador (RMS). Podendo ter aplicação em
bloco intertravado – paver cerâmico.
Como conclusão especifica destaca-se:
A argila estudada apresenta composição química rica em SiO 2, Al2O3 e
Fe2O3, com baixa concentração de CaO. Trata-se de uma argila com concentrações
similares de caulinita e muscovita.
Os ensaios característicos do sedimento (SCP) revelaram tratar-se de uma
argila caulinitica, apresentando em sua constituição mineralógica, além da fase
caulinita, o quartzo, gibsita e a hematita.
A argila foi misturada com o sedimento (SCP) na proporção em peso de
90% e 10% respectivamente, formando a massa padrão (MP), não sendo verificadas
variações significativas das propriedades do produto final, comparada com a massa
argilosa pura.
O chamote ou rejeito cerâmico (RCB) apresentou granulometria mais
grosseira que a argila, que o SCP e o PFM, com diâmetro médio de suas partículas,
mais do dobro do diâmetro médio da argila, e aproximadamente vinte vezes maior
que o diâmetro médio do PFM. Essa graduação pode ter facilitado a secagem e a
estabilidade dimensional das peças cerâmicas.
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Em função do menor teor de argilominerais na constituição mineralógica,
tanto o RCB quanto o PFM corroboraram um ajuste de plasticidade da massa
argilosa padrão (MP).
A incorporação de RCB na massa padrão contribuiu para diminuir a
retração

linear

de

queima,

nas

temperaturas

entre

900º

e

1100ºC,

e

consequentemente diminuição da população de defeitos na peça final, como pode
ser comprovada na comparação das fotomicrografias por MEV, nas figuras 5.87 e
5.88.
A incorporação do PFM na massa padrão proporcionou aumento na
retração linear de queima e na resistência mecânica, contribuindo com a diminuição
da absorção de água e porosidade aparente, nas temperaturas entre 900º e 1100ºC,
tornando a peça mais densa. Isto pode ser atribuído à formação da fase líquida de
maior viscosidade, mantendo a menor porosidade e de maneira isolada, como pode
ser comprovada na comparação das fotomicrografias das figuras 5.87 e 5.89.
A adição de 20% em peso do PFM na massa padrão, com queima superior
ou igual a 1100ºC, pode contribuir para uma descaracterização do produto,
deformação por efeito piroplástico, fenômeno atribuído à formação excessiva da fase
líquida com baixa resistência ao escoamento, haja vista que o PFM possui elevada
concentração de K2O. Por outro lado, o PFM, adicionado à massa com
concentrações menores que 20%, possibilita uma temperatura mais baixa de
queima, com consequente redução de energia dispendida no processo de produção
cerâmica, permitindo resultados satisfatórios das propriedades tecnológicas.
A adição do resíduo de manganês (PFM) tem o efeito de escurecer a peça
cerâmica, o que pode permitir a customização das cores dos produtos dentro de
uma determinada faixa desejada.
A incorporação dos resíduos RCB e PFM, em concentrações iguais na
massa padrão, a exemplo de F-4 e F-5, proporcionou um aumento significativo da
resistência mecânica nas temperaturas de queima de 1000º e 1100ºC, comparadas
com as demais formulações; enquanto na temperatura de queima de 900ºC, houve
uma diminuição da resistência mecânica, justificado pelo aumento da porosidade
aparente comparada com a massa padrão.
Através das curvas de gresificação, pode-se concluir que as formulações
com a incorporação de PFM densificaram na faixa de 1062º a 1100ºC, devido a
concentração do K2O formando eutético em baixa temperatura.
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As superfícies de respostas, juntamente com suas respectivas curvas de
contorno, mostraram que as propriedades tecnológicas foram influenciadas tanto
pela variação na composição da mistura, quanto pela mudança da temperatura de
queima. Constatações que ratificam os resultados obtidos. Todos os modelos
ajustados para descrever as propriedades (RLq, AA, PA, MEA, MRF e Rc) foram
modelos lineares estatisticamente com nível de confiabilidade de 95%.
Em conformidade às normas americanas (ASTM) e colombianas (NTC),
todas as formulações avaliadas, com queima na temperatura ≥ 1000ºC, atendem
aos pré-requisitos exigidos na norma, no que tange à resistência mecânica,
absorção de água e índice de abrasão, para fabricação de paver cerâmico, tendo
aplicação em pavimentação de vias de tráfego leve e de pedestre, podendo as
formulações sinterizadas na temperatura de 1100ºC, serem indicadas para
pavimentação de vias de tráfego pesado.
Ressalte-se que as formulações com queimas abaixo de 1000ºC poderão
ser utilizadas para a fabricação de outros produtos cerâmicos como bloco estrutural,
bloco de vedação, tijolo e telha, mediante os pré-requisitos exigidos nas normas.
Como conclusão final, a incorporação dos resíduos em tela (SCP, RCB e
PFM) à massa argilosa, para produção de paver cerâmico, foi classificada como
material não perigoso e inerte, quando adicionado até o limite máximo de 10% do
PFM, mostrando-se altamente viável do ponto de vista técnico, de forma que para
teores superiores a 10% do PFM, torna-se imperativo a realização de estudos de
impactos ambientais.

6.2 SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS


Avaliar a redução do impacto ambiental atribuído à utilização do

resíduo de manganês (PFM) na incorporação de matrizes cerâmicas.


Otimizar os resíduos em estudo, no desenvolvimento de formulação

para porcelanato.


Avaliar a resistência à abrasão das peças no padrão industrial.



Realizar estudo de viabilidade socioeconômico para a produção de

paver cerâmico.


Realizar estudo de piroplasticidade em formulações com resíduo de

Manganês em temperaturas elevadas.
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