
 
 

  

                          UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIA 

E ENGENHARIA DE MATERIAIS 

 

 

 

 

 

TESE DE DOUTORADO 

 

AVALIAÇÃO DA INCORPORAÇÃO COMBINADA DOS RESÍDUOS DE 

CASCALHO DE PERFURAÇÃO DE POÇO PETROLÍFERO E DE POLIMENTO DO 

PORCELANATO EM CERÂMICA VERMELHA 

 

 

 

 

MOACIR GUILHERMINO DA SILVA 

 

 

 

Orientadores: Prof. Dr. Marcus Antônio de Freitas Melo (DEQ – UFRN) 

Co-orientadoras: Profª. Drª. Dulce Maria de Araújo Melo (DQ – UFRN) 

                             Profª. Drª. Jaquelígia Brito da Silva (DEC – UFRN) 

 

 

 

Natal-RN 

Fevereiro/2012 

 



 
 

Moacir Guilhermino da Silva 

 

 

 

 

 

 

 

AVALIAÇÃO DA INCORPORAÇÃO COMBINADA DOS RESÍDUOS 

DE CASCALHO DE PERFURAÇÃO DE POÇO DE PETRÓLEO E DE 

POLIMENTO DO PORCELANATO EM CERÂMICA VERMELHA 

 

 

 

 

 

 

 

Tese de doutorado apresentada ao Programa de Pós-
graduação em Ciência e Engenharia de Materiais do 
Centro de Ciências Exatas e da Terra  da Universidade 
Federal do Rio Grande do Norte, como requisito                                                                                 
parcial para obtenção do título de Doutor em Ciência 
e Engenharia de Materiais, sob orientação do Prof. 
Dr. Marcus Antônio de Freitas Marcus Melo e 
coorientadoras as Profªs. Drªs. Dulce Maria de Araújo 
Melo e Jaquelígia Brito da Silva. 

 

 

 

Natal-RN 

Fevereiro/2012 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Centro de Ciências Exatas e da Terra – CCET. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Silva, Moacir Guilhermino da. 

 Avaliação da incorporação combinada dos resíduos de cascalho de perfuração de 

poço de petróleo e de polimento do porcelanato em cerâmica vermelha / Moacir 

Guilhermino da Silva. - Natal, 2012. 

 157 fl.: il. 

 

 Orientador: Prof. Dr. Marcus Antônio de Freitas Melo. 

 Co-orientadora: Profa. Dra. Dulce Maria de Araújo Melo. 

 Co-orientadora: Profa. Dra. Jaquelígia Brito da Silva. 

 

 Tese (Doutorado) – Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Centro de 

Ciências Exatas e da Terra. Programa de Pós-Graduação de Ciências e Engenharia 

de Materiais. 

 

 1. Cerâmica – Tese. 2. Cerâmica vermelha – Tese. 3. Porcelanato – Resíduo – 

Tese. 4. Cascalho – Resíduo – Tese. 5. Planejamento fatorial – Tese. I. Melo, 

Marcus Antônio de Freitas. II. Melo, Dulce Maria de Araújo. III. Silva, Jaquelígia 

Brito da. IV. Título. 

 

RN/UF/BSE-CCET                                                             CDU: 666.3 



 
 

RESUMO 

 

A indústria de produção de porcelanatos para uso na construção civil e a do petróleo, na fase 

de exploração e produção, exercem um papel importante na produção de resíduos. Muitas 

pesquisas têm sido realizadas tanto pela academia quanto pelo setor produtivo, ora 

reintroduzindo esses resíduos na mesma linha de produção que os gerou, ora em setores 

alheios ao de sua geração, como na produção de concretos e argamassas para a construção 

civil, por exemplo, mas cada um de forma isolada. O objetivo desta pesquisa é estudar a 

incorporação combinada do resíduo de cascalho de perfuração de poço petrolífero e do 

resíduo do polimento do porcelanato, gerado na fase de acabamento final do produto, numa 

matriz argilosa, para a produção de cerâmica vermelha - especificamente tijolos, blocos 

cerâmicos e telhas. A argila utilizada é oriunda do município de São Gonçalo do Amarante, 

RN; o resíduo de perfuração, da bacia potiguar, no Rio Grande do Norte; e o do polimento é 

de uma cerâmica de porcelanato do Estado da Paraíba. Utilizou-se a mistura de uma argila 

plástica com uma não plástica, numa proporção de 50 % de cada uma (que é o percentual de 

mistura adotado na cerâmica fornecedora dessa argila), estabelecendo-se formulações com a 

incorporação dos dois resíduos nessa matriz argilosa. Nas formulações, os dois resíduos foram 

incorporados com um percentual mínimo de 2,5 % e máximo de 12,5 %, variando-se em 2,5 

% cada um, em cada formulação,  de modo que a soma dos resíduos fosse no máximo 15 %. É 

oportuno registrar que o resíduo do polimento do porcelanato é de classe IIa (não inerte). Os 

materiais foram caracterizados por FRX, DRX, TG, DTA, granulometria a laser e pelo índice 

de plasticidade.  As propriedades tecnológicas de absorção de água, porosidade aparente, 

retração linear de queima, tensão de ruptura à flexão e massa específica aparente, foram 

avaliadas após a sinterização das peças a 850 °C, 950 °C e 1050 °C, com ciclo de queima de 3 

h , 3 h e 30 min e 3 h e 50 min, respectivamente, com taxa de aquecimento de 10 °C/min. e 

patamar de 30 min., para todas as formulações. Para melhor compreender-se a influência de 

cada resíduo e de cada temperatura nas propriedades avaliadas, utilizou-se o planejamento 

fatorial e suas superfícies de resposta para interpretação dos resultados. Verificou-se que a 

temperatura não tem significância estatística no nível de 95 % de confiabilidade na tensão de 

ruptura à flexão e que ela diminui a absorção de água e a porosidade, mas aumenta a retração 

e a massa específica aparente. Os resultados mostraram a viabilidade da incorporação 

pretendida, adequando-se a temperatura a cada produto e cada formulação, e as temperaturas 

de 850 °C e 950 °C foram as que atenderam ao maior número de formulações. 

Palavras-chaves: cerâmica vermelha; resíduo de polimento de porcelanato; resíduo de 

cascalho de perfuração petrolífera; planejamento fatorial. 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

Among the industries, those that produce ceramic porcelain for use in construction industry 

and oil, during the exploration and production period, play an important role in the production 

of waste. Much research has been carried out both by academia and the productive sector, 

sometimes reintroducing them in the same production line that generated them, sometimes in 

areas unrelated to their generation, as in the production of concrete and mortar for the 

construction, for example, but each one in an isolated way. In this research, the aim is to study 

the combined incorporation of the waste drill cuttings of oil well and the residue of the 

polishing of porcelain, generated in the final stage of finishing of this product in a clay matrix, 

for the production of red pottery, specifically bricks, ceramic blocks and tiles. The clay comes 

from the municipality of São Gonçalo, RN, the drilling waste is from the Natal basin, in Rio 

Grande do Norte, and the residue of the polishing proceeds from a ceramic porcelain of the 

State of Paraíba. For this purpose, we used a mixture of a plastic clay with a non-plastic, in a 

ratio of 50% each, settling formulations with the addition of these two residues in this clay 

matrix. In the formulations, both residues were incorporated with a minimum percentage of 

2.5% and maximum of 12.5%, varying from 2.5% each, in each formulation, which the sum 

of the waste be no more than 15%. It should be noted that the residue of the polishing of 

ceramic porcelain is a IIa class (not inert). The materials were characterized by   XRF, XRD, 

TG, DTA, laser granulometry and the plasticity index. The technological properties of water 

absorption, apparent porosity, linear shrinkage of burning, flexural tensile strength and bulk 

density were evaluated after the sintering of the pieces to 850 °C, 950 °C and 1050 °C, with a 

burning time of 3 hr, 3 hr and 30 minutes, and 3 hr and 50 minutes, respectively, with a 

heating rate of 10 °C/minute, for all formulations and landing of 30 minutes. To better 

understand the influence of each residue and temperature on the evaluated properties, we 

used the factorial planning and its surfaces of response for the interpretation of the results. 

It was found that the temperature has no statistical significance at a 95% of reliability level in 

flexural tensile strength and that it decreases the water absorption and the porosity, but 

increases the shrinkage and the bulk density. The results showed the feasibility of the 

desired incorporation, but adjusting the temperature to each product and formulation, and 

that the temperatures of 850 °C and 950 °C were the one that responded to the largest 

number of formulations. 

Keywords: Red ceramic, ceramic porcelain polishing residue, residue of drill cuttings from 

oil well; factorial planning. 
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CAPÍTULO 1 - INTRODUÇÃO 

 

Com o crescimento da população brasileira, a atividade econômica vem se 

diversificando, num ritmo cada vez mais crescente. Para o atendimento das necessidades da 

economia, isso implica numa diversificação de produtos e serviços, também num ritmo cada 

vez mais crescente, o que impõe uma exploração contínua de insumos naturais de toda ordem, 

muitos deles não renováveis. 

A partir dos anos 1970, a esse crescimento seguiu-se o fenômeno da migração 

populacional do campo para as cidades. eE 1970, 55,92% da população viviam na área urbana 

e 44,08% na área rural, passando, em 1996, para 78,4% na área urbana e 21,60% na rural. 

Em 2000, 81,25%  da população brasileira viviam em situação urbana e 18,75% em 

situação rural. Já em 2010, apenas 15,65% da população viviam em situação rural, contra 

84,35% em situação urbana (IBGE, 2010). 

Acompanhando essa migração, as cidades vêm crescendo continuamente em área 

construída, e a indústria da construção civil, um setor altamente consumidor de bens naturais 

e industrializados é o ramo da atividade econômica que responde por esse crescimento. 

Além da atividade da construção civil ser altamente consumidora de bens naturais e 

artificiais, ela é também uma grande produtora de resíduos com forte impacto no meio 

ambiente, seja na etapa da exploração dos bens naturais para a industrialização dos mais 

variados produtos, seja na geração de resíduos de toda ordem. 

Consciente desse problema, o CONAMA – Conselho Nacional do Meio Ambiente - 

juntamente com os demais órgãos ambientais, têm pressionado cada vez mais os setores 

público e privado para minimizar tais consequências ao longo da cadeia produtiva. Essas 

pressões levaram a própria indústria e a academia a estudarem soluções para 

reaproveitamento dos resíduos. Assim, o que antes era lixo ou rejeito, passou a ser um bem 

econômico, com a geração de emprego e renda. 

Nesse contesto, a pesquisa para utilização dos mais variados tipos de resíduos, seja da 

construção propriamente dita, seja das etapas precedentes nas indústrias que lhe dão suporte, 

já vem ocorrendo desde a segunda metade do século passado. 
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Segundo CASSA et al. (2001), “a cadeia produtiva da construção civil, também 

denominada de construbusiness, apresenta importantes impactos ambientais em todas as 

etapas de seu processo: extração de matérias-primas, produção de materiais, construção, uso e 

demolição. Qualquer sociedade seriamente preocupada com esta questão deve colocar o 

aperfeiçoamento  da construção civil como prioridade. No Brasil, o construbusiness 

corresponde a 14% da economia”. 

Ainda segundo esses autores, “o macrocomplexo da construção civil é um dos maiores 

consumidores de matérias-primas naturais. Estima-se que a construção civil utiliza algo entre 

20 e 50% do total de recursos naturais consumidos pela sociedade.” 

A reciclagem primária, reciclagem do resíduo dentro do processo que o originou - é 

muito comum e tem grande importância na produção do aço e do vidro, embora seja, muitas 

vezes, técnica ou economicamente inviável (ALL..., 1993, apud CASSA  et al., 2001).Já a 

reciclagem secundária, reciclagem de um resíduo em outro processo produtivo, diverso 

daquele que o originou, - apresenta inúmeras possibilidades, particularmente no 

macrocomplexo da construção civil (CASSA et al., 2001). 

Na perspectiva da proteção ambiental e na econômica, os estudos visando à reciclagem de 

resíduos, nos mais diversos campos da atividade produtiva - particularmente os da cadeia 

produtiva ligada à indústria da construção civil – vêm, cada vez mais, ganhando força, no 

mundo inteiro. Assim, as pesquisas buscando a utilização do resíduo do polimento do 

porcelanato têm recebido uma atenção muito grande, tanto da academia como do setor 

produtivo da indústria cerâmica.  

 

1.1 Justificativa da Pesquisa 

 

No processo de fabricação do porcelanato, como resultado do polimento das peças 

cerâmicas uma grande quantidade de pó é produzida. Só na unidade industrial da Cerâmica 

Elizabeth, em João Pessoa, na Paraíba, eram produzidas, por dia, 32 toneladas de resíduo, que 

ficavam estocados no pátio da indústria por um período indeterminado, sendo utilizado nos 

aterros, na época de estiagem (SOUZA, 2007). Levando-se em consideração as demais 

indústrias de porcelanato distribuídas pelo país, conclui-se que alguns milhares de toneladas 
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são estocados diariamente, com custos consideráveis para as empresas e prejuízo para a saúde 

humana e para o meio ambiente. 

No que concerne ao resíduo de perfuração petrolífera, a estimativa média de produção 

em poços on shore, no Brasil, é de 13 m
3
 a cada 100 m perfurados (PIRES, (2009)), o mostra 

o tamanho do problema para se dar uma destinação adequada a esse material. 

 Esses materiais têm sido estudados separadamente e com sucesso de aproveitamento 

em vários usos, como os citados acima. Considerando-se, portanto, sua abundância nos 

respectivos estados produtores, a tendência de exaustão das jazidas argilosas e a existência de 

fábricas de porcelanato noRio Grande do Norte (o maior produtor de porcelanatos do 

Nordeste), na Paraíba e nos estados das regiões Sul e Sudeste do Brasil, e ainda a contribuição 

dada ao meio ambiente pelo aproveitamento desses materiais, agregando-lhes valor 

econômico, justifica-se estudá-los conjuntamente numa matriz argilosa para produção de 

cerâmicas vermelhas. Além disso, o aproveitamento desses materiais contribui para a geração 

de emprego e renda, aspecto importante para o desenvolvimento de uma região como o 

Nordeste. 

 

1.2 Objetivos da pesquisa 

 

 Como objetivo geral, propõe-se pesquisar o emprego do resíduo do polimento do 

porcelanato associado ao resíduo de cascalho de perfuração petrolífera, adicionando-os a uma 

matriz argilosa, na produção de cerâmica vermelha - tijolos maciços, blocos cerâmicos e 

telhas - para uso na construção civil. 

 Como objetivos específicos, propõe-se; 

a) definir que produtos podem ser obtidos, conforme os valores encontrados para as  

propriedades tecnológicas, respeitando-se as normas técnicas vigentes para o setor; 

b) estudar a influência de cada material nas propriedades tecnológicas do produto final; 

c) verificar a influência da temperatura sobre cada propriedade avaliada, nos produtos 

obtidos com a mistura. 

Esta tese está organizada em cinco capítulos, assim distribuídos: 
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No Capítulo 1 - Introdução, aborda-se a necessidade da reciclagem dos resíduos diante 

do crescimento urbano e o estado da arte, na conjuntura atual. No Capítulo 2 - Revisão 

bibliográfica - faz-se uma revisão teórica sobre os materiais envolvidos na pesquisa e suas 

técnicas de identificação e caracterização, à luz de pesquisas anteriores sobre o estudo das 

cerâmicas vermelhas. No Capítulo 3 - Materiais e métodos - abordam-se a metodologia 

adotada na pesquisa, a caracterização física, química e mineralógica dos materiais, a 

formulação dos corpos de prova e as propriedades e técnicas a serem estudadas, 

evidenciando-se o planejamento fatorial e suas superfícies de resposta. No Capítulo 4 - 

Resultados e discussão - são analisados os materiais e produtos obtidos, à luz das técnicas 

abordadas no capítulo anterior. As justificativas para os resultados encontrados são aqui 

mostradas como indicativos de uso dos produtos obtidos. Finalmente, no Capítulo 5 – 

Conclusões – faz-se uma síntese dos resultados obtidos no capítulo anterior, cotejando-os com 

os objetivos propostos no Capítulo 1. 
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CAPÍTULO 2 - REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

2.1 Argilas 

 

2.1.1 Conceito de argila, de mineral argiloso e de material argiloso 

 

  O termo “argila” é usado em vários sentidos. Assim, para o sedimentologista, argila é 

um termo granulométrico, que abrange todos os sedimentos em que dominam partículas com 

diâmetro esférico equivalente – d.e.e. – menor que   m. Para o ceramista, a argila é um 

material natural que quando misturado com água em quantidade adequada se converte numa 

pasta plástica. Para o mineralogista, o termo designa mineral ou mistura de minerais em que 

dominam os chamados minerais argilosos, que são silicatos hidratados, em que podem 

participar cátions tais como Al, Fe, Mg, K e outros, que apresentam estrutura  essencialmente 

filitosa e granulometria muito fina (GOMES, 1988). 

Os minerais argilosos são os componentes carcterísticos das argilas. Estas, por sua 

vez, são rochas nas quais os minerais argilosos ocorrem sós ou estão misturados em várias 

proporções com outros minerais, os não argilosos, tais como: quartzo, feldspato, mica, calcita, 

hematita etc. Os minerais não argilosos estão praticamente ausentes na fração granulométrica 

    m. Dessa forma, uma separação granulométrica  nas duas frações - acima e abaixo de 

  m - é a melhor maneira de se separar qualitativamente e, em certos casos,  

quantitativamente os minerais argilosos dos não argilosos. GOMES (1988) assim resume 

esses conceitos: 

“Argila: rocha constituída essencialmente por minerais argilosos, podendo conter 

outros minerais, os minerais não argilosos, além de matéria orgânica e outras impurezas, e 

caracterizada fisicamente por: 

a) possuir conteúdo elevado de partículas com d.e.e.      m; 

b) tornar-se plástica quando pulverizada e misturada com água em quantidade adequada; 

c) tornar-se consistente e rígida após secagem e adquirir dureza após queima a 

temperatura superior a 1000 °C. Para cerâmica vermelha após queima a 900 °C os 

produtos já adquirem elevadas resistências (GALDINO, 2001). 
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Minerais argilosos: minerais constituintes e característicos das argilas, geralmente 

cristalinos, que quimicamente são silicatos hidratados podendo conter cátions, tais como: Al, 

Fe, Mg, Ca, K e outros e que estruturalmente se apresentam em camadas e folhas ou, ainda, 

mais raramente, em cadeias ou fitas. 

Material argiloso: qualquer material natural de granulometria fina e de textura 

terrosa ou argilácea, independentemente de, em sua composição, os minerais argilosos serem 

ou não componentes essenciais. Assim, argilas, argilitos e xistos argilosos são materiais 

argilosos. Os solos podem também considerar-se como materiais argilosos, desde que 

apresentem textura argilosa e um conteúdo elevado de argila”. 

 

2.1.2  Minerais argilosos 

 

Num mineral argiloso, os elementos mais frequentes são: oxigênio, silício, alumínio, 

ferro, magnésio, potássio e sódio, no estado iônico, assemelhando-se a esferas, as quais se 

arranjam em modelos estruturais tridimensionais. Essas esferas são as unidades construtoras 

dos minerais argilosos e seu arranjo pode fazer-se segundo sete modelos diferentes, donde a 

consideração de sete grupos sistemáticos de minerais argilosos cristalinos. 

Seis desses sete grupos de minerais argilosos, todos silicatos, têm modelos estruturais 

organizados em folhas e camadas, donde a designação de filossilicatos (do grego phylo, 

folha). A estrutura do sétimo grupo tem a forma de fita. 

Os componentes básicos estruturais dos minerais agilosos, por ordem de 

complexidade, são os seguintes: 

planos atômicos: compreendem os átomos que, na estrutura do mineral argiloso, se 

dispõem coplanarmente; 

folhas estruturais: agrupamentos de átomos pertencentes a vários planos atômicos, 

constituindo configurações poliédricas (tetraedros ou octaedros); 

camadas estruturais: agrupamentos de folhas estruturais. 
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Unidade estrutural: motivo básico que, por repetição simétrica, origina toda a 

estrutura e que compreende as camadas estruturais básicas e os espaços intercamadas. A ele 

corresponde a fórmula química unitária. 

 

2.1.3  Minerais cristalinos 

                                                                                                                                                                                                           

2.1.3.1 Grupo da caulinita 

 

A Figura 2.1, a seguir, mostra esquematicamente o modelo estrutural desse grupo, cuja 

principal espécie é a caulinita. A difração de raios X revela que o espaçamento entre camadas 

estruturais consecutivas é de 7   e que cada camada estrutural é constituída pela associação 

de uma folha tetraédrica de sílica com uma folha octaédrica de gibsita ou com uma folha 

octaédrica de brucita. Em média, num cristal de caulinita entram de 40 a 50 camadas 

estruturais (GOMES, 1988).  

À unidade estrutural básica, ou célula unitária, correspondem as composições 

químicas 4SiO2.2Al2O3.4H2O ou 4SiO2.6MgO.4H2O ou, sob outra forma, Si4Al4O10(OH)8 ou 

Si4Mg6O10(OH)8. A composição química teórica de um cristal de caulinita é de 39,8 % Al2O3, 

46,3 % SiO2 e 13,9 % de H2O. Os oxigênios apicais da folha tetraédrica da caulinita apontam 

todos na mesma direção, isto é, para a folha octaédrica, e situam-se num plano comum  O e 

OH dessa folha (Figura 2.1). 

 A caulinita pura não serve para a produção de cerâmica vermelha, devido a algumas 

características, como: constituição, cor branca pós-queima, propriedade de perda de massa e 

contração linear elevada. Mas, geralmente, ela se apresenta misturada com grãos de areia, 

óxidos de ferro e outros elementos, em quantidades tão pequenas que não influenciam 

negativamente no produto final (AGNELLO, 1960). 
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Figura 2.1 – a) tetraedro de sílica; b) folha tetraédrica Te (aos tetraedros de sílica associam-se   

                     arranjos hexagonais); c) octaedro em que o átomo coordenado pode ser Al, Fe,  

                     ou Mg; d) folha octaédrica: O; e) modelo esquemático da camada estrutural  

                     básica da caulinita  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                  

                                                  Fonte: Gomes, (1988) 

  

  

Do ponto de vista térmico, o comportamento da caulinita pode ser descrito conforme a Tabela 

2.1. 
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Tabela 2.1 – Comportamento térmico das argilas caulinitas 

Temperatura (ºC) Comportamento térmico Observações 

110 Perda de água de umidade.  

450 Início da reação de desidroxilação, que é completada a 600 ºC, 

formando a metacaulinita. 

950 No caso das caulinitas bem cristalizadas, há  

um pequeno pico endotérmico antes do pico 

exotérmico intenso, cujo pico máximo ocorre 

a 975 ºC; as caulinitas mal cristalizadas não 

apresentam esse pequeno  pico endotérmico. 

 

 

 

A retração de 

queima da 

caulinita atinge 

o valor máximo, 

1100 A cristobalita é facilmente identificada, quando a 

fase espinélio alumínio-silício se transforma em 

um tipo de mulita mais rica em sílica, que, 

posteriormente, se transforma em mulita, com 

mais liberação de cristobalita. 

e a vitrificação 

se inicia até 

1225 ºC, devido 

à liberação de 

cristobalita 

(SiO2). 

1225 Tem-se o pico exotérmico, que corresponde à  

transformação total do espinélio em mulita, com 

liberação de sílica. 

 

1470 Há o pico de cristalização da cristobalita.  

1750 Fusão completa do sistema.  

  Fonte: BINDLEY (1961) 

 

 

2.1.3.2 Grupo da ilita 

 

 A ilita é um silicato de alumínio hidratado de elevado grau de óxido de potássio que 

torna as argilas muito plásticas, devido a seu alto grau de granulometria fina, contribuindo de 

forma positiva na moldagem dos produtos cerâmicos e também no processo de secagem. 

Algumas vezes, colabora para a coloração avermelhada do produto, no caso de haver ferro em 
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sua composição, o qual é liberado, por volta de 900 ºC, em forma de hematita (VARELA, 

2004). 

 O mineral argiloso ilita tem uma estrutura cristalina semelhante à da montmorilonita, 

com apenas uma substituição maior do alumínio por silício, o que dá uma maior carga à 

estrutura cristalina, sendo o cátion neutralizante o potássio. Em consequência dessas 

diferenças, as camadas estruturais são rigidamente ligadas e não expandem, e o mineral 

argiloso tem uma distância interplanar basal fixa de 10,1  . O alumínio é o cátion octaédrico 

dominante, porém o magnésio e o ferro podem estar presentes (BRINDLEY, 1961). 

 A Figura 2.2 mostra, esquematicamente, o modelo estrutural correspondente a esse 

grupo, cujo nome é o da espécie tipo-ilita -, caracterizada, inicialmente, numa ocorrência no 

estado de Illinois, E.U.A. Tal modelo compreende duas folhas tetraédricas de sílica que 

ensanduícham uma folha octaédrica, em relação à qual o íon coordenado pode ser Al
3+

, Fe
3+

, 

Fe
2
+ ou Mg

2+
. 

 

Figura 2.2 – Estrutura esquemática da muscovita (a estrutura da ilita é semelhante) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       

                                      Fonte: GOMES, (1988) 

 

 

 

Os minerais do grupo da ilita são os mais frequentes nas argilas. Suas estruturas 

assemelham-se às das micas macroscópicas, das quais derivam, em regra, por divisão física e 

alteração química, e a respectiva morfologia ao microscópio eletrônico evidencia lamelas de 
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forma alongada e bordos geralmente irregulares, com diâmetros que normalmente se situam 

entre 0,1 e    m. 

 O espaçamento entre camadas estruturais consecutivas é de 10    e as camadas estão 

ligadas umas às outras, em regra, por íons K
+
. A fórmula química da ilita difere da fórmula da 

mica por apresentar menos potássio e mais água.  

  A composição química da unidade estrutural pode ter a seguinte expressão: 

Kx(Al, Mg)4(Si, Al)8O20(OH)4.nH2O, com x < 1 . 

 Termicamente, o comportamento da ilita pode ser observado na Tabela 2.2, a seguir: 

 

Tabela 2.2 – Comportamento térmico da ilita 

Temperatura ºC Comportamento térmico 

100 a 200 Pico máximo a 150 ºC. Existe um pequeno pico endotérmico devido à 

água intercalada entre suas camadas. 

 

450 a 600 

Pico endotérmico pequeno: o pico máximo ocorre a 530 ºC ou 550 ºC, 

de perda de água de hidroxilas. Essa perda não destrói a estrutura 

cristalina das ilitas dioctaédricas, porém destrói a estrutura das ilitas 

trioctaédricas. 

Acima de 600 Há uma pequena expansão do material. 

 

880 a 930 

Picos máximos a 900 ºC e 920 ºC, respectivamente endotérmico e 

exotérmico. O pico endotérmico (a 900 ºC) é de perda da estrutura 

cristalina, e o pico exotérmico (a 920 ºC) é de formação do espinélio 

1200 Há um pequeno pico exotérmico de formação de mulita 

Fonte: GRIM, 1963 

 

2.1.3.3 Grupo
 
da montmorilonita 

 

 A montmorilonita é um silicato de alumínio e/ou magnésio e tem a propriedade de 

aumentar significativamente as propriedades plásticas e coloidais das argilas, em conjunto 

com a ilita. Concentrações acima de 3 % desse elemento nas argilas causam grande variação 
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linear na secagem e na queima do material, porém em pequenas quantidades melhoram a 

trabalhabilidade. 

 Os minerais do grupo montmorilonita, ou esmectitas, são geralmente encontrados nas 

bentonitas, que são rochas derivadas de cinzas vulcânicas. Esses minerais argilosos 

geralmente possuem, em elevado grau, propriedades plásticas e coloidais, e suas propriedades 

físicas apresentam grandes variações (GRIM, 1963; SANTOS, 1989). 

A Figura 2.3 mostra, esquematicamente, o modelo estrutural correspondente a esse 

grupo, cujo nome depende da espécie tipo – montmorilonita – ,caracterizada, pela primeira 

vez, numa ocorrência em Montmorillon,  na França. Esse grupo também é conhecido por 

grupo das esmectitas, palavra que evidencia a estrutura esmética, ou lamelar. 

 

                               Figura 2.3 – Modelo estrutural da montmorilonita 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fonte: GOMES, (1988). 

 

                         Fonte: Gomes (1988) 

 

As esmectitas compreendem várias espécies, distribuídas por dois subgrupos: um 

dioctaédrico, ao qual pertence a montmorilonita, e outro trioctaédrico. A estrutura das 

esmectitas é constituída por duas folhas tetraédricas de sílica, que ensanduicham uma folha 

octaédrica, na qual o cátion coordenado é normalmente o Al
3+

 ou o Mg
2+

. Os cristais de 
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montmorilonita são de dimensões muito reduzidas (média de 0,15  m), têm espessura muito 

mais fina que a da ilita e a da caulinita e limites muito irregulares. 

 Entre as camadas estruturais, existem moléculas de água com arranjos orientados e 

regulares, coordenando cátions trocáveis e que podem dá lugar a certas meléculas orgânicas. 

A ligação entre camadas é devida a forças de Van der Walls. O espaçamento entre camadas 

estruturais adjacentes pode variar de 10 a 17,5  , sendo de +12,5   quando o cátion intercalar 

é o Na
+
,
 
e de + 15,5   quando o cátion intercalar é o Ca

2+
. A substituição da água intercalar 

por etileno-glicol ou por glicerol expande a estrutura da montmorilonita. 

 A composição química teórica da unidade estrutural pode ter a seguinte expressão: 

Al4Si8O20(OH)4.nH2O.  Os minerais reais desse grupo diferem da composição teórica devido a 

substituições isomórficas e aos cátions trocáveis. As substituições isomórficas ocorrem nas 

folhas tetraédricas e nas folhas octaédricas (o Si
4+

 tetrédrico por Al
3+

 e o Al
3+

 octaédrico por 

Mg
2+

, Fe2+ ou Li
1+

 (GOMES, 1988). 

 

2.2 Cerâmica estrutural ou vermelha 

 

 A cerâmica estrutural, ou vermelha, compreende produtos como tijolos, telhas, blocos, 

manilhas, lajotas, vasos ornamentais, agregados leves de argila expandida, e outros. Esses 

produtos são quase todos fabricados próximo aos centros consumidores, utilizando-se 

matérias-primas locais: argilas com alto teor de ferro, que é o responsável pela cor vermelha, 

característica dos produtos. Estes têm boa durabilidade, resistência mecânica e custo muito 

baixo. As empresas precisam utilizar grandes áreas e movimentar grandes volumes de 

matérias-primas. 

 

2.2.1 Processo de fabricação da cerâmica estrutural ou vermelha 

 No processo de fabricação de cerâmica vermelha, as argilas, devidamente 

beneficiadas, seguem para a etapa denominada de preparação de massa (MOTTA et al., 

2001). Inicialmente, é feita a dosagem e a alimentação, na qual são preparadas massas 

cerâmicas utilizando-se argilas nas proporções desejadas, dependendo das características 



25 
 

individuais das argilas. Em seguida, a massa argilosa é levada ao desintegrador, onde os 

torrões grandes são desintegrados. Na sequência do processo, a massa argilosa é laminada e 

então umidificada e misturada, a fim de ser homogeneizada. Geralmente, as massas argilosas 

para cerâmica vermelha são umidificadas acima do limite plástico, para obter-se uma 

consistência plástica adequada para a moldagem por extrusão. Ressalta-se que uma massa 

argilosa para cerâmica vermelha bem preparada deve contemplar um tempo de descanso de 

massa, para que a água se distribua de maneira uniforme e as tensões internas acumuladas 

durante o processo sejam aliviadas. 

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

específico à massa argilosa. Os métodos de conformação mais empregados são: o manual, a 

prensagem e a extrusão, sendo este último o mais usado. 

 Após a conformação, as peças cerâmicas são submetidas ao processo de secagem, a 

fim de se eliminar a água adicionada. A secagem pode ser feita por dois métodos distintos a 

secagem natural ao ar livre ou a secagem artificial em câmaras quentes – ou, ainda, por uma 

combinação entre eles. 

 A etapa final do processo é a queima, ou sinterização. Essa etapa é complexa e deve 

ser bem conduzida, utilizando-se um ciclo de queima adequado (aquecimento, permanência 

por certo tempo num patamar de temperatura e resfriamento). Em cerâmica vermelha, é 

recomendável o uso de um ciclo de queima lento, por exemplo – por exemplo, 24 horas frio a 

frio, para se evitarem defeitos nas peças produzidas. Durante a queima, os materiais argilosos 

sofrem uma série de reações e transformações físico-químicas, em temperaturas específicas, 

que alteram suas características iniciais, o que confere ao produto as propriedades finais 

desejadas. 

 O processo acima descrito pode ser visualizado na Figura 2.4.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

E as etapas principais desse processo serão também melhor detalhadas a seguir. 
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Figura 2.4 – Etapas principais do processo de fabricação 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

                                       Fonte: SILVA, (2008) 

 

2.2.1.1 Secagem 

 

 A secagem é a etapa principal nos processos de conformação hidroplástica  e colagem. 

Quando um produto é fabricado por prensagem, geralmente contém pequenas quantidades de 

líquido ou lubrificantes fugitivos e ligantes, que, embora não sejam água, devem ser 

eliminados. 

 A secagem deve ser rápida, para ser econômica, mas não tão rápida a ponto de 

danificar o produto com trincas ou empenamentos, decorrentes das variações de volume. O 

projeto de um processo eficiente  de secagem exige o conhecimento da distribuição do líquido 

no interior do produto e também da cinética que rege a movimentação dos líquidos. Esse  

conhecimento permite prever as diversas alterações nas propriedades e nas dimensões, com a 

máxima precisão. Os princípios gerais aplicáveis à água valem também para outros líquidos, 

tais como óleo, tetracloreto de carbono etc. A água pode ser considerada um veículo fugitivo, 

pois é utilizada para conferir plasticidade ou como meio de suspensão, e é eliminável por 

evaporação, devido a sua alta pressão de vapor. 

 A distribuição da água pode ser de vários tipos: (1) água de suspensão, (2) água 

interpartículas ou intercamadas, (3) água de poros, (4) água adsorvida e (5) água do 
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reticulado. Um sexto tipo, água de hidratação, pode ocorrer em alguns materiais, devido à 

decomposição térmica durante a pré-sinterização (VAN VLACK, 1973).        

 Se a argila é levada úmida para o forno, a umidade interior fica retida pela crosta 

externa. Durante a secagem, é retirada unicamente a água agregada, ou de amassamento, que 

resta na massa após a extrusão, deixando-se uma pequena porcentagem, necessária para se 

manter a resistência do bloco, para o seu manuseio. A Figura 2.5 mostra a localização da água 

nos produtos cerâmicos, e a Figura 2.6 mostra o esquema da contração versus teor de água 

nesses produtos.     

 

Figura 2.5 – Localização da água nos produtos cerâmicos conformados plasticamente. 

                     A contração ocorre quando a água interpartículas é removida, mas não se 

                     dá quando a água dos poros é retirada (Ver figura 2.6)                                                                          

 
         Fonte: Van Vlack, (1973) 
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  Figura 2.6 – Contração x teor de água (as letras referem-se à Figura 2.5) 

 

 

 

 

 

 

                                    

 

 

 

 

 

                                         Fonte: Van Vlack (1973).                   

 

 

 
                    Fonte: Van Vlack, (1973) 

 

 

 

2.2.1.2  Queima 

 

O objetivo principal da queima é consolidar o formato definido pela operação de 

conformação. Para isso, nas chamadas cerâmicas tradicionais a massa é formulada de modo 

que, durante as temperaturas mais elevadas do ciclo de queima, parte dela se transforme em 

um líquido viscoso, que escorre e ocupa os espaços vazios entre as partículas mais refratárias, 

reduzindo, dessa forma, a porosidade e, devido às forças de capilaridade, provoca a 

aproximação das partículas, o que leva à retração. Durante o resfriamento, esse material 

líquido se transforma em um vidro, que liga as partículas mais refratárias e aumenta a 

resistência mecânica do que era, antes da queima, só um amontoado de partículas. Assim 

sendo, duas das principais variações sofridas pelo corpo cerâmico durante a queima são: a 

diminuição da porosidade, que pode ser caracterizada pela absorção de água (AA), e a 

retração, que é geralmente caracterizada através da retração linear (RL). Portanto essas 

variáveis podem ser usadas como parâmetros para avaliar o comportamento de determinada 

massa cerâmica durante a queima (MELCHIADES, F. G; QUINTEIRO, E. e BOSHI, A. O., 

1996). 
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2.2.1.3 Curva de gresificação 

 

A curva de gresificação é a representação gráfica simultânea das variações da absorção 

de água (AA) e da retração linear (RL) da peça à temperatura de queima. Assim, tendo-se 

claramente estabelecido a faixa de AA desejada e a variação de tamanho admissível no 

produto final, pode-se usar a curva de gresificação para identificar a temperatura na qual essas 

características serão alcançadas. Além disso, a curva de gresificação permite avaliar a 

tolerância da massa a variações de temperatura e condições de processamento, e, portanto, 

pode ser de grande utilidade como um instrumento de controle de qualidade. Nesse sentido, 

ela também pode ser utilizada como uma ferramenta para monitorar possíveis variações da 

composição da massa, provocadas por variações das características entre diferentes lotes de 

uma mesma matéria-prima e/ou por desvios na dosagem, e a partir daí, implementarem-se as 

ações corretivas necessárias. Diferentes produtos cerâmicos têm características diferentes e, 

para se obterem essas características utilizam-se massas apropriadas, que, como mostra a 

Figura 2.6, apresentam comportamentos bastante distintos durante a queima (MELCHIADES, 

F. G; QUINTEIRO, E. e BOSHI, A. O., 1996). 

 

Figura 2.6 - Curvas de gresificação de massas utilizadas industrialmente 

para a fabricação de vários produtos cerâmicos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                          

 

 

 

                              Fonte: MELCHIADES et al., (1996) 

 

 

Esse tipo de curva indica a temperatura em que o material começa a gresificar, 

correspondendo ao ponto de interseção entre a curva de absorção e a de retração. O ponto de 
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interseção é chamado “ponto de grés”. É o ponto de início da gresificação do material, dado 

por reações químicas entre as interfaces dos grãos, no qual ocorre, gradativamente, a união de 

dois grãos, tornando-se um só (CABRAL, et al., 2008). 

 

2.3 Resíduo do polimento do porcelanato 

 

2.3.1 Obtenção do resíduo do polimento de porcelanato 

 

O resíduo do polimento do porcelanato (RPP) pode ser definido como a mistura de 

material cerâmico oriundo do polimento do porcelanato e material abrasivo desprendido 

durante o processo de polimento (SANTOS, 2008). 

 

As indústrias de revestimento cerâmico do tipo porcelanato geram, aproximadamente, 

250 g/m
2
 de resíduo proveniente do seu polimento, o que é um transtorno para as indústrias, 

pois esse resíduo é classificado como resíduo sólido IIa (não inerte) (KUMMER et al., 2007). 

 

O porcelanato polido é o mais produzido comercialmente, requerendo uma etapa de 

polimento durante a produção a fim de nivelar, retirar riscos e defeitos e dar brilho à 

superfície da peça. Diante disso, a indústria cerâmica de porcelanatos gera uma elevada  

quantidade de resíduo durante o processo de polimento dos produtos, o que origina um novo 

custo aos produtores do setor, que necessitam gerenciar e descartar adequadamente esse 

resíduo (MARQUES et al., 2007). 

 

O processo de polimento de porcelanato ocorre em um equipamento que tem várias 

cabeças polidoras, compostas basicamente de materiais abrasivos, as quais, como mostra a 

Figura 2.7, em contato direto com as peças, em alta velocidade de rotação controlada em 

presença de água, executam o polimento, utilizando gradativamente uma granulometria mais 

fina, até conseguir-se o resultado desejado (SILVA, 2005). 

 

 O material abrasivo utilizado durante o polimento é geralmente composto por 

partículas de diamante ou carbeto de silício aglomerados por cimentos à base de cloretos 

magnesianos (MARQUES et al., 2007). 
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A composição química do resíduo do polimento de porcelanato é constituída, 

basicamente, pela massa do próprio porcelanato e pelos resíduos gerados pelos utensílios de 

polimento. Esse material descartado geralmente costuma ser estocado pela indústria (Figura 

2.8), para posterior uso em reaterro de jazidas exploradas para extração de matéria-prima 

utilizada na fabricação do próprio porcelanato (SOUZA, 2007). 

 

           Figura 2.7 – Cabeças de polimento com tijolos abrasivos 

 

         Fonte: SOUZA, (2007) 

 

 

        Figura 2.8 – Estocagem do resíduo do polimento do porcelanato 

 
                     Fonte:  (SOUZA, 2007) 
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Diante desse quadro, a reutilização desse resíduo no processo produtivo não só lhe dá 

uma destinação econômica como também contribui para a melhoria da preservação ambiental, 

com reflexos positivos para a saúde humana. 

 

Por ser o porcelanato polido o mais comercializado no mercado, sua produção está 

permanentemente gerando resíduo. Na Indústria Elizabeth Porcelanatos, localizada no 

município do Conde-PB, a produção desse tipo de resíduo situa-se entre 30 t/dia e 35 t/dia 

(SOUZA, 2007) e, na Cecrisa, em Minas Gerais, situa-se em torno de 20 t/dia (SILVA, 2005). 

 

2.4 Cascalho de perfuração 

 

2.4.1 Obtenção do cascalho de perfuração 

 

 Em linhas gerais, a perfuração de um poço de petróleo ocorre em duas fases: a de 

exploração e a de desenvolvimento. As atividades de exploração são as que envolvem a 

perfuração de um poço para localizar reservas de hidrocarbonetos bem como conhecer suas 

dimensões e seu potencial produtivo. A fase de desenvolvimento ocorre após as reservas 

terem sido descobertas, delineadas e ter sido confirmada sua viabilidade comercial. 

Entretanto, independentemente da natureza do poço, as duas atividades geram resíduo de 

perfuração. 

 O método de perfuração rotativa é o mais empregado pela indústria do petróleo, 

embora existam outros. Nele, uma torre de perfuração fica apoiada sobre uma superestrutura, 

onde se localiza a chamada mesa rotativa. Essa mesa comunica um torque à coluna de 

perfuração, com uma broca cortante existente na extremidade. Ao avanço da perfuração, essa 

coluna, formada por diversos tubos conectados entre si, vai sendo aumentada, a partir da 

superfície. Enquanto a coluna vai avançando, um fluido de perfuração é injetado pelo interior 

da coluna até o fundo do poço, que retorna à superfície através do espaço anular entre a 

coluna de perfuração e a parede do poço, carreando a rocha triturada, que é denominada 

cascalho de perfuração (PIRES, 2009). Ao chegar à superfície, o fluido é separado do 

cascalho por peneiras vibratórias, retornando aos tanques, e, se preciso, é tratado e reinjetado 

no poço, numa operação em circuito fechado, como mostra a Figura 2.11. 
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                  Figura 2.11 – Sistema de circulação na perfuração de poço de petróleo 

 

                                Fonte: THOMAS, (2001) 

 

AL-TABBAA (2006) sugere que o cascalho de perfuração possa ser classificado como 

um material heterogêneo, perigoso, com concentrações significativas de hidrocarbonetos,  

metais pesados e sais solúveis em água. No entanto há que se ressaltar que as características 

físicas e químicas do cascalho são muito variáveis, uma vez que são dependentes da geologia 

local, do fluido de perfuração utilizado, da técnica de perfuração e do tipo de broca utilizado. 

O volume de cascalho produzido durante a perfuração de um poço é variável, posto 

que a quantidade produzida é proporcional à profundidade do poço perfurado, do diâmetro do 

poço e às características geológicas das formações perfuradas. Teoricamente, o volume de 

cascalho gerado durante a perfuração de um poço é o volume geométrico do cilindro 

perfurado, também chamado volume nominal do poço. Contudo nesse processo é adicionado 

o fluido de perfuração, o que faz aumentar o volume gerado de resíduo produzido. 

A estimativa média de produção de cascalho de perfuração em poços on shore (em 

terra), no Brasil, é de 13 m
3
 a cada 100 metros perfurados (MI SWACO, 2009, apud PIRES, 

2009). 
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2.4.2 Produtos da perfuração de poços petrolíferos 

 

2.4.2.1 Cascalhos  

 

Como mencionado anteriormente, os fragmentos das rochas cortados pela broca 

(cascalhos) são carreados pelo fluido de perfuração até as peneiras vibratórias na superfície, 

onde são separados do fluido e descartados em um dique. Por não haver uma remoção total do 

fluido impregnado nos cascalhos, estes podem conter contaminantes, como:  

a) metais pesados;  

b) alta salinidade, uma vez que os fluidos, em sua maioria têm sais em sua composição, 

cujo objetivo é o de minimizar o inchamento das formações argilosas perfuradas, 

promovendo a estabilidade do poço;  

c) óleos e graxas;  

d) elementos que causam Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO);  

e) elementos que causam Demanda Química de Oxigênio (DQO);  

f) elementos que causam alcalinidade.  

 

2.4.2.2 Metais pesados 

 

  O principal risco para o meio ambiente associado a metais pesados está em suas 

formas solúveis em água ou trocáveis. Essas formas estão presentes, embora em quantidades 

mínimas, nos rejeitos sólidos da perfuração, conforme demonstrado em análises de 

solubilidade em amostras. Essas análises seguem a norma brasileira NBR 10.004, que 

classifica os resíduos sólidos quanto aos riscos potenciais ao meio ambiente e à saúde pública, 

para que esses resíduos possam ter manuseio e destinação adequados (MEDEIROS, 2009). 

 

2.4.2.3 Sais solúveis 

  

Sais solúveis, como cloreto de sódio e cloreto de potássio, fazem parte da composição 

básica dos fluidos de perfuração de poços de petróleo. E a disposição desses sais no solo, 

dissolvidos nos resíduos da perfuração, pode trazer consequências graves ao meio ambiente.  

A concentração excessiva de sal solúvel no solo aumenta o potencial osmótico, que é a 

causa principal do dano e da morte das plantas. O potencial osmótico é a força com que os 

constituintes dissolvidos tentam reter as moléculas de água, ou seja, o sal no solo compete 
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com as plantas pelas moléculas de água; ou seja, o sal no solo compete com as plantas pelas 

moléculas de água. Excesso de sal no solo faz com que as plantas tenham, prematuramente, 

stress, por secura, mesmo que quantidades substanciais de água estejam disponíveis 

(GARCIA e VAQUEIRO, 2001). Além disso, a lixiviação desse sal (por exemplo, pela 

chuva) pode vir a transportá-lo até lençóis de água doce subterrâneos, alterando a qualidade 

da água.  

 

2.4.2.4 Hidrocarbonetos 

 

Hidrocarbonetos, quando derramados na superfície, penetram em diferentes 

profundidades, dependendo do tipo de solo. Devido à baixa permeabilidade dos solos 

argilosos, os hidrocarbonetos não penetram tão profundamente neles, como fazem em solos 

arenosos. O poder de percolação dos hidrocarbonetos no solo está, direta e 

preponderantemente, ligado à maior ou menor mobilidade destes, em função do tamanho de 

suas moléculas, no caso das argilas pouco reativas (ex.: caulinitas), e, adicionalmente, como 

função da constante dielétrica, ou seja, do grau de polaridade das moléculas, no caso das 

argilas reativas (ex.: esmectitas). Hidrocarbonetos com moléculas constituídas por cadeias de 

mais de oito carbonos são mais viscosos, ou seja, têm menor mobilidade no solo. Já os 

hidrocarbonetos com moléculas constituídas por cadeias com menos de oito carbonos são bem 

fluidos, penetrando mais profundamente no solo, com maior possibilidade de atingir aquíferos 

(EL-NAGA e EL-SAYED, 2001). Entre os compostos com baixo número de carbonos em 

suas moléculas, estão a gasolina, o benzeno, o tolueno e o xileno.  

 

2.4.3 Disposição de resíduos da perfuração  

 

Durante a perfuração de um  poço, os resíduos são armazenados em diques, os quais 

têm uma dimensão compatível com a profundidade final a ser alcançada no poço, sendo 

normalmente entre 1,0 e 1,5 m
3

 

por metro de poço perfurado. Além dos cascalhos, os diques 

recebem também os efluentes líquidos oriundos das operações (restos de lama, água 

contaminada na área operacional da sonda, restos de cimento oriundos das cimentações). 

Diques de perfuração devem ser impermeabilizados, para garantir que não ocorra a percolação 

de contaminantes que venham a ser neles depositados durante a perfuração, conforme pode 

ser visto na Figura 2.11. Com o término dos trabalhos de perfuração, esses rejeitos devem 
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receber uma disposição adequada, a fim de se minimizar a agressão ao meio ambiente 

(SOUZA e LIMA, 2002).  

 

Várias técnicas podem ser empregadas a depender da região em que foi perfurado o 

poço (proximidade de rios, lagos, locais com lençol freático aflorante ou de pequena 

profundidade, solo argiloso ou arenoso), da Legislação local, da viabilidade técnico-

econômica do método de disposição a ser empregado e da disponibilidade de recursos e 

materiais necessários à disposição final. 

 

FIGURA 2.11 - Exemplo de dique impermeabilizado (durante a perfuração de um  

                           poço pela Petrobras no campo de Água Grande, na Bahia) 

 

                                Fonte: SOUZA e LIMA, (2002) 

 

2.5 Caracterização das matérias-primas 

 

2.5.1 Análise química     

 

 Os resultados das análises químicas proporcionam informações valiosas para a 

caracterização e também para a previsão e o entendimento do comportamento das argilas em 

certas aplicações. Contudo, esses dados e interpretações, por si sós, podem ser insuficientes, 

se as características cristaloquímicas das espécies minerais presentes bem como suas 
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quantidades relativas não forem conhecidas. Por esse motivo, os resultados das análises 

químicas devem ser avaliados em paralelo com resultados provenientes da aplicação de outras 

técnicas, tais como: difração de raios X, análises térmicas, microscopia eletrônica etc. 

 

2.5.1.1 Espectrometria por fluorescência de raios X (FRX)   

 

 Devido a sua simplicidade, rapidez e precisão, a FRX é uma técnica que vem sendo 

cada vez mais utilizada na análise química de argilas e minerais argilosos. Na análise por 

FRX dos elementos químicos maiores que entram na composição de uma argila, há fortes 

limitações quanto à precisão, no que se refere a Na e a K e limitações muito menos 

acentuadas para Mg e para Al. Os equipamentos disponíveis atualmente permitem analisar 

todos os elementos químicos com número atômico Z > 9, em concentrações entre 100 % e 

poucos ppm (GOMES, 1988).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 A base técnica da FRX é a seguinte: todos os elementos químicos presentes numa 

amostra são excitados por um feixe policromático de raios X com energia conveniente, 

emitindo radiações características ou secundárias de fluorescência. Essas radiações são 

dispersas por cristais adequados de modo que as radiações características possam ser 

resolvidas e captadas por detetores dos tipos proporcional e cintilações. 

 Quanto à amostra em si, a análise por FRX apresenta algumas dificuldades referentes 

à sua homogeneidade e à interferência entre elementos (efeito matriz).  

 O resultado de uma análise química pode ser dado em forma de elementos 

constituintes do material ou, mais comumente, em forma de óxidos. 

 

2.5.2 Análise mineralógica 

 

2.5.2.1 Difração de raios X (DRX) 

 

 A difratometria de raios X é utilizada para o conhecimento de compostos cristalinos 

naturais ou sintéticos, principalmente para aqueles de granulometria fina. Esse método baseia-
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se no fato de que, em substâncias cristalinas, os átomos estão ordenados segundo planos bem 

definidos e com espaçamentos característicos. Como os comprimentos de onda da radiação X 

são da mesma ordem de tamanho  que os raios atômicos que constituem o retículo cristalino, 

ocorre difração durante sua interação com o cristal (CALLISTER, 2000). 

 A lei de Bragg estabelece a relação entre o comprimento de onda (λ) da radiação 

incidente (raios X) que está interagindo com o retículo, os ângulos de incidência (θ) da 

radiação sobre determinado conjunto de planos paralelos reticulares e sua distância interplanar 

(d), dada pela seguinte fórmula: 

n.λ =  2dhkl.senθ               ( 2.1)  

onde n é um número inteiro qualquer e representa a ordem de reflexão que seja consistente 

com fato de que senθ (Figura 2.11) não pode exceder a unidade. 

 

Figura 2.11 – A lei de Brag na difração de raios X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              Fonte: CALLISTER ( 2000) 

 

Se a radiação usada não for monocromática, para cada comprimento de onda λ haverá  

determinado ângulo no qual ocorrerá  a reflexão para a mesma distância, d, ou seja, um 

mesmo conjunto de planos paralelos gerará grande número de reflexos em ângulos diferentes. 

Assim, para que a análise por difração de raios X seja possível, utiliza-se radiação 

monocromática ou a que mais se aproxime do monocromatismo. Em geral, utiliza-se a 

radiação Kα do cobre, que é constituída pelos raios Kα1 , Kα2 e Kβ. A radiação Kβ é 

eliminada através do uso do filtro de Ni ou dos monocromadores. A radiação Kα2 não é 

eliminada, mas não causa problemas a ângulos de incidência pequenos, porque, nesses casos, 
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os ângulos de reflexão para Kα1 e Kα2  são praticamente iguais (Kα1 = 1,540    sendo Kα1 

duas vezes mais intenso que Kα2). 

 Os ângulos de incidência maiores são ângulos de reflexão para os dois comprimentos 

de onda, mas reconhece-se imediatamente que se trata de reflexos do mesmo plano, por 

ocorrerem sempre dois reflexos vizinhos: o primeiro aproximadamente duas vezes maior que 

o segundo (GOULART; KWASHIMA,1995). 

 A DRX é uma técnica de análise não destrutiva, rápida e muito versátil (permite vários 

tipos de preparação e tratamento de amostras). Ela apresenta apenas o obstáculo de não se 

aplicar a minerais não cristalinos ou com cristalinidade incipiente. Porém, nas argilas, o 

número desses minerais é muito pouco significativo (GOMES, 1988). 

 As análises de difração de raios X e fluorescência de raios X fornecem, como 

resultados, as fases presentes na argila e a relação dos elementos constituintes da argila com  

sua proporção na forma de óxido, respectivamente. Através da combinação da análise 

química, qualitativa e quantitativa, em que se considera que todos os elementos existam na 

forma de óxidos, tem-se informações suficientes par determinar a composição mineralógica 

das fases presentes na argila. Essa técnica tem como fundamento básico a resolução 

simultânea e equações lineares montadas para cada fase detectada por difração de raios X. 

Esse é o conceito de análise racional (SANTOS, 1989). 

 

2.5.2.2 Análise térmica 

 

 A análise térmica engloba uma série de técnicas nas quais as propriedades físicas de 

uma substância e/ou seus produtos de reação são medidas de forma contínua, em função da 

temperatura em um ciclo térmico controlado (BARBA et al., 1997). 

 Uma das técnicas de análise térmica é a análise térmica diferencial (ATD ou DTA), 

que tem como principal função comprovar, através de picos endotérmicos (com absorção de 

calor) ou exotérmicos (com liberação de calor), a existência de minerais essenciais às argilas e 

que influenciam as propriedades finais da peça (SILVEIRA & SALLET, 2002). 
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 O método de análise térmica diferencial é de uso corrente no Brasil no estudo de 

argilas, visando, principalmente, à identificação dos argilominerais presentes. No caso de 

argilas plásticas para uso em cerâmica vermelha, é tradicional o uso de DTA para 

identificação mineralógica (SANTOS, 1989). Essa técnica permite observar as transformações 

que geram trocas energéticas, devido a fenômenos físicos ou químicos. Essas trocas 

energéticas podem ser endotérmicas ou exotérmicas. Para cada troca energética, aparece um 

pico no gráfico e, de acordo com a temperatura dos picos e com sua direção, pode-se 

identificar o mineral, ou a transformação ocorrida com a amostra. 

 Outra técnica bastante utilizada é a análise termogravimétrica (TG), que determina a 

perda ou o ganho de massa que uma amostra sofre em função da temperatura e/ou do tempo 

(BARBA et al., 1997). A amostra é aquecida de maneira controlada, até uma temperatura 

prédeterminada, com velocidade constante. Esse método de análise complementa a DTA, por 

fazer distinção entre as reações em que ocorre perda de massa e aquelas em que não ocorre. 

 De uma maneira geral, os argilominerais apresentam características de comportamento 

térmico semelhantes, como perda de água e transformações de fases. Em virtude disso, a 

seguir será dado um roteiro do comportamento de uma argila em diferentes temperaturas. 

 Existem dois tipos de água: a água de umidade, que evapora por volta de 100 °C, e a 

água interna do cristal, que é eliminada entre 550 °C e 600 °C. Durante a saída de água de 

umidade, o forno funciona como um secador. A 500 °C ainda existem moléculas de água 

compondo a estrutura dos argilominerais as quais não foram afetadas na etapa de secagem. No 

momento exato em que perder essa água de constituição, as propriedades argilosas associadas 

à plasticidade serão perdidas de modo irreversível. Entre 550 °C e 600 °C, essa água é 

eliminada. Apenas acima dessa temperatura, pode ser identificado o início efetivo da 

sinterização, que fica registrada como uma absorção de calor (um pico endotérmico no ensaio 

de DTA). 

Entre 560 °C e 580 °C, deve haver uma variação dimensional, devido à presença de 

sílica livre na forma de quartzo na composição das matérias-primas. Como resultado disso, 

podem surgir trincas durante o resfriamento. Entre 850 °C e 1000 °C, ocorre a decomposição 

de carbonatos. Eles se transformam em óxido de cálcio e não reagem com os silicatos.  

 Acima de 900 °C, os fundentes (óxidos de potássio, sódio e ferro, entre outros) 

formam fase líquida. No resfriamento a fase líquida se solidifica formando “pontos de solda” 
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entre as partículas cristalinas. Pode-se imaginar a sinterização do corpo cerâmico como a 

formação de “soldas internas” entre as partículas cristalinas. Na fase anterior, as partículas 

estavam ligadas pela plasticidade.  

 Às vezes, existem sais no material cerâmico, em forma de eflorescências brancas. Os 

materiais salinos são bem diferentes dos silicatos cerâmicos. Acima de 950 °C, os sais, em 

parte, se volatilizam pela chaminé, em parte reagem com os silicatos. Assim, os sais solúveis 

acabam sendo eliminados com o aumento da temperatura. Acima de 950 °C ocorre a 

volatização da maioria dos sais. Existe uma relação entre a temperatura de sinterização e o 

aparecimento das eflorescências, ou seja, temperaturas de sinterização inferiores a 900 °C 

favorecem a formação de eflorescências. 

 A partir de 1000 °C, os argilominerais se reorganizam em novas estruturas cristalinas. 

A queda da absorção de água evidencia o preenchimento dos poros. 

                                                                                                                                                                                                                                                              

2.5.3 Índice de plasticidade 

 

Denomina-se índice de plasticidade (IP) a diferença entre os limites de liquidez (LL) e 

limite de plasticidade (LP): 

IP = LL – LP                                          (2.2), 

onde 

IP = índice de plasticidade, em %; 

LL = limite de liquidez, em %, e 

LP = limite de plasticidade, em %. 

 O índice de plasticidade define a zona em que um solo se acha no estado plástico e, 

por ser máximo e mínimo para as argilas, ou melhor, nulo para as areias, fornece um critério 

para se ajuizar sobre o caráter argiloso de um solo. Assim, quanto maior o IP, tanto mais 

plástico será o solo. Segundo CAPUTO (1978), os solos podem ser classificados em: 

 fracamente plásticos        1 < IP < 7, 
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 medianamente plásticos   7 < IP < 15 e 

 altamente plásticos                 IP > 15. 

  

2.6 Ensaios tecnológicos 

 

2.6.1 Absorção de água 

 

 A absorção de água de um material cerâmico sinterizado é um parâmetro utilizado 

para medir a porosidade e avaliar a fundência desse material. É definida como o ganho de 

massa, em porcentagem, dos materiais cerâmicos, quando submetidos à imersão em um banho 

com água em ebulição, durante um período determinado (CASAGRANDE, 2002). 

 A absorção de água é um índice muito importante, pois reflete diretamente a 

sinterização da peça queimada. A sinterização é um fenômeno complexo e bem conhecido, 

que causa fechamento do corpo durante a queima . 

 

2.6.2 Porosidade aparente 

 

 A porosidade é um importante parâmetro da densidade. Ela pode ter uma forte 

influência nas propriedades de um material cerâmico, como, por exemplo, reduzir a 

resistência à compressão e permitir a permeabilidade de gases ou líquidos. As argilas de 

partículas grosseiras apresentam menor contato entre elas e, portanto, menor reação entre 

partículas durante a queima, ocasionando uma porosidade interparticular. A máxima 

densificação e a mínima porosidade se obtêm quando a distribuição de tamanho de partículas 

é bastante aberta, de forma a permitir que as partículas menores ocupem os interstícios das 

maiores. 
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 A porosidade final do produto queimado é influenciada pela porosidade inicial do 

material recém formado verde, seco, pela formação da fase líquida na queima e o rearranjo 

das fases cristalinas (SANCHES-MUÑOZ et al., 2002). 

 As técnicas mais utilizadas para avaliar a porosidade do material cerâmico são a 

porosimetria de mercúrio e a análise microscópica (REED, 1995). 

  

2.6.3 Retração linear de queima 

 

 A retração é a tendência que a argila tem para diminuir o volume pela perda de 

umidade por secagem e queima. O volume da peça prensada é a soma do volume das 

partículas sólidas e dos poros entre elas. Na queima, durante o aquecimento, inicia-se um 

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

parcial dos componentes menos refratários presentes na massa. À medida que se aumenta a 

temperatura de queima, o volume de fases líquidas também aumenta. Além disso, o aumento 

de temperatura provoca a redução da viscosidade das fases líquidas, facilitando, assim, seu 

fluxo para dentro dos espaços vazios, por força da capilaridade, e a fase líquida provoca a 

aproximação das partículas. Essa aproximação, por sua vez, resulta na diminuição do volume 

de poros e na retração da peça. 

A retração linear de queima depende, fundamentalmente, da densidade aparente da 

peça prensada, da composição da massa e das condições de queima (MELCHIADES et al., 

2001). 

 

2.6.4 Tensão de ruptura à flexão 

 

 O comportamento tensão-deformação de cerâmicas frágeis não é em geral avaliado 

através de um ensaio de tração, por três razões: em primeiro lugar, é difícil preparar e testar 

amostras que possuam a geometria exigida; em segundo lugar, é difícil prender e segurar 

materiais frágeis sem fraturá-los; e, em terceiro,  as cerâmicas falham após uma deformação 

de apenas aproximadamente 0,1 %, o que exige que os copos de prova de tração estejam 
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perfeitamente alinhados, com o objetivo de evitar a presença de tensões de dobramento ou 

flexão, as quais não são facilmente calculadas. Portanto, na maioria das vezes, é empregado 

um ensaio de flexão transversal, mais adequado para tais casos, no qual um  corpo de prova, 

na forma de uma barra, com seção reta circular ou retangular, é flexionado até a sua fratura, 

utilizando-se uma técnica de carregamento em três pontos, como mostra a Figura 2.12. A 

tensão é calculada a partir da espessura do corpo de prova, do momento fletor e do momento 

de inércia da seção reta. A tensão de tração máxima existe na superfície inferior do corpo de 

prova, diretamente abaixo do ponto de aplicação da carga (CALLISTER, 2002). 

 Para uma seção retangular, a tensão de ruptura à flexão é dada por  

                                               
22

3

BH

FL
TRF                                                                 (2.3), 

onde: 

TRF  = tensão de ruptura à flexão, em Kgf/cm
2
; 

F = carga no momento da fratura, em Kgf; 

L = distância entre os pontos de apoio do corpo de prova, em cm; 

B = largura da peça, em cm; 

H = espessura da peça, em cm. 

Figura 2.12 – Esquema de carregamento em três pontos para medição da 

                                         tensão-deformação para materiais cerâmicos frágeis  

                                                                            F                                        

          

                                                                 L/2              L/2 

 

2.6.5 Massa específica aparente 

 

 Relacionando diferentes pressões de compactação empregadas, a massa específica 

aparente, após a secagem, aumenta linearmente com o aumento da pressão de compactação. 

Como a densidade do material compactado é dada pela razão entre a massa e seu volume, e a 
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massa permanece constante durante a compactação, a forma de se aumentar a densidade é 

diminuindo-se o volume. Portanto, a densificação depende da facilidade com que os grânulos 

se deformam plasticamente, ou seja, de sua plasticidade (AMORÓS, 1983). 

 A absorção de água e a retração linear de queima diminuem com o aumento da 

densidade da peça seca, e aumenta o módulo de ruptura à flexão. A densidade aparente do pó 

cerâmico aumenta com uma conveniente distribuição do tamanho de partículas, 

principalmente com a maior quantidade de partículas finas (CASAGRANDE, 2002). 

 A técnica mais comum utilizada para medidas de densidade aparente de corpos é 

baseada no princípio de Archimedes para deslocamentos de fluidos. O material é submerso 

em um banho de mercúrio e, através de um balanço de forças, é possível encontrar-se a 

densidade. 

 

2.6.6 Cor 

 

 Como característica adicional para classificação cerâmica de uma argila, a cor da 

argila crua, bruta ou moída e seca a 100 ºC fornece indicações, as quais não devem ser 

tomadas em caráter absoluto. Assim, as argilas de cor clara podem ser utilizadas para 

cerâmica branca; entretanto os filitos ricos em ferro, mesmo tendo cores claras, queimam com 

cor preta a 1250 ºC. As argilas de cores amarela, creme, marrom, verde e vermelha, 

geralmente, queimam com cor vermelha a 950 ºC e as argilas em que a matéria orgânica 

mascara qualquer outra cor, dando tonalidade que varia do cinza ao negro, precisam ser 

queimadas nas três temperaturas, porque não é possível fazer qualquer previsão. A escolha da 

cor após a queima como critério de classificação preliminar está baseada não somente nas 

condições de uso prático mas também no fato de a cor, após a queima em várias temperaturas, 

ser consequência principalmente da composição mineralógica e química da argila. A queima, 

sendo feita em condições oxidantes, elimina a influência escurecedora das atmosferas 

redutoras na cor após queima (ANGELERI, 1959; SANTOS, 1989). 

 

2.7 O uso da estatística nos processos experimentais 
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 Um experimento é um procedimento no qual alterações propositais são feitas nas 

variáveis de entrada de um processo de modo que se possam avaliar as possíveis alterações 

sofridas pela variável resposta como também as razões dessas alterações. 

 A formulação do problema é o início da análise de um processo a otimizar. Se a 

formulação for inadequada, com uma concepção prática pouco feliz, o resultado da aplicação 

dos processos numéricos de otimização podem ser irrelevantes. Tem-se a impressão de que se 

atingiu o ótimo quando apenas se pesquisou a melhor configuração de uma concepção errada. 

O ideal prático da otimização aplicada deve corresponder aos seguintes objetivos 

(GALDINO, 2010):  

a) encontrar uma concepção física ou operacional que seja a mais adequada para resolver 

o problema em questão; 

b) definir os limites físicos para a formulação escolhida, representando fielmente a 

situação real; 

c) definir o modelo matemático adequado e otimizá-lo, realizando uma análise de 

sensibilidade de resultados. 

BARROS NETO, SCARMÍNIO E BRUNS (1995) afirmam que otimizar um sistema 

significa descobrir quais valores das variáveis envolvidas produzem a melhor resposta. O 

procedimento correto para se saber o melhor rendimento dos valores das variáveis consiste em 

fazer-se variar, ao contrário do que se poderia esperar, todas as variáveis ao mesmo tempo. A 

razão para isso é que as variáveis podem influenciar-se mutuamente e o valor ideal para uma 

delas pode depender do valor da outra. Esse comportamento é chamado interação entre as 

variáveis, fenômeno que ocorre frequentemente, pois raras são as situações em que duas ou 

mais variáveis atuam de forma independente. 

 O objetivo esperado é que, utilizando planejamentos experimentais baseados em 

princípios estatísticos, o pesquisador possa extrair do sistema em estudo o máximo de 

informação útil, fazendo um número mínimo de experimentos. A essência de um bom 

planejamento consiste em projetar-se um experimento de forma que ele seja capaz de fornecer 

exatamente o tipo de informação procurada. A pergunta que sempre ocorre, porém, é: como é 

possível variar tudo ao mesmo tempo? 

 A primeira coisa a se fazer, no planejamento de um experimento, é determinar quais 

são os fatores e as respostas de interesse para o sistema que se deseja estudar. 
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 São três os princípios básicos do planejamento de experimentos: réplica, 

aleatorização e formação de blocos. A réplica é a repetição dos ensaios nas mesmas 

condições do original, incluindo, se for o caso, desde a limpeza da vidraria até a separação e a 

análise do produto final; a aleatorização significa que a ordem de realização dos 

experimentos deve ser aleatória, e nada tem a ver com a numeração deles.  

É importante distinguir a aleatorização da blocagem. Na aleatorização, previne-se contra 

fatores que talvez possam influenciar o resultado, mas dos quais não se tem conhecimento. Na 

blocagem, sabe-se, desde o início, que os fatores podem influenciar o rendimento, mas não há 

interesse no efeito deles. Utiliza-se o planejamento de experimento com a formação de blocos 

quando se necessita controlar e avaliar a variabilidade resultante da presença de fatores 

perturbadores conhecidos. O objetivo, nesse caso, é avaliar com maior eficiência os efeitos 

dos fatores de interesse. 

 Além dos três princípios básicos do planejamento de experimentos procura-se eliminar 

os erros sistemáticos, os quais afetam o resultado sempre na mesma direção, seja para mais ou 

para menos. É, por exemplo, o caso de uma balança descalibrada (GALDINO, 2010). 

 

2.7.1 Planejamento experimental como ferramenta estatística em experimentos 

 

 No planejamento de qualquer experimento, a primeira coisa a se fazer é decidir quais 

são os fatores e as respostas de interesse. Os fatores, em geral, são as variáveis que o 

experimentador tem condições de controlar, que são as variáveis independentes; as respostas 

são os resultados obtidos quando os fatores são modificados, e são denominadas de variáveis 

dependentes. 

 Tanto os fatores quanto as respostas podem ser variáveis qualitativas, como um tipo de 

massa cerâmica formulada, por exemplo, ou quantitativas, como a temperatura. Às vezes, em 

determinado experimento, sabe-se que existem fatores que podem afetar as respostas, mas não 

há condições de controlá-los ou não há interesse nisso. Deve-se tomar muito cuidado com 

fatores desse tipo, para que seus efeitos não sejam confundidos com os efeitos de interesse 

(BARROS NETO, 2007). 
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 As respostas são as variáveis de saída do sistema, nas quais há interesse, e que serão 

ou não afetadas por modificações provocadas nos fatores. Também podem ser qualitativas ou 

quantitativas. Dependendo do problema, podem-se ter várias respostas de interesse, que talvez 

precisem ser consideradas simultaneamente. 

 Tendo identificado todos os fatores e respostas, o próximo passo é definir, com o 

máximo de clareza, o objetivo que se pretende alcançar com os experimentos, para que então 

se possa escolher o planejamento mais apropriado. Por exemplo: um químico pode estar só 

querendo saber se trocar o catalisador por um mais barato não vai diminuir o rendimento da 

reação; ou, então, pode querer descobrir que temperatura deve ser usada par se obter o 

rendimento máximo; ou, ainda, até quando se podem variar os fatores sem alterar o 

rendimento ou a qualidade do produto final; e assim por diante. O planejamento dos 

experimentos, isto é, a especificação detalhada de todas as operações experimentais que 

devem ser realizadas, vai depender do objetivo particular que ele queria atingir. Objetivos 

diferentes exigem planejamentos diferentes (BARROS NETO, 2007).  

  

2.7.1.1 Planejamento fatorial 

 

 Para se executar um planejamento fatorial, inicia-se especificando os níveis em que 

cada fator deve ser estudado, isto é, os valores dos fatores (ou classes, nos casos qualitativos). 

Pode-se, por exemplo, estudar o efeito do fator temperatura em quatro níveis - 50 °C, 60 °C, 

70 °C e 80 °C - e o fator do catalisador em três níveis - os catalisadores A, B e C.  

 Para se fazer um experimento fatorial completo, devem-se realizar experimentos em 

todas as possíveis combinações dos níveis dos fatores. Cada um dos experimentos, em que o 

sistema é submetido a um conjunto de níveis definido, é um ensaio experimental (por 

exemplo: temperatura de 60 °C e catalisador do tipo A). Havendo quatro níveis num fator e 

três no outro, como nesse exemplo, são necessários  12 (4x3) ensaios diferentes, e o 

planejamento é chamado de fatorial 4x3. 

 Para se estudar o efeito de qualquer fator sobre uma dada resposta, precisa-se fazê-lo 

variar de nível e observar o resultado que essa variação produz sobre a resposta. Como, para 

isso, é necessário ter-se o fator em pelo menos dois níveis diferentes, pode-se concluir que o 
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planejamento mais simples de todos é aquele em que todos os fatores são estudados em 

apenas dois níveis (BARROS NETO, 2007). 

Nesta tese, será adotado o planejamento fatorial de dois níveis (superior e inferior) e 

três fatores (temperatura de queima, percentagem de resíduo do pó de porcelanato e 

percentagem de resíduo de cascalho de perfuração de poço petrolífero, pois se deseja saber a 

influência desses fatores sobre as variáveis respostas absorção de água, porosidade aparente, 

retração linear de queima, tensão de ruptura à flexão e massa específica aparente, em produtos 

cerâmicos obtidos ao se adicionarem esses resíduos a uma matriz argilosa.  

 

2.7.1.2 Planejamento fatorial em dois níveis 

 

 BOX, HUNTER e HUNTER (1978) explicam que o planejamento fatorial de dois 

níveis é de grande utilidade em investigações preliminares, quando se deseja saber se 

determinados fatores têm ou não influência sobre a resposta e não se está preocupado ainda 

com uma descrição muito rigorosa dessa influência. Quando se deseja apenas fazer uma 

triagem inicial dos fatores, é vantajoso começar-se pela execução de um planejamento fatorial 

incompleto, também chamado planejamento fatorial fracionário. 

 Um planejamento fatorial requer a execução de experimentos para todas as possíveis 

combinações dos níveis dos fatores. Havendo k fatores, isto é, k variáveis controladas pelo 

experimentador, o planejamento de dois níveis requererá a realização de 2x2x..x2 (k vezes) = 

2
k
 ensaios diferentes, sendo, por isso, chamado de planejamento fatorial 2

k
. Nos experimentos 

fatoriais 2
k
,
 
os níveis dos fatores podem ser qualitativos ou quantitativos. Dois diferentes 

operadores (A e B), dois turnos de trabalho de uma mesma indústria (manhã e tarde) e os 

níveis codificados como “alto” e “baixo” de um fator são exemplos de níveis qualitativos. Já 

dois diferentes valores da temperatura (20 °C e 50 °C), ou da velocidade de rotação de um 

agitador (1000 rpm e 2000 rpm) são exemplos de níveis quantitativos. 

 

2.7.1.3 Modelo estatístico 
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 No modelo estatístico, a repetição dos experimentos permite estimar o erro 

experimental, mas a importância de uma interação para um modelo deve decrescer com o 

número de fatores envolvidos em sua definição. No algoritmo usado para calcular os efeitos, 

os verdadeiros valores dos níveis dos fatores serão substituídos por códigos. Isso corresponde 

a uma codificação das variáveis originais. Para transformar, por exemplo, os valores de 

temperaturas 850 °C e 1050 °C em códigos, basta subtrair de cada um deles o valor médio, 

950 °C, e dividir o resultado pela metade da amplitude da variação, que é a diferença entre o 

valor superior e o inferior (GALDINO, 2003), como mostrado na Equação 2.4. 

 

                                     1

2

8501050

950850





                                        (2.4) 
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2.7.1.4 Superfícies de resposta 

 

 A metodologia de superfícies de resposta é uma técnica de otimização, baseada em 

planejamentos fatoriais, que foi introduzida por G.E.P. Box nos anos 1950 e que, desde então, 

tem sido usada com grande sucesso na modelagem de diversos processos industriais. Os 

textos tradicionais sobre essa metodologia são dirigidos a um público com pouco 

conhecimento de estatística e, por isso mesmo, são um tanto redundantes, posto que se 

baseiam totalmente em  conhecimentos estatísticos. 

 Nesta tese, essa metodologia será usada para se analisar a influência dos resíduos de 

pó de porcelanato e resíduo de cascalho de perfuração de poço petrolífero bem como da 

temperatura de queima nas propriedades de cerâmicas vermelhas; isto é, será apenas uma 

ferramenta de trabalho, não cabendo aqui fazer-se uma discussão profunda sobre o assunto. 

Os interessados no assunto poderão encontrar um tratamento mais completo em MYERS e 

MONTGOMERY (1995) e nos livros e artigos de G. E. P. Box e seus colaboradores (BOX e 

WILSON, 1951; BOX, 1954; BOX e YOULE, 1955 e BOX e DRAPER, 1987). 
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 A metodologia de superfícies de resposta tem duas etapas – modelagem e 

deslocamento – que são repetidas quantas vezes forem necessárias, com o objetivo de atingir 

uma região ótima da superfície investigada. A modelagem normalmente é feita ajustando-se 

modelos simples (em geral, lineares ou quadráticos) às respostas obtidas com planejamentos 

fatoriais ou com planejamentos fatoriais ampliados. O deslocamento se dá sempre ao longo do 

caminho de máxima inclinação de determinado modelo, que é a trajetória na qual a resposta 

varia de forma mais pronunciada. Para melhor esclarecimento, tome-se o exemplo a seguir: 

Suponha-se que um químico esteja investigando o efeito de dois fatores - concentração 

e temperatura de reagente - no rendimento de determinada reação. Ele já sabe que o processo 

vem funcionando há algum tempo com os valores desses fatores, fixados em 50 % e 100 rpm, 

respectivamente, e que os rendimentos médios obtidos têm ficado em torno de 68 %. Agora 

ele gostaria de saber se seria possível melhorar o rendimento escolhendo outros níveis para os 

fatores (BARROS NETO, 2007). 

 

2.7.1.4.1 Modelagem inicial 

 

 No exemplo dado acima, o primeiro passo do químico deve ser o de investigar a 

superfície  de resposta em torno das condições habituais de funcionamento do processo, 

usando o planejamento fatorial mostrado na Figura 2.13. Note-se que o planejamento contém 

um ponto central, e, por isso, varre três níveis de cada fator, e não apenas dois. Isso possibilita 

verificar se há ou não falta de ajuste para um modelo linear, o que seria impossível se fossem 

usados apenas dois níveis. A Tabela 2.4 mostra a matriz de planejamento e os rendimentos 

observados experimentalmente em cada combinação de níveis. Ao todo, foram realizados sete 

ensaios, sendo três deles repetições no ponto central. 
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Figura 2.13 – Planejamento fatorial de dois níveis  

           com ponto central  

 
                                               Fonte: BARROS NETO, (2007). 

 

Tabela 2.4 – Resultados de um planejamento 2
2
 com ponto central. x1 e x2 representam os 

                     valores dos dois fatores, codificados pelas equações x1 = 
    

 
 e x2 = 

     

  
  

Ensaio C(%) V(rpm) x1 x2 y(%) 

1 45 90       - 1       - 1 69 

2 55 90         1       - 1 59 

3 45 110       - 1 1 78 

4 55 110 1 1 67 

5 50 100 0 0 68 

6 50 100 0 0 66 

7 50 100 0 0 69 

     Fonte: BARROS NETO, (2007). 

 

 Admitindo-se que a superfície investigada seja uma função linear dos fatores e, 

portanto, que a resposta possa ser estimada pela equação 

 

                                                ̂ = b0 + b1x1 + b2x2,                                            (2.5), 

 

onde b0,  b1 e b2 são estimadores dos parâmetros do modelo, e x1 e  x2 representam  os fatores 

codificados, os valores de b0, b1 e b2 poderiam ser obtidos pelo método dos mínimos 

quadrados, através de cálculo matricial (BARROS NETO, 2007). Resolvida a Equação 2.5, o 

modelo ajustado seria dado por: 

     

                                              ̂ = 68,00 – 5,25x1 + 4,25x2                                                                     (2.6) 

  



53 
 

 Na região investigada, a superfície de resposta é descrita satisfatoriamente pela 

Equação 2.6, que define o plano representado em perspectiva na Figura 2.14. 

 

                      Figura 2.14 – Plano descrito pela equação  ̂ = 68,00 – 5,25x1 + 4,25x2 

 

 

.                                                                Fonte: BARROS NETO, (2007). 

 

 

Pode-se obter uma representação bidimensional da superfície modelada desenhando-se 

suas curvas de nível, que são linhas em que a resposta é constante. As curvas de nível de um 

plano são segmentos de retas. Por exemplo, para  ̂ = 70, na Equação 2.6, ter-se-ia, para x2, o 

valor 

x2 = 1,24 x1 + 0,47, 

 

que descreve uma reta sobre a qual o valor de  ̂ deve ser igual a 70, de acordo com o modelo 

ajustado. Fazendo-se o mesmo para outros valores de   ̂  outras curvas de nível seriam 

obtidas, as quais, em conjunto, dariam uma imagem da superfície de resposta investigada 

(Figura 2.15). Essas curvas de nível são obtidas dando-se cortes, por planos horizontais, na 

superfície de resposta em cotas escolhidas pelo planejador e projetando-se a(s) interseção(ões) 

no plano da base. 
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Figura 2.15 – Curvas de nível do plano descrito pela Equação 2.6. (A seta indica a trajetória 

                       de máxima inclinação partindo do ponto central do planejamento. Os valores 

                       entre parênteses são as respostas determinadas experimentalmente)  

 
                                              Fonte: BARROS NETO, (2007) 

 

 

2.8 O estado da arte 

 

 Quanto ao resíduo de perfuração de poço petrolífero, são muitas as pesquisas 

buscando alternativas de uso desse material, altamente poluidor. Dentre elas, podem ser 

citadas as seguintes: 

 MARQUES (2011) pesquisou a incorporação de cascalho de poço petrolífero em 

formulações para tijolos de solo-cimento - a partir da mistura de cimento Portland, areia, água 

com e sem a adição de resíduo de cascalho de perfuração de poços petrolíferos -, os quais 

poderão ser utilizados pela indústria, com o objetivo de melhorar o desempenho e diminuir o 

custo desse produto. Os resultados experimentais comprovaram a eficiência e o elevado 

potencial de utilização do resíduo de perfuração de poços de petróleo, tendo o tijolo de solo-

cimento-resíduo maior resistência mecânica e menor absorção de água. 

PIRES (2009) estudou a utilização desse material na produção de cerâmica vermelha, 

introduzindo-o numa matriz argilosa, e concluiu pela sua incorporação à massa argilosa em 

até 30 %, sem variação significativa nas propriedades tecnológicas das peças cerâmicas 

(tijolos e telhas). Nesta pesquisa, o autor registra como uma alternativa adotada pela Petrobras 
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o uso do cascalho de perfuração em fornos de cimenteiras, como matéria-prima. Nesse 

processo, o resíduo é destruído integralmente pelo forno que opera a 2000 °C de temperatura. 

SOUZA (2007) estudou o comportamento plástico, mecânico, microestrutural e 

térmico do concreto produzido com resíduo de polimento de porcelanato, chegando, dentre 

outras, às seguintes conclusões, (a) quanto à plasticidade: em concreto sem aditivo 

plastificante, foi possível adicionar até 40 % de resíduo em relação à massa de cimento e, com 

aditivo, a adição atingiu até 50 %, sem comprometimento total da plasticidade do concreto; 

(b) sobre a resistência à compressão: com a máxima  concentração de resíduo (40 %), e sem 

aditivo a resistência alcançou 37,44 MPa aos 28 dias; (c) sobre as propriedades térmicas: não 

houve diferença significativa entre os traços de concreto nesse aspecto. 

 

SANTOS (2008) pesquisou a utilização do resíduo de pedreira de rocha calcária 

(RPPC) e do resíduo do polimento do porcelanato (RPP) em substituição parcial do cimento, 

na formulação de argamassas para a construção civil. Os resultados encontrados mostraram 

que as argamassas formuladas com resíduos não sofreram alterações significativas no que se 

refere ao índice de consistência, retenção de água, densidade de massa no estado fresco, teor 

de ar incorporado e densidade de massa aparente no estado endurecido. Já em relação ao 

módulo de elasticidade, a presença dos resíduos na mistura ocasionou a sua diminuição, 

melhorando, assim, o desempenho da argamassa. Porém a resistência à tração na flexão e a 

resistência à compressão, além da absorção de água por capilaridade, tiveram seu desempenho 

comprometidos. 

  

 CUNHA et al. (2010) caracterizaram os resíduos de porcelanato polidos ou não e 

avaliaram sua influência no comportamento mecânico em pastas de cimento. Os resíduos 

foram caracterizados através da determinação de sua composição química, distribuição de 

tamanho de partículas, por difração de raios X e microscopia eletrônica de varredura. Foram 

preparadas pastas de cimento+resíduos nas proporções de 25% e 50% e realizados ensaios de 

determinação do tempo de pega, absorção de água e resistência à compressão. Apesar de os 

resíduos apresentarem variações na composição química elementar, não se observaram 

alterações no comportamento das pastas de cimentos, em relação aos valores de resistência à 

compressão. 

RODRIGUES et al. (2010) visando reduzir os desperdícios na construção civil, 

realizaram  estudos preliminares para verificar o uso do resíduo de porcelanato na produção 
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de argamassas. Para avaliar a influência da substituição de parte do cimento Portland pelo 

resíduo, foram realizados ensaios de absorção, de resistência à compressão e de atividade 

pozolânica em argamassas com 5%, 10% e 15% de resíduo. Os resultados obtidos indicam 

que o emprego deste material é viável na produção de concretos e argamassas. 

 

 LUCENA et al. (2007) caracterizaram o resíduo olioso originário da perfuração do 

poço de petróleo (Poço: 1- Poti – 4 – RN) localizado em Governador Dix-Sept Rosado-RN, 

visando utilizá-lo em pavimentos asfálticos, visto que os materiais identificados nas amostras 

não causam efeito negativo nas propriedades do cimento asfáltico de petróleo – CAP. 

 

MARQUEZ et al. (2007) pesquisaram o reaproveitamento do resíduo do polimento do 

porcelanato para utilização em massa cerâmica, analisando a viabilidade da incorporação 

desse resíduo a uma massa cerâmica comercial, e concluíram que: 

 o resíduo é constituído predominantemente por sílica, alumina e óxido de magnésio, 

sendo a sílica o constituinte principal; 

 as fases cristalinas presentes no resíduo são quartzo, mulita, periclase e carbeto de 

silício; 

 o resíduo apresenta uma distribuição granulométrica semelhante à das matérias-primas 

friáveis convencionais utilizadas na produção de porcelanato; 

 a adição de 3 % e 5 % de resíduo em formulação comercial para a produção de 

porcelanato reduz a temperatura ótima de queima em 25 °C e 50 ºC, respectivamente, 

e provoca um leve aumento na densidade aparente dos corpos de prova. 

KUMMER et al. (2007) estudaram a reutilização dos resíduos de polimento de 

porcelanato e feldspato na fabricação de novo produto cerâmico. Foi feita a caracterização 

físico-química das matérias-primas e preparadas diferentes massas cerâmicas, que foram 

produzidas em diferentes temperaturas de queima (1100 ºC, 1150 ºC e 1200 ºC) e com 

variações das proporções dos constituintes da massa cerâmica, misturando-se os resíduos de 

feldspato e porcelanato nas proporções 1:1, 1:3 e 3:1 (feldspato:porcelanato). Devido às 

baixas densidades e à grande expansão do material acabado, concluiu-se que esse material  

produzido poderia ser aplicado como agregado leve (revestimentos internos). Após os testes 

de solubilização, verificou-se existir a possibilidade de inertilização do resíduo, embora não 
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em todos os casos, significando que são necessários critérios para a incorporação de resíduos 

cerâmicos. 
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   CAPÍTULO 3 - MATERIAIS E MÉTODOS 

 

 Nesta pesquisa, os materiais empregados foram a argila (A) para cerâmica vermelha, o  

resíduo do cascalho de perfuração de poço petrolífero (RC) e o o resíduo do polimento de 

porcelanato (RPP). A argila foi obtida no município de São Gonçalo do Amarante – RN, 

cedida pela Tecnocerâmica; o resíduo do cascalho de perfuração veio do município de Dix-

Sept Rosado – RN,  cedido pela Empresa CRIL Empreendimento Ambiental, e o resíduo do 

polimento de porcelanato, proveniente do município do Conde - PB, foi cedido pela Indústria 

de Porcelanato Elizabeth. 

Os ensaios tecnológicos aqui relacionados obedeceram às normas da ABNT e da 

ASTM, e a metodologia para a realização da pesquisa foi baseada na literatura existente 

relacionada a seu objeto bem como na orientação dada pelos professores orientadores. Essa 

metodologia está esquematizada na Figura 3.1. 

 

3.1 Caracterização dos materiais 

  

3.1.1 Análise química 

 

A composição química (% em massa) dos materiais foi obtida por fluorescência de 

raios X - FRX -, com o espectrômetro da marca Shimadzu, modelo EDX – 720, no 

Laboratório de Cimentos do Departamento de Química da Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte – UFRN. 

 

3.1.2 Análise mineralógica 

 

 A determinação das fases constituintes dos materiais foi feita por difração de raios X e 

 



59 
 

                                           Figura 3.1 – Procedimento metodológico 
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- granulometria a laser 

- índice de plasticidade 

- FRX, DRX, TG, DTA 
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- Absorção de água (AA) 

- Porosidade aparente (PA) 

- Retração linear de queima (RLq) 

- Tensão de ruptura à flexão (TRF) 
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- Gresificação 

 
 

 

Resíduo de cascalho de perfuração 

de poço petrolífero (RC): 

- granulometria a laser 

- índice de plasticidade 

- FRX, DRX, TG, DTA 
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2
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com patamar de 30 min. 
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- granulometria a laser 

- índice de plasticidade 

- FRX, DRX, TG, DTG 

 

 

Medição e pesagem dos CPs sinterizados 

Análise dos resultados  

Superfícies de respostas  

Conclusões 
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DRX -, no Laboratório de Tecnologia Ambiental – LABTAM -, da UFRN, utilizando-se um 

difratômetro Shimadzu, modelo XRD – 7000, com as seguintes características: ângulo de 

varredura de 10º a 80º, radiação Cu-K , tensão acelerada de 30 Kv, corrente de 30 mA e 

velocidade de varredura  de 2º/min.  

Realizado o ensaio de DRX, os difratogramas correspondentes foram obtidos através 

do software Origin, da Philips, e a identificação das fases através do software pmgyr da 

Shimadzu, comparando-se o ângulo de Bragg e a intensidade relativa dos picos do 

difratograma, com cartas padrões do software Joint Committee on Powder Diffraction Standards 

(JCPDS) existente no International Centre for Diffraction Data (ICDD), para identificação 

cristalográfica.    

 

3.1.3 Análise térmica 

 

  O comportamento térmico dos materiais de partida foi estudado por análise 

termogravimétrica (TG) e análise térmica diferencial (DTA). Foi utilizado o aparelho  modelo 

SDT Q600 v20.9, para a argila e para o resíduo de cascalho de perfuração, e o SDT Q500 

v20.9, para o resíduo do pó de porcelanato,   no Laboratório de Análises Térmicas do Núcleo 

de Processamento Primário e Reuso de Água Produzida e Resíduos – NUPPRAR – da UFRN. 

Os materiais foram moídos e passados na #200 mesh e ensaiadas a uma taxa de aquecimento 

de 20 °C/min, numa atmosfera de N2, com fluxo de 100 ml/min, em cadinho de platina. As 

quantidades de material foram 10,11 mg de argila, 14,20 mg de RPP e 11,10 mg de resíduo de 

cascalho de perfuração de poço petrolífero, respectivamente. 

 

3.1.4 Caracterização física dos materiais 

 

 A caracterização física dos materiais foi feita por granulometria a laser e pelo  índice 

de plasticidade. A granulometria foi determinada no granulômetro CILAS 1064L, no 

Laboratório de Petróleo – LAPET - do Departamento de Química da UFRN, utilizando-se a 
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água como dispersante. Para esse ensaio, os materiais foram previamente passados na peneira 

de malha nº 200 (0,074 mm) da ABNT. 

 Para o índice de plasticidade, buscou-se o Laboratório de solos do Departamento de 

Engenharia Civil da UFRN, no Núcleo Tecnológico. 

 Sendo o índice de plasticidade IP = LL – LP, sua determinação foi baseada nas normas 

da ABNT NBR 6459, para o limite de liquidez (LL), e NBR 7180, para o limite de 

plasticidade (LP), respectivamente. 

  

3.2 Preparação das matérias-primas 

 

 A argila, devido a sua grande umidade natural, foi inicialmente levada à estufa, numa 

temperatura de 110 ºC, onde permaneceu por 24 horas, para perder a umidade. Feita a 

secagem, ela foi destorroada com o auxílio de uma mão de gral, numa bacia de porcelana e, a 

seguir, passada na peneira de malha nº 35 (478 µm), para a moldagem dos CPs. 

 Da mesma forma e com igual propósito, o resíduo do pó de porcelanato (RPP) também 

foi levado à estufa por um período de 24 horas, em razão de sua plasticidade. Após a 

secagem, esse material foi destorroado, com o auxílio de uma mão de gral, e passado numa 

peneira de pedreiro de aproximadamente 2 mm de malha, após o que foi triturado num 

moinho de bolas durante 15 min, numa proporção aproximada de 1 Kg de RPP para cada 3 

Kg de bolas cerâmicas de tamanhos variados (grandes, médias e pequenas). Finalmente, após 

essa moagem, o material também foi passado na peneira nº 35, tal como a argila. 

 Por último, o resíduo do cascalho de perfuração de poço petrolífero (RC) também foi 

passado na peneira de malha nº 35 e levado à estufa, mas por apenas 12 horas, por ter uma 

umidade muito baixa, se comparado com os materiais anteriores, dado o seu caráter arenoso. 

Ressalte-se que esse cascalho foi previamente lavado, ainda na área da plataforma de 

perfuração,  para retirada da borra nele impregnada durante o processo de perfuração do poço. 

 

3.3 Formulação das massas cerâmicas 
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 Após a preparação das matérias primas, conforme descrito na seção 3.2, na formulação 

das massas cerâmicas para a moldagem dos corpos de prova visando aos diversos ensaios 

tecnológicos adotaram -se os percentuais de resíduos variando de 5,0 % a 15,0 % (RPP + 

RC), conforme a Tabela 3.1, a seguir: 

 

Tabela 3.1 – Formulação das amostras 

Formulações ARGILA (%) RPP (%) RC (%) 

A (Ref.) 100 0 0 

B 95,0 2,5 2,5 

C 92,5 2,5 5,0 

D 90,0 2,5 7,5 

E 87,5 2,5 10,0 

F 85,0 2,5 12,5 

G 92,5 5,0 2,5 

H 90,0 5,0 5,0 

I 87,5 5,0 7,5 

 J 85,0 5,0 10,0 

L 90,0 7,5 2,5 

M 87,5 7,5 5,0 

N 85,0 7,5 7,5 

O 87,5 10,0 2,5 

P 85,0 10,0 5,0 

Q 85,0 12,5 2,5 

                                    Fonte: Do autor 

 

 Esta tabela foi elaborada obedecendo-se as seguintes condicionantes: 

a) uma vez fixado o percentual de um dos resíduos, o percentual do outro varia na razão  

de 2,5 % entre as formulações sucessivas; 

b) o percentual mínimo de qualquer dos resíduos é de 2,5 %, para qualquer formulação, 

exceto a de referência, pois esta só contém argila; e 

c) o teor de argila, nas formulações com resíduos, varia de 95 % a 85 %, com intervalo 

de 2,5 % entre duas formulações sucessivas. 
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3.4 Preparação dos corpos de prova 

 

Para cada formulação, tomou-se a quantidade necessária de material para moldar seis 

CPs para cada uma das três temperaturas de queima (850 ºC, 950 ºC e 1050 ºC), num total de 

18 CPs, com 13 g de massa seca cada um e com as dimensões de 6 cm x 2 cm x 0,5 cm 

(comprimento X largura X altura). Portanto, considerando-se as três temperaturas, foram 

necessários 288 CPs, assim determinados: 

16 (formulações) X 6 (CPs/formulação) X 3 (temperaturas de queima) = 288 corpos de prova. 

 Independentemente da formulação, foi acrescida à massa 10 % de água, em peso, 

sendo a mistura foi imediatamente homogeneizada. O passo seguinte consistiu em pesar 13 g 

dessa mistura, para cada CP, colocando-a num pequeno saco plástico, que foi logo fechado, 

para não perder umidade. Assim, houve uma pequena sobra da mistura, pois cada porção foi 

repesada com 13 g após a adição de água. Após essa pesagem, deixou-se a mistura 

descansando por um período de 24 horas, até a moldagem dos corpos de prova.  

 Para atender a essas formulações, foram utilizadas 3.334,5 g de argila, 204,75 g de 

resíduo do polimento de porcelanato e igual quantidade de cascalho de perfuração. Partindo-

se das 13 g de cada corpo de prova e dos percentuais definidos na Tabela 1 para cada um de 

seus componentes, as quantidades dos materiais foram então determinadas. Considerando-se 

os seis CPs por formulação e as três temperaturas de queima, cada batelada de dezoito CPs foi 

feita para atender a essas três temperaturas .   

 Os CPs, como mostrado na Figura 3.2, foram moldados numa matriz de aço  

(conforme pode ser vista na Figura 3.3) utilizando-se a prensa hidráulica manual mostrada na 

Figura 3.4, com uma carga de 250 Kgf/cm
2
. A Figura 3.5 mostra o molde da matriz com o 

corpo cerâmico. 
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Figura 3.2 – Corpos de prova logo após a moldagem  

 
                           Fonte: Do autor 

 

 

                    Figura 3.3 – Matriz de moldagem dos CPs 

 

 

 

 

 

 

 

                                           Fonte: Do autor 
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Figura 3.4 – Prensa hidráulica com a matriz de moldagem do CP 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

                                               Fonte: Foto do autor 

 

 

                                             Figura 3.5 – Matriz de moldagem do CP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          

                                           Fonte: Do autor                                                            
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3.5 Caracterização do produto final 

  

 A caracterização do produto final foi avaliada através dos resultados obtidos nos 

ensaios das seguintes propriedades tecnológicas: absorção de água (AA), retração linear de 

queima (RLq), massa específica aparente (MEA), porosidade aparente (PA) e tensão de 

ruptura à flexão de três pontos (TRF), ensaio de cor e difração de raios X. Os resultados dos 

ensaios de AA, RLq, MEA, PA e TRF foram obtidos a partir da média aritmética dos valores 

individuais de seis corpos de prova, por formulação e por temperatura de queima. 

  

3.5.1 Absorção de Água 

 

 É a porcentagem, em peso, da água absorvida pelo corpo seco, calculada por: 

 

AA(%)= 
     

  
 x 100                                             (3.1), 

sendo: 

AA(%) = absorção de água, em %; 

Pu = peso do corpo de prova úmido, em g; e 

Ps = peso do corpo de prova seco,  em g. 

 Para essa determinação, os CPs foram levados à estufa a 110 ºC, durante 24 horas, e 

depois pesados, para a obtenção do peso seco (Ps), em balança analítica marca Technal, com 

capacidade de 2 Kg e resolução de 0,01g. Logo após a pesagem, eles foram submersos em 

água também por 24 horas. Após esse período, foram retirados da água, e o excesso de água 

foi removido com papel toalha. Imediatamente após, foram pesados novamente, obtendo-se o 

peso úmido (Pu), cujos valores foram aplicados na Equação 3.1. 
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3.5.2 Porosidade aparente 

 

A porosidade aparente é a medida percentual do volume dos poros que têm conexão 

com a superfície dos corpos de prova. Essa porosidade foi determinada para as três 

temperaturas de queima, após a pesagem dos CPs, imersos em água, para a obtenção do peso 

imerso (Pi),  pelo princípio de Arquimedes, através da Equação 3.2: 

 

                                                ( )   
     

     
                                                        (3.2), 

 

sendo 

Pu = peso do corpo de prova úmido, em g; 

Ps = peso do corpo de prova seco, em g; 

Pi = peso do corpo de prova imerso em água, em g. 

 Os pesos Pu e Ps são os mesmos obtidos para a determinação da AA(%), descritos na 

seção 3.5.1. 

 

3.5.3 Retração linear de queima 

 

 A RLq avalia percentualmente as variações das dimensões dos corpos de prova 

cerâmicos entre as etapas de secagem e de sinterização, e é calculada pela Equação 3.3: 

 

                                              ( )  
       

  
                                                         (3.3), 

onde 

RLq(%) = retração linear após a queima, em %; 
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L1 = comprimento do corpo de prova após a secagem, em cm; e 

L11 = comprimento do corpo de prova após a queima, em cm.  

 Esse valor foi calculado para cada CP, e o resultado final foi obtido pela média das 

medidas das dimensões lineares de seis corpos de prova após secagem a 110 °C, por 24 horas, 

e a queima nas temperaturas de 850 ºC, 950 ºC e 1050 ºC, respectivamente. Tais medidas 

foram feitas com um paquímetro digital DIGIMESS, com precisão de 0,01 mm. 

 

3.5.4 Massa específica aparente 

 

A massa específica aparente foi determinada seguindo-se os procedimentos descritos 

na NORMA da ASTM C 373 (1977a) e calculada pela expressão Equação 3.4 para os corpos 

de prova após a queima: 

 

                                                              
 

 
                                                         (3.4), 

onde 

M.E.A. = massa específica aparente do corpo cerâmico; 

M = massa do corpo cerâmico queimado, em g; e 

V = volume total do corpo cerâmico queimado, em cm
3
. 

 

3.5.5 Tensão de ruptura à flexão 

 

 É a tensão de flexão necessária para causar a ruptura de um corpo de prova. Pelo 

método proposto por VICAT, ela é calculada pela seguinte equação: 

                                                          
   

    
                                                            (3.5), 
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sendo 

TRF = tensão de ruptura à flexão, em Kgf/cm
2
; 

P = carga atingida no momento da ruptura, em Kgf; 

L = distância entre os apoios do corpo de prova, em cm; 

B = largura do corpo de prova, em cm; e 

H = altura do corpo de prova, em cm. 

 O ensaio foi realizado no Laboratório de Propriedades Fisicas de Materiais Cerâmicos  

do Departamento de Física Teória - CCET/UFRN -, em uma prensa da SHIMADZU, modelo 

AG-1 100 KN, operando numa velocidade de 0,5 mm/min e com um espaçamento de 40 mm 

entre os cutelos, conforme Figura 3.5 . 

 

                          Figura 3.5 – Ensaio para determinação da TRF 

 
                           Fonte: Do autor 

 

3.5.6 Cor  

 

 A variação da cor foi determinada por observação visual, sobre um fundo branco, nos 

CPs construídos com a mistura de argila, resíduo do pó de porcelanato e resíduo de cascalho 
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de perfuração de poço petrolífero, para cada percentual de mistura indicado na Tabela 3.1,  

item 3.3, e cada temperatura. Na seção 4.2.6, serão mostradas as cores das peças obtidas nas 

três temperaturas de queima, apenas para a formulação de referência e para os consumos 

baixo, médio e alto de resíduos, bem como o resultado obtido para as cores, quando se 

mantém a temperatura para diferentes formulações. No Apêndice I, são mostradas as cores 

para todas as formulações e nas três temperaturas aqui estudadas. 

 

3.6 Curvas de gresificação 

 

 Após a sinterização dos corpos de prova, foram traçadas as curvas de gresificação, 

para todas as formulações e temperaturas de queima, a fim de identificar os respectivos pontos 

de gresificação, o que permite evitar a perda de energia durante a queima. Tal como para as 

cores, na seção 4.4 do capítulo seguinte são mostradas essas curvas para algumas formulações 

e no Apêndice II são mostradas para todas as formulações. 

 

3.7 Planejamento fatorial 

 

 Embora as análises das propriedades cerâmicas dos corpos de prova já tenham sido 

feitas a partir dos ensaios apropriados, julgou-se interessante fazer uma avaliação da 

influência dos fatores temperatura de queima, resíduo do pó de porcelanato e resíduo de 

perfuração de poço petrolífero, nas propriedades cerâmicas do produto obtido (AA, PA, RLq, 

MEA E TRF), que são as variáveis respostas, através da técnica estatística do planejamento 

fatorial e da metodologia da superfície de resposta. 

 Nesse processo, a argila foi considerada a matriz, e os resíduos, em diferentes 

percentuais de mistura, além da temperatura, foram considerados os fatores. Para os níveis 

desses fatores, foram considerados os limites superiores e os inferiores dos percentuais de 

misturas, bem como o maior e o menor valor da temperatura de queima: 850 e 1050 °C. A fim 

de se permitir a análise dos erros aleatórios, foram considerados também as repetições dos 

ensaios realizados no ponto médio das composições, 7,5 % de cada resíduo, na temperatura 
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média igual a 950 °C, bem como uma formulação adicional, na qual cada resíduo participava 

com 12,5 % do percentual de mistura, como nível superior, em contraposição aos 2,5 % de 

cada um dos resíduos, no nível inferior. Dessa forma, tem-se três fatores: a temperatura (T) e 

mais os dois resíduos (RPP e RC), com dois níveis em cada fator: o menor e o maior nível de 

ambos os percentuais de mistura, para os resíduos, e a menor e a maior temperatura de 

queima, o que resulta num planejamento fatorial de três fatores e dois níveis, isto é, um 

fatorial do tipo 2
3
. 

 Considerando-se que, nesta tese, o menor e o maior percentual de cada resíduo é 2,5 % 

e 12,5 %, respectivamente, num total máximo de 15 %, na definição do planejamento dos 

ensaios foram escolhidas as seguintes formulações (Tabela 3.1, seção 3.3): 

- B, por ter o menor percentual de mistura de cada resíduo, RPP = RC = 2,5 %; 

- F, por ter o menor percentual de RPP = 2,5 % e o maior de RC = 12,5 %; 

-N, como ponto central dos experimentos, com RPP = RC = 7,5 % e com 6 repetições; 

-Q, em razão de ter o maior percentual de RPP = 12,5 % e o menor de RC = 2,5 %; 

Além destas, acrescentou-se uma nova formulação, com RPP = RC = 12,5 %, em 

contraposição à formulação B. 

Dessa forma, lançou-se mão de 14 ensaios para o planejamento fatorial: quatro 

formulações em dois níveis e seis repetições no ponto central. 

A codificação das variáveis foi definida conforme explicado no item 2.7.1.3 do 

Capítulo 2. 

Para o RPP e o RC, considerou-se -1, 0 e +1, para os percentuais inferior, médio e 

superior, respectivamente.  

 A construção do modelo de ajustamento para predição das variáveis respostas em 

função dos fatores, a análise da interação entre esses fatores e a construção das superfícies de 

respostas foram feitas utilizando-se o software statistic 6.1, cujos resultados encontram-se no 

Capítulo 4 - Resultados e Discussões. 

 Finalmente, para avaliação da qualidade do modelo de ajustamento, foi feita a análise 

de variância ANOVA, para definição dos coeficientes do modelo. 
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3.7.1 Codificação das variáveis 

 

 É conveniente transformar as variáveis originais em códigos, a fim de melhor 

interpretar as superfícies de respostas. Assim, cada variável pode ser codificada, segundo uma 

equação em que o numerador é diferença entre o valor da variável real e a média do intervalo 

entre o entre os seus valores máximos e mínimos estabelecidos no experimento e o 

denominador é media da amplitude desse intervalo.  

 Sejam x1, x2 e x3 os códigos representativos da temperatura, do RPP e do RC, 

respectivamente. Tem-se, então: 

 Para a temperatura: valor máximo = 1050 °C; 

             valor mínimo = 850 °C; 

             valor médio = 950 °C. 

 Para o RPP e RC: valor máximo = 12,5 %; 

                                          valor médio = 7,5 % (lembrar que a soma de RPP + RC = 15 %) 

                                          valor mínimo = 2,5 %; 

 

Logo, 

2

8501050

950)(
1 




CT
x ;  

2

5,25,12

5,7(%)
2 




RPP
x  e 

2

5,25,12

5,7(%)
3 




RC
x . 

Substituindo os valores acima, tem-se: 

Para a temperatura (T): 

Valor máximo: 1

2

8501050

9501050
1 




x ,  
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valor médio: 0

2

8501050

950950
1 




x  

Valor mínimo: 1

2

8501050

950850
1 




x . 

 

Analogamente, para o RPP e o RC , os valores codificados para o máximo, médio e 

mínimo, também serão +1, 0 e -1, respectivamente. 
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CAPÍTULO 4 - RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

 Neste capítulo, serão expos.tos os resultados obtidos nesta pesquisa, acompanhados 

das  análises que os justificam. 

 

4.1 Caracterização dos materiais 

 

 Nesta seção, serão descritas as caracterizações químicas, físicas e mineralógicas, 

agrupadas por tipo de análise considerada na pesquisa. 

 

4.1.1 Análise química 

 

 Os resultados da análise química dos materiais, por fluorescência de raios X, 

encontram-se na Tabela 4.1, na qual se verifica uma presença forte de sílica (SiO2) e alumina 

(Al2O3) nos três mat 

eriais. 

 Na argila (A), destaca-se uma presença importante da sílica (SiO2 = 48,69 %), da 

alumina (Al2O3 = 27,27 %) e do fundente óxido de ferro (Fe2O3 = 13,99 %). O óxido de ferro, 

nesse percentual (somado com o do RC), é o responsável pela cor avermelhada da peça 

cerâmica. 

Os fundentes (MgO, K2O, CaO e Fe2O3), que totalizam 23,43 %, deverão contribuir 

para reduzir a absorção de água e a porosidade aparente das peças cerâmicas e aumentar  sua 

tensão de ruptura à flexão, conforme será discutido adiante, nos itens 4.2.2, 4.2.3 e 4.2.5 deste 

capítulo. 
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                     Tabela 4.1 – Análise química dos materiais por fluorescência de raios X 

Compostos Argila Resíduo do polimento 

de  

porcelanato (RPP) 

Resíduo de cascalho 

 de perfuração (RC) 

SiO2 48,69 59,92 64,39 

Al2O3 27,27 24,26 13,89 

MgO 3,62 8,41 1,32 

K2O 3,89 2,25 4,87 

SO3 - 1,93 2,19 

CaO 1,93 1,29 10,77 

Fe2O3 13,99 - 2,45 

ZnO 0,02 - 0,05 

MnO 0,18 - 0,04 

Tm2O3 0,10 - 0,03 

V2O5 0,26 - - 

Cr2O3 0,03 - - 

NiO 0,013 - - 

Outros  1,64  

        Soma               100,00                     100,00                             99,99  

        Fundentes:  ∑ = 23,43                    12,59                              19,41  

        Fonte: Do autor 

 

O óxido alcalino K2O pode está na argila fazendo parte dos feldspatos ou na estrutura 

cristalina de argilominerais da ilita. 

No resíduo de polimento do porcelanato (RPP), destaca-se a presença de SiO2 (59,92 

%), Al2O3 (24,26 %) e do fundente MgO (8,41 %), num total de 12,59 % de fundentes (MgO, 

K2O e CaO). Além da sílica (SiO2) em forma de quartzo, o SiO2 (em parte) e o Al2O3 são os 

constituintes do aluminossilicato denominado mulita (3Al2O3.2SiO2), também presente no 

RPP. Compõe ainda o RPP o carbeto de silício, como mostra o difratograma de raios X, na 

Figura 4.2, na seção seguinte.  
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A mulita e o quartzo são provavelmente oriundos do porcelanato, enquanto a presença 

do SiC e da periclase (MgO) no resíduo estão relacionados às patas polidoras abrasivas e 

possivelmente à fase cimentante da matriz do abrasivo. 

 O resíduo de porcelanato também tem uma boa quantidade de fundentes (MgO, K2O e 

CaO), representando 11,95 % da amostra desse material, com destaque para o MgO (8,40 %). 

 No resíduo de cascalho de perfuração de poço petrolífero, o SiO2 é o componente que 

se destaca (64,39 %), o que define a falta de plasticidade do resíduo, seguido do Al2O3 (13,89 

%) e do CaO (10,77 %). Aqui, o percentual de fundentes (MgO, K2O, CaO e Fe2O3) tem um 

destaque importante, totalizando 19,41 % do resíduo. 

 O total de fundentes nos três materiais (A + RPP + RC) tem uma função importante na 

redução da absorção de água e da porosidade aparente, de um lado, e no aumento da retração 

linear de queima, da tensão de ruptura à flexão e da massa específica aparente, de outro. 

    

4.1.2 Análise mineralógica 

 

 Inicialmente, serão analisados mineralogicamente os materiais de partida e, a seguir, 

será feita análise semelhante do produto obtido após a queima, para diferentes composições 

de misturas com esses materiais. 

 Pela análise do difratograma da argila, Figura 1, verifica-se a presença muito forte da 

sílica em forma de quartzo e da ilita, com um alto grau de cristalinidade, o que define essa 

argila como ilítica. A presença da sílica na argila é um indicador de alta porosidade nas peças 

cerâmicas que ela compõe. A presença da ilita, da biotita e da haloisita justifica os 27,27 % de 

Al2O3, dados pela análise química. O óxido de ferro está distribuído entre a hematita e a 

biotita e será o responsável pelo aspecto avermelhado após a queima da argila. O fundente 

óxido de potássio (K2O) também é parte da ilita e da biotita e tem a função de aumentar a 

resistência mecânica, quando sinterizado entre 950 °C e 1000 °C. 
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                                           Figura 4.1 – DRX da argila 

 
                                          Fonte: do autor 

 

    

A difratometria de raios X do RPP, mostrada na Figura 4.2, indica a presença de sílica 

em forma de quartzo, com alta cristalinidade, seguido de carbeto de silício e mulita. O carbeto 

de silício, comprovadamente, provém do desgaste das sapatas na etapa de polimento das peças 

do porcelanato, no acabamento final do produto. A presença do quartzo e da mulita no 

difratograma justifica os percentuais de SiO2 e Al2O3 encontrados na análise química, bem 

como o carbeto de silício do abrasivo justifica o teor de MgO. 

           

Figura 4.2 –  DRX do resíduo do polimento de porcelanato 

                    

                                            Fonte: do autor 
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Na Figura 4.3, constata-se as presenças de sílica em forma de quartzo, com alta 

cristalinidade, e da calcita com menor cristalinidade, o que justifica o CaO da análise química;   

de caulinita com picos muito pequenos relativamente aos demais, o que justifica a alumina 

(Al2O3) da análise química, e, finalmente, do microclínio, que justifica o óxido de potássio 

(K2O). O óxido de magnésio está na fase amorfa. 

  

 

 

Figura 4.3 – DRX do resíduo de cascalho perfuração de poço petrolífero 

 
                                         Fonte: Do autor 

 

Ainda com relação aos difratogramas de raios X , vê-se que eles apresentaram as 

seguintes fases cristalinas bem definidas:  

 a argila: quartzo e aluminio silicato; os demais óxidos se apresentaram com picos de 

intensidade muito baixas; 

 o resíduo do pó de porcelanato: quartzo. A mulita e o carbeto de silício apresentaram 

picos muito pequenos; 

 o resíduo de cascalho de perfuração de poço petrolífero: sílica em forma de baixo 

quartzo, com cristalinidade bem definida e sílica em forma de quartzo com picos 

muito pequenos ou quase amorfos.  
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4.1.3 Análise térmica     

 

A observação da curva de TG da argila (Figura 4.4) mostra uma perda de massa em 

torno de 2,85 % entre 30 °C e 120 °C, relativa à perda de água adsorvida na argila. A segunda 

perda de massa ocorre entre 120 °C e 453 °C, e pode ser atribuída à perda de matéria 

orgânica, bem como algumas moléculas de H2O da rede da argila. Verificam-se, ainda, perdas 

das hidroxilas. Entre 453 °C e 600 °C, há uma perda de água da estrutura da ilita 

(desidratação da ilita) e, a partir dessa temperatura até 880 °C, verifica-se a formação dos 

óxidos relativos à composição química dessa argila.  

Os dois picos endotérmicos verificados  através da análise de DTA corroboram a 

dessorção da água de superfície (adsorção física), e o segundo pico, também endotérmico, 

pode ser atribuído ao estágio de desidroxilação da argila, nas faixas de temperatura já 

indicadas pela análise da curva TG. 

 

                                 Figura 4.4 – Curva de TG  e DTA da argila  

 

 

 

 

 

 

 

         Fonte: Do autor. 

 

 

 

 

 

              Fonte: Do autor 

 

A Figura 4.5, relativa às curvas TG e DTG, do resíduo de polimento do porcelanato, 

evidencia  quatro etapas de perda de massa. A primeira, de 90 °C a 180 °C, é de água 

 

2.857%

4.637%

2.444%

68.69°C 98.10%

453.58°C 93.67%

856.89°C 90.13%
-2.0

-1.5

-1.0

-0.5

0.0

0.5

T
e
m

p
e
ra

tu
re

 D
if
fe

re
n
c
e
 (

µ
V

/m
g
)

90

92

94

96

98

100

W
e
ig

h
t 
(%

)

0 200 400 600 800 1000

Temperature (°C)

Sample: Argila
Size:  10.0110 mg
Method: amb a 900°C 20°C-min
Comment: @20°Cmin - N2 (100mL/min) - Pt - Argila

DSC-TGA
File: C:\TA\Data\SDT\Moacir\Argila.001
Operator: Tiago Roberto
Run Date: 28-Sep-2011 15:27
Instrument: SDT Q600 V20.9 Build 20

Exo Up Universal V4.7A TA Instruments



80 
 

adsorvida; em seguida, há uma perda de matéria orgânica de 2,12 %, entre 200 °C e 452 °C; 

de 452 °C a 621 °C, há um fenômeno de desidroxilação que se completa a 600 °C; 

Finalmente,  entre 621 °C e 900 °C, há uma perda de 0,35 % correspondente aos óxidos de 

magnésio e de potássio.  

 

        Figura 4.5 – TG e DTG do resíduo do polimento do porcelanato 

                                                

 

 

 

 

  

 

 

                           Fonte: Do autor. 

           Fonte: Do autor 

 

Nas curvas de TG e DTA do resíduo de cascalho (Figura 4.6), identifica-se uma perda 

de massa de aproximadamente 14,4 % até 900 °C. Duas perdas são mais importantes: a 

primeira, de aproximadamente 1,0 %, entre 30 °C e 130 °C, referente à umidade; e a segunda, 

de 8,15 %, entre 68 °C e 703 °C,  referente aos produtos orgânicos voláteis incorporados ao 

cascalho e à eliminação da hidroxila da caulinita, segundo a curva DTA.  

 

Na curva de DTA, observam-se três picos endotérmicos: o primeiro, em torno de 60 

ºC, apresentou perda de água adsorvida fisicamente; o segundo, identificado como um 

pequeno ombro, é devido à inversão térmica na passagem do quartzo α para o quartzo β, que 

ocorre a 573 °C; e o terceiro pico endotérmico, na temperatura de 703 ºC, é referente à 

eliminação do CO2 dos cabornatos.  
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                       Figura 4.6 – Curva de TG e DTA do resíduo de cascalho 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             Fonte: Do autor. 

 

 

 

 

           Fonte: Do autor 

 

4.1.4 Caracterização física das matérias-primas 

 

 A caracterização física dos materiais de partida foi feita por granulometria à laser e 

pelo índice de plasticidade, a seguir descritos. 

 

4.1.4.1 Granulometria 

 

 O exame das curvas de distribuição granulométrica acumulada das Figuras 4.7 a 4.9 

mostra que o RRP tem um percentual de partículas com diâmetro menor que 2 µm de 

aproximadamente 19 %, contra aproximadamente 10 % da argila. Apesar dessa diferença, os 

índices de plasticidade (IP) desses materiais são praticamente iguais, conforme registrado na 

seção 4.1.4.2 deste capítulo. Isso ocorre porque os demais diâmetros - D10, D50, D90 e Dméd 

- são muito próximos, mas menores para o RPP, como mostrado na Tabela 4.2.  

Raciocínio semelhante pode ser aplicado também quando comparada a granulometria 

do RC com a da argila e a do RPP, constatando-se uma percentagem de apenas 6 %, 
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aproximadamente, de grãos abaixo de 2 µm para o RC, tirando-lhe o caráter argiloso. 

Observa-se também que o diâmetro correspondente a D10 desse material é 2,6 vezes maior 

que o do RPP e 1,5 vezes o da argila, o que indica uma granulometria bem mais grosseira do 

RC. Finalmente, comparando-se as razões entre os diâmetros médios, verifica-se que o Dméd 

do RC é 2,09 e 2,64 vezes os Dméds da argila e do RPP, respectivamente.  

Essas diferenças de tamanho de partículas indicam um preenchimento dos vazios 

existentes entre os grãos maiores pelos menores e, portanto, menor porosidade na mistura 

formada por esses materiais e maior tensão de ruptura à flexão, dependendo do percentual de 

mistura. 

A distribuição bimodal, mostrada na Figura 4.7, caracteriza a mistura de materiais – 

uma argila mais plástica na distribuição de freqüência à esquerda e uma argila menos plástica 

na distribuição de frequência à direita - utilizadas neste estudo. 

 

                       Figura 4. 7 – Distribuição granulométrica da argila 

 
                       Fonte: Do autor 
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      Figura 4.8 - Distribuição granulométrica do resíduo de porcelanato 

          Fonte: Do autor 

              

 

 

         Figura 4.9 - Distribuição granulométrica do resíduo de cascalho 

 
            Fonte: Do autor 
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                        Tabela 4.2 – Granulometria a laser dos materiais 

Diâmetro (µm) Argila  (RPP)  (RC) 

D10 1,99 1,09 2,84 

D50 10,13 7,37 24,74 

D90 35,32 30,02 69,89 

Dméd 14,99 11,88 31,47 

                          Fonte: Do autor 

 

4.1.4.2 Índice de plasticidade  

 

  Os limites de Atterberg encontrados para a mistura argilosa em estudo foram, 

respectivamente, LL = 37,5 % e LP = 24,7 %, resultando num IP = 12,8 %, o que revela uma 

mistura argilosa medianamente plástica.  

 Analogamente ao caso da argila, o RPP apresentou os valores dos limites de Atterberg 

LL = 49,7 % e LP = 36,8 %, resultando num IP = 12,9 %, também medianamente plástico. 

 Finalmente, para o RC, o resultado foi de material não plástico. 

 

 4.2 Caracterização do produto final 

 

4.2.1 Análise mineralógica 

 

 Na seção 4.1.2, foram analisados os difratogramas das matérias-primas. Nesta, serão 

analisados os difratogramas após a sinterização do material, considerando-se as formulações 

acima e as temperaturas de 850 °C e 1050 °C, para se analisar eventuais mudanças de fases 

com a evolução da temperatura. Para isso, as peças cerâmicas queimadas foram moídas e 

passadas na peneira nº 200, a fim de serem submetidas ao ensaio de DRX, cujos 
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difratogramas estão mostrados nas Figuras 4.10 a 4.12, para três formulações escolhidas, com 

percentuais de resíduos variados. 

Comparando-se os picos dos difratogramas em cada formulação, verifica-se o 

surgimento de fases da hematita e também maior intensidade no pico do quartzo ao passar-se 

a temperatura  de 850 °C para 1050 °C.             

 

         Figura 4. 10 – DRX da formulação L (T = 850 °C e 1050 °C) 

 
                                      Fonte: Do autor 

 

       Figura 4.11 - DRX da formulação M (T = 850 °C e 1050 °C) 

 
    Fonte: Do autor. 
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          Figura 4.12 – DRX da formulação N (T =850 °C e 1050 °C) 

.  

                                      Fonte: Do autor 

 

4.2.2 Absorção de água 

 

 A absorção de água (AA) dos corpos de prova cerâmicos sinterizados variou nos 

seguintes intervalos em cada temperatura: a 850 °C: de 10,46 % a 13,80 %; a 950 °C: de 

10,72 % a 13,53 %, e a 1050 °C: de 7,52 % a 11,26 %. Pela norma ABNT NBR 15310/2009 

(Tabela 4.3), as formulações estudadas atendem as especificações para cerâmica vermelha 

(telhas, tijolos maciços e blocos cerâmicos) nas temperaturas de 850°C e 950°C. Na 

temperatura de 1050°C, apenas as formulações A (ref.) e B, apresentaram valores abaixo da 

especificação para uso em tijolos maciços e blocos cerâmicos. 

 

                         Tabela 4.3 – Especificações de AA para cerâmicas vermelhas 

Produto Especificação 

Tijolo maciço e bloco cerâmico 8 a 22 % 

 Telha < 20 % 

                         Fonte: ABNT NBR 15310/2009 
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 Logo, tendo-se por base a absorção de água, três variáveis deverão ser consideradas 

num processo industrial (embora não sejam objeto desta tese): a disponibilidade dos resíduos, 

seus custos de transporte da fonte produtora até a indústria cerâmica e o custo do consumo de 

energia no processo de queima.  

 Analisando-se o comportamento da absorção de água em cada formulação 

isoladamente, representado pela Figura 4.13, observa-se uma redução da AA com o aumento 

da temperatura de queima, exceto nas formulações A, C e F, em que, na temperatura de 950 

°C, a absorção foi maior. As anomalias, nessas formulações, podem ser creditadas a alguma 

falha de mistura dos materiais ou a alguma deficiência de compactação das peças, uma vez 

que é difícil garantir uniformidade na aplicação manual da carga através da alavanca da 

prensa. 

Para a temperatura de 850 °C, examinando-se as peças cerâmicas sinterizadas da 

formulação A (ref.), observou-se o miolo da seção transversal com uma cor mais avermelhada 

que o do restante da seção, isto é, não houve uma queima uniforme. Como as condições de 

queima foram as mesmas, pode-se atribuir esse fato a uma possível compactação mais densa 

durante a conformação da peça, o que leva à mesma interpretação a partir do exame da TRF, 

Figura 4.16. 

Nas temperaturas de 850 °C e 950 °C, observa-se uma estabilidade, nos valores de 

AA, nas formulações de A a H, variando de 10,46 % a 12,35 % num primeiro patamar, e nas 

formulações de I a Q, variando de 12,61 % a 13,75 %, num segundo de patamar. Já na 

temperatura de 1050 °C, verifica-se um aumento da AA desde a formulação de referência até 

a formulação F, o que pode ser creditado ao aumento do teor de RC na composição das 

amostras (Tabela 4.3), justificado pelo caráter mais arenoso do RC, uma vez que a 

plasticidade da argila (IP = 12,8 %) é praticamente a mesma do RPP (IP = 12,9 %).  

 

Se, de um lado, o aumento da temperatura contribui para a retirada da água do corpo 

cerâmico, deve-se considerar que o diâmetro médio do RPP é menor que o da própria argila 

(Tabela 4.2), o que contribui para o aumento da absorção de água, pois a superfície específica 

do material é maior. Contudo, com o aumento da temperatura, os fundentes entram em ação, 

fechando os poros do material, e o resultado final é a redução da AA. 
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Pelo exposto acima e com base na Tabela 4.3, apenas as formulações A e B, na 

temperatura de 1050 °C, não servem para a produção de tijolos, blocos cerâmicos e telhas. 

 

  Figura 4.13 – Absorção de água dos corpos cerâmicos 

 

                  Fonte: Do autor 

 

  É importante lembrar que o RPP entra no processo de queima apenas como carga, pois 

no processo de fabricação do porcelanato ele já sofreu temperatura de 1280 °C, temperatura  

superior às utilizadas nesta tese. Ou seja, se algum evento térmico neste material ocorreu, foi 

na fase de produção do porcelanato. 

Dado que o RPP está entrando no processo apenas como carga, o comportamento da 

mistura será basicamente regido pelo comportamento da argila e do RC, e principalmente da 

argila, até porque os percentuais de RC (de 2,5 a 12,5 %) nas misturas são relativamente 

baixos. Como os fundentes (MgO, K2O, CaO e Fe2O3) têm uma participação expressiva nas 

misturas, destacando-se o Fe2O3 = 13,98 % na argila e o CaO = 10,76 % no RC, deve-se a 

eles essa redução de absorção com o aumento da temperatura. 
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 Os teores de óxidos e de fundentes referidos acima, por formulação, estão mostrados 

no final desta seção, na Tabela 4.4, e foram calculados através da Equação 4.1, que tem por 

base a análise química (Tabela 4.1) e as formulações (Tabela 3.1): 

 

                                 %A(F) = %X.a + %Y.b + %Z.c                                       (4.1), 

 

onde 

%A = percentual do óxido (SiO2, Al2O3, CaO, ...) a ser determinado na formulação F; 

F = formulação A, B, C, ......., Q; 

%X, %Y, %Z, ........, %N = percentagens do óxido  (SiO2, Al2O3, CaO, ...) na formulação F; 

a, b e c = percentagens das matéria- primas, nesta sequência: argila, RPP e RC. 

 

O total de fundentes é a soma das percentagens de MgO, K2O, CaO e Fe2O3 e está 

indicado na Tabela 4.4. 

As temperaturas de fusão mostradas na mesma Tabela 4.5 foram calculadas pela 

fórmula de Shuen, Equação 4.2: 

 

                          
228,0

360
)( 32 ROOAL

CTF


                                                (4.2), 

 

onde 

TF (°C) = temperatura de fusão, em °C; 

Al2O3 = teor de alumínio da argila calcinada; e 

RO =  soma dos outros óxidos: SiO2, MgO, K2O, SO3, CaO, Fe2O3, ZnO, MnO, Tm2O3, V2O5, 

Cr2O3 e NiO. 
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Tabela 4.4 - Teor de óxidos e fundentes por formulação e temperaturas de gresificação. 

Óxidos A B C D E F G H I J L M N O P Q 

SiO2 48,69 49,76 49,76 50,15 50,54 50,93 49,64 50,04 50,43 50,82 49,92 50,32 50,71 50,21 50,60 50,49 

Al2O3 27,27 26,86 26,53 26,19 25,86 25,52 26,79 26,45 26,12 25,78 26,71 26,38 26,04 26,63 26,30 26,56 

MgO 3,62 3,68 3,62 3,57 3,51 3,45 3,80 3,74 3,69 3,63 3,92 3,86 3,81 4,04 3,98 4,16 

K2O 3,89 3,87 3,90 3,92 3,95 3,97 3,83 3,86 3,88 3,91 3,79 3,82 3,84 3,75 3,78 3,71 

SO3 0,00 0,10 0,16 0,21 0,27 0,32 0,15 0,21 0,26 0,32 0,20 0,25 0,31 0,25 0,30 0,30 

CaO 1,93 2,14 2,36 2,58 2,80 3,02 2,12 2,34 2,56 2,78 2,10 2,32 2,55 2,09 2,31 2,07 

Fe2O3 13,99 13,35 13,06 12,77 12,49 12,20 13,00 12,71 12,43 12,14 12,65 12,36 12,08 12,30 12,01 11,95 

ZnO 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 

MnO 0,18 0,17 0,17 0,17 0,16 0,16 0,17 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,15 

Tm2O3 0,10 0,10 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 

V2O5 0,26 0,25 0,24 0,23 0,23 0,22 0,24 0,23 0,23 0,22 0,23 0,23 0,22 0,23 0,22 0,22 

Cr2O3 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 

NiO 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

∑fun- 

dentes 23,43 23,04 22,94 22,84 22,74 22,64 22,76 22,66 22,55 22,45 22,47 22,37 22,27 22,18 22,08 21,89 

Temp. de 

Gresif. 

(°C). 1379,59 1374,50 1373,27 1370,34 1367,40 1364,47 1375,76 1372,83 1369,89 1366,96 1375,31 1372,38 1369,44 1374,86 1371,93 1374,42 

Fonte: Do autor. 
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4.2.3 Porosidade aparente 

 

Os valores encontrados para a porosidade aparente nas três temperaturas de queima 

estão coerentes com os encontrados para a absorção, isto é, aumentando-se a absorção 

aumenta-se também a porosidade (Figura 4.14).  Também aqui, os argumentos colocados com 

relação aos fundentes, e a quantidade de RC, na mistura, são igualmente válidos para justificar 

a redução da porosidade com a elevação da temperatura.   

Analisando-se a curva de distribuição granulométrica da argila, vê-se que ela tem 

limites bastante estreitos entre  D10 e D90, o que revela um aspecto desfavorável para reduzir 

a porosidade, devido à descontinuidade nos tamanhos das partículas.  

Examinando-se a variação da porosidade, em cada formulação, isoladamente, observa-

se uma redução da PA com o aumento da temperatrura de queima, exceto nas formulações A 

(ref), C, F e O. Nas temperaturas de 850 °C e 950 °C, vê-se um aumento muito pequeno da 

PA nas formulações com RPP > 5 %. Isso pode ser atribuído à decomposição de CaCO3 da 

calcita, existente no RC que, ao liberar CO2, gera poros no corpo cerâmico. Na temperatura de 

1050 °C, isso ocorre, mesmo com percentuais de RPP menores que 5 %, crescendo 

gradativamente com os teores de RC na mistura.  

 

                     Figura 4.14 - Porosidade aparente. 

 
                  Fonte: Do autor. 

                 



92 
 

4.2.4 Retração linear de queima   

 

 Na temperatura de 850 °C, na formulação de referência, A, os corpos de prova não 

apresentaram qualquer retração linear ou expansão (Figura 4.15); as formulações E, J, P e Q  

apresentaram retração negativa, isto é, houve expansão, mas também quase nula, e nas demais 

formulações as retrações foram muito pequenas, quando houve, variando de 0,01 % a 0,21 %. 

Na temperatura de 950 °C, todas as formulações apresentaram retrações modestas entre 0,22 

% (formulação J) e 0,63 % (formulações G e H). Já na temperatura de 1050 °C, as retrações 

foram mais significativas, variando de 0,57 % (formulação H) a 2,14 % (formulação L). 

Nessa  temperatura, é interessante notar que as formulações B, G, L e Q tiveram em comum o 

mesmo percentual de RC (igual a 2,5 %), mas tiveram diferentes percentuais de RPP, e 

apresentaram os maiores valores de retração, exceto a formulação O. Isso reforça o fato, já 

citado, de que o RPP entra apenas como carga no processo de queima. Curiosamente, nas 

formulações de B a F, também com 2,5 % de RPP, a retração diminuiu com o aumento de RC 

e passou a aumentar nas demais formulações onde o RC aumentou, mas num incremento 

menor à medida que aumentava o teor de RPP. 

 De acordo com DONDI (2006), a variação ótima, na contração de queima para tijolos 

e telhas, é menor que 1,5 %, sendo aceitável de 1,5 % a 3,0 %. Logo, pode-se concluir que, 

para as temperaturas de 850 °C e 950 °C, todas as formulações satisfazem essas 

especificações enquanto, na temperatura de 1050 °C, as formulações A, B, C, G, L e Q não as 

satisfazem. 

 De acordo com GALDINO(2001), A retração de secagem e queima varia também com 

o processo (extrusão ou prensagem). No processo os produtos podem apresentar altas 

variações de RLq, no entanto não devem apresentar altas produtos finais com bitolas 

diferentes. 
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                   Figura 4.15 – Retração linear de queima 

 

                  Fonte: Do autor 

 

                
4.2.5 Tensão de ruptura à flexão 

  

 Inicialmente, verifica-se que o melhor resultado da TRF ocorre para a formulação de 

referência (A), que só contém argila, nas três temperaturas (Figura 4.16). Além disso, com o 

aumento da temperatura diminuiu também a TRF nessa formulação, o que é justificado pela 

maior presença de SiO2 na argila (48,69 %). Observa-se também que a elevação da 

temperatura não teve uma importância significativa na variação da TRF nas formulações com 

mistura dos resíduos. Isso pode ser justificado pelo alto teor de SiO2, em torno de 50 %, nas 

formulações de mistura e variedade de fundentes cujos pontos de gresificação exigem 

temperaturas mais altas. 

 Ainda para corroborar essa afirmação, considere-se a formulação com o máximo teor 

de resíduo, a formulação N (RPP = RC = 7,5 %). Partindo-se da análise química, Tabela 4.1, e 

da formulação das amostras, Tabela 4.3, a contribuição de fundentes do RC é de  19,41 % x 

7,5 % = 1,45 % na peça cerâmica. Em contrapartida, a contribuição de SiO2, na mesma 

formulação, é de 64,39 % x 7,5 % = 4,83 %, que em nada colabora para aumento da TRF. 
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               Figura 4.16 - tensão de ruptura à flexão 

 

               Fonte: Do autor. 

 

 Tomando-se por base os valores indicados por SANTOS (1989) para essa 

propriedade (Tabela 4.5), todas as formulações são adequadas para a produção de tijolos 

maciços e blocos cerâmicos, em qualquer das temperaturas estudadas. Já no caso das telhas, 

somente as formulações A, C, D, E, G, H, L e  M satisfazem as três temperaturas. Vê-se, pois, 

pela Tabela 4.3, que o maior aproveitamento de resíduos (RPP + RC) é de 12,5 %, nas 

seguintes opções de uso: com 2,5 % de RPP mais 10 % de RC, na formulação E, ou com 7,5 

% de RPP mais 5,0 % de RC, na formulação M. 

 

                         Tabela 4.5 – Especificação da TRF para materiais cerâmicos  

Produto TRF Kgf/cm
2
) 

Tijolos maciços ≥ 20 

Blocos cerâmicos ≥ 55 

Telhas ≥ 65 

              Fonte: SANTOS, (1989) 
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4.2.6 Massa específica aparente 

 

 Considerando-se cada formulação isoladamente, a massa específica aparente (MEA) é  

crescente com o aumento da temperatura, para quase todas as formulações, exceto as 

formulações C e F a 950 °C (Figura 4.17). Por outro lado, comparando-se as formulações, 

seja na temperatura de 850 °C, seja na de 950 °C, ocorre a redução da MEA, mas apenas nas 

formulações em que o RPP > 5,0 %. Contudo, na temperatura de 1050 °C, essa redução 

ocorre, mesmo quando se tem menos de 5 % de RPP na mistura.  

 

                        Figura 4.17 – Massa específica aparente 

 

                   
                    Fonte: Do autor. 

  

Visando facilitar a observação das propriedades discutidas neste item, serão 

reapresentados os mesmos gráficos das Figuras 4.13 a 4.17, a seguir, na mesma sequência em 

que foram apresentados nesta seção. 
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      Figura 4.13 – Absorção de água dos corpos cerâmicos 

 

 Fonte: Do autor. 

             

                  

                  Figura 4.14 - Porosidade aparente 

 
 

 Fonte: Do autor. 
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                  Figura 4.15 – Retração linear de queima 

 
 

                 Fonte: Do autor. 

                

       

                  Figura 4.16 - Tensão de ruptura à flexão 

                 
                 Fonte: Do autor. 
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                 Figura 4.17 – Massa específica aparente 

 

                  Fonte: Do autor. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

4.2.7 Produtos cerâmicos obtidos versus propriedades 

 

 A partir dos resultados obtidos para as propriedades tecnológicas  AA, TRF e RLq e 

das especificações requeridas para aplicação em produtos de cerâmica vermelha (SANTOS, 

1989), DONDI (2006) e as normas vigentes: ABNT NBR 07170/1983 – Tijolos Maciços para 

Alvenaria de vedação - e ABNT NBR 15310/2009 – Blocos Cerâmicos para Alvenaria de 

Vedação - Terminologia e requisitos (Anexo I e II), a Tabela 4.6 apresenta as formulações 

adequadas a cada produto, associando os limites das especificações às temperaturas de 

queima. No caso da RLq, foram considerados os limites ótimos indicados por DONDI (2006). 
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Tabela 4.6 – Aplicação dos produtos obtidos, por formulação e temperatura de queima (°C) 

Formulação Argila (%) RPP (%) RC (%) Produtos/temperatura de queima (°C) 

    
850 950 1050 

A (Ref.) 100 0 0 Todos Todos Nenhum 

B 95,0 2,5 2,5 TM/BC TM/BC Nenhum 

C 92,5 2,5 5,0 Todos Todos BC 

D 90,0 2,5 7,5 Todos Todos Todos 

E 87,5 2,5 10,0 Todos Todos Todos 

F 85,0 2,5 12,5      TM/BC     TM/BC      TM/BC 

G 92,5 5,0 2,5 Todos Todos BC 

H 90,0 5,0 5,0 Todos Todos Todos 

I 87,5 5,0 7,5 Todos Todos TM/BC 

J 85,0 5,0 10,0 TM/BC TM/BC Nenhum 

L 90,0 7,5 2,5 Todos Todos BC 

M 87,5 7,5 5,0 Todos Todos Todos 

N 85,0 7,5 7,5 TM/BC Todos Todos 

O 87,5 10,0 2,5 Todos TM/BC TM/BC 

P 85,0 10,0 5,0 TM/BC TM/BC Todos 

Q 85,0 12,5 2,5 TM/BC TM/BC BC 

TM = Tijolo maciço para alvenaria; BC = blocos cerâmicos; Todos = TM+BC+telhas. 

Fonte: Do autor. 

 

4.2.8 COR  

  

  As cores das peças, segundo a composição e a tempeatura de sinterização, foram   

definidas visualmente e estão mostradas nas Figuras 4.18 (composições A e B) e 4.19 

(composições N e Q), nas quais se, vê numa mesma formulação, uma gradação nas cores das 

peças à medida que a temperatura de queima aumenta. Contudo não há variação perceptível 

de cor quando a composição da mistura varia, dentro da faixa de mistura estudada (de 5,0 % a 

15 %  de RPP + RC), para a mesma temperatura de queima, como mostrado nas Figuras 4.20 

e 4.21, em que as peças estão agrupadas por temperatura mas com diferentes formulações. Na 
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temperatura de 850 ºC, observa-se um marrom, evoluindo para uma cor mais avermelhada a 

950 ºC e, finalmente, para uma cor vermelho-ocre a 1050 ºC. Essa cor avermelhada se deve à 

presença do óxido de ferro presente no material, principalmente na fração argilosa. 

 

 Figura 4.18 – Variação da cor com a temperatura de queima: (a) Composição A;  

                         (b) Composição B  

 

(a) – Composição A: A = 100 % (ref.)                                (b) – Composição B: A = 95 %; 

                       RPP = 2,5 %; RC = 2,5 % 

Fonte: Foto do autor.                                                           Fonte: Foto do autor.                                                               
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Figura 4.19 – Variação da cor com a temperatura de queima:  (c) composição N;  

                       (d) composição Q.  

 

  (c) - Composição N: A =85,0 %;                                    (d) – Composição Q: A = 85,0 %;   

          RPP  = 7,5 %; RC = 7,5 %.                                              RPP = 12,5 %; RC = 2,5 %. 

   

Fonte: foto do autor.                                           Fonte: foto do autor.                                         

  

MEDEIROS (2010), em uma pesquisa utilizando argila com um resíduo de cascalho 

da mesma bacia potiguar e nessas mesmas temperaturas de queima para produção de cerâmica 

vermelha estrutural, verificou uma variação acentuada do vermelho para uma cor mais clara, 

para maiores concentrações do cascalho e acréscimo de temperatura. A justificativa por ele 

apresentada para essa variação foi que a presença de novas fases, provenientes da 

decomposição dos carbonatos durante a sinterização nas peças cerâmicas, neutralizava os 

efeitos dos óxidos e hidróxidos de ferro na cor do produto final. 
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        Figura 4.20 – Conservação da cor na mesma temperatura, em diferentes composições:   

                              de A–H para T = 950 °C 

 
         Fonte: Foto do autor.        

                     

       Figura 4.21 – Conservação da cor na mesma temperatura, em diferentes composições: 

                               de A–H para T = 1050 °C 

 
          Fonte: Foto do autor.                       

 

Nesta seção, foram mostradas as fotografias dos corpos de prova de algumas 

formulações, para ilustrar as afirmações feitas sobre a variação de cores. As fotos de todas as 

formulações podem ser encontradas no Apêndice I. 
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4.3 Curvas de gresificação 

 

Com exceção das formulações A, C e F, todas as demais apresentaram redução no 

valor da absorção de água entre 850 °C e 950 °C, enquanto, entre 950 °C e 1050 °C, todas 

apresentaram redução nessa propriedade. As Figuras 4.22 a 4.25 mostram o 

comportamento das curvas de gresificação para diferentes composições com teores de 

resíduos baixo e alto, respectivamente. As curvas de gresificação referentes a todas as 

composições podem ser vistas no Apêndice II. 

Em cada formulação, as temperaturas do ponto de gresificação e os correspondentes  

valores de absorção de água e retração linear de queima estão indicados na Tabela 4.7, na 

qual se observa que a temperatura de gresificação não sofre variação substancial com a 

mudança de formulação. 

  Quanto aos ciclos de queima, estes foram de 3h, 3 h e 30 min, e 3 h e 50 min, para 

as temperaturas de 850 °C, 950 °C e 1050 °C, respectivamente, com taxa de aquecimento 

de 10 °C/min e patamar de 30 min. 
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Tabela 4.7 – Temperaturas de gresificação, AA (%) e RLq (%) dos corpos de prova 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Form. A B C D E F G H I J L M N O P Q 

TG(°C) 992,0 982,0 992,0 975,5 994,6 975,0 984,0 988,0 969,0 969,0 982,0 988,0 990,0 942,0 986,0 990,0 

AA(%) 9,63 10,12 11,25 10,87 10,75 11,12 10,87 11,01 11,03 11,87 11,35 11,80 12,32 12,30 12,13 12,35 

RLq(%) 1,02   1,05   1,04   0,70  0,70  0,55  0,95  1,00 0,33  0,35  1,05  0,73  0,40  0,86  0,76  1,10 
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Figura 4.22 – Curva de gresificação – Formulação A 

 

                                  Fonte: Do autor 

 

 
 

 

      Figura 4.23 – Curva de gresificação – Formulação B    

 

 

 

 

 

 

 

 

                      

 

                                    Fonte: Do autor 
 (b) 
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     Figura 4.24 – Curvas de gresificação: Formulação N;  

 ( c )  
 

 

 

 
 
 

Figura 4.25 – Curvas de gresificação: Formulação Q 

 
                Fonte: Do autor                      
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4.4 Planejamento fatorial 

 

Uma vez que já foi explicitado como foram realizados os ensaios com as 

formulações, será mostrado, nesta seção, o planejamento fatorial, a fim de investigar as 

superfícies de resposta, que mostrarão a influência, ou não, de cada fator na variável 

resposta, bem como a influência, se existir, da interação entre esses fatores também na 

variável resposta. A Tabela 4.8 mostra a matriz de planejamento com as variáveis 

codificadas, verificando-se a existência de seis repetições em torno do ponto central (T = 

950 °C e RPP = RC = 7,5 %). Foram adotadas seis repetições, pois esse foi o número de 

corpos de prova confeccionado para se determinar o valor médio das propriedades 

estudadas em todas as formulações desta pesquisa. 

        Nesse planejamento, as variáveis T, RPP e RC são os fatores, e as propriedades 

cerâmicas AA, PA, TRF, MEA e RLq são as variáveis respostas. Também, ao invés de se 

trabalhar com os valores reais desses fatores, eles foram transformados em códigos, 

conforme explicado na seção 2.7.1.3 do Capítulo 2 e explicitados através das Equações 

4.3, abaixo, procedimento que será útil na construção das superfícies de resposta 

(RODRIGUES e IEMMA, 2005): 

                       

2

9501050
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1 




CT
x ,   

2

5,25,12

5,7(%)
2 




RPP
x   e  

2

5,25,12

5,7(%)
3 




RC
x           (4.3), 

Onde 

x1, x2 e x3 são os códigos representativos dos fatores T, RPP e RC, respectivamente. 

Através do software basic statistic 6.1, foram encontrados os modelos lineares 

ajustados para essas variáveis respostas, mostrados a partir da seção 4.5.1. 
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Tabela 4.8  -Matriz de planejamento 

Ensaio/ 
formulação 

Variáveis de entrada (fatores) Variáveis codificadas Variáveis respostas 

T (ºC) RPP (%) RC (%) x1 x2 x3 AA (%) PA (%) MEA (%) TRF(kgf/cm2) RLq (%) 

1-B 850 2,5 2,5 -1 -1 -1 12,28 24,46 1,99 70,88 0,22 

2-B 1050 2,5 2,5 +1 -1 -1 7,76 16,65 2,15 80,50         2,00 

3-F 850 2,5 12,5 -1 -1 +1 10,46 23,02 2,06 4,42 0,07 

4-F 1050 2,5 12,5 +1 -1 +1 10,23 20,70 2,04 60,65 0,83 

  5-N
(*) 

950 7,5 7,5 0 0 0 12,37 24,50 1,98 1,39 0,23 

6 -N
(*)

 950 7,5 7,5 0 0 0 12,07 24,26 2,01 8,03 0,46 

7 -N
(*)

 950 7,5 7,5 0 0 0 12,80 25,36 1,98 8,64 0,16 

8 -N
(*)

 950 7,5 7,5 0 0 0 12,88 25,64 1,99 5,45 0,26 

9-N
(*)

 950 7,5 7,5 0 0 0 12,72 25,32 1,99 7,58 0,41 

10-N
(*)

 950 7,5 7,5 0 0 0 12,47 24,91 2,00 2,41 0,16 

11-Q 850 12,5 2,5 -1 +1 -1 13,75 26,83 1,95 57,12 0,01 

12-Q 1050 12,5 2,5 +1 +1 -1 10,95 22,13 2,02 66,71 1,32 

13
(**)

 850 12,5 12,5 -1 +1 +1 15,31 29,21 1,92 29,55 -0,08 

14
(**)

 1050 12,5 12,5 +1 +1 +1 13,93 26,92 1,93 30,94 1,92 

(*)  - Repetições no ponto central; (**) – Formulação adicional para os valores máximos de 

resíduos. Fonte: Do autor 
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4.4.1 Absorção de água (AA) 

 

 Na definição do modelo de ajustamento para essa propriedade, os três fatores foram 

estatisticamente significativos, com o nível de significância de 5 % ou, equivalentemente, 95 

% de confiabilidade, tendo como resultado a Equação 4.4. 

 

 Y(AA) = 12,14 + 1,12x1 + 1,65x2 +0,65x3 + 0,71x1x3+0,49x2x3 – 0,36x1x2x3               (4.4) 

com R
2
 = 0,95, 

onde: 

x1, x2 e x3 são as variáveis codificadas correspondentes a temperatura, T, RPP e RC, 

respectivamente, definidas pela Equação 4.3, e o coeficiente de determinação R
2
 = 0,95 

representa a porcentagem da variação explicada de Y(AA) pela regressão. Nos demais 

modelos descritos nas próximas seções, estas variáveis dependentes terão os mesmos 

significados. 

O diagrama de Pareto (Figura 4.26)  mostra os valores dos efeitos principais dos fatores 

acima descritos (efeito causado na resposta por cada fator, sem a interação entre eles) na 

variável resposta (AA), para um nível de confiabilidade de 95 %, bem como os efeitos de 

interação entre eles, devidamente ordenados pela escala de importância desses efeitos. O 

diagrama mostra que a temperatura é o segundo fator mais influente na AA e atua no sentido 

de reduzir seu valor (devido ao sinal negativo), mas a interação entre ela e o RPP não é 

estatisticamente significativa no nível de significância adotado, confirmando o que já foi dito 

sobre a entrada desse material como carga.  

 A Figura 4.27 mostra o ajustamento entre os valores obtidos experimentalmente e os 

preditos pelo modelo da Equação 4.4.  
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                                  Figura 4.26 - Diagrama de Pareto para AA (erro = 0,0938967) 

 

                                       Fonte: Do autor. 

 

 

                       Figura 4.27 – Gráfico de ajuste do modelo (AA) (erro = 0,0938967) 

                             
Fonte: Do autor. 

 

 

A Figura 4.28 mostra a superfície de resposta representativa da Equação 4.4, num 

modelo tridimensional, em que, no eixo vertical está a variável resposta (variável dependente: 

AA) e nos eixos horizontais, dois dos fatores do modelo (variáveis independentes: T e RPP). 

Essa superfície de resposta é acompanhada de sua curva de contorno, que é a projeção no 
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plano horizontal dessa superfície, destacada na Figura 4.29. Nas curvas de contorno, cada cor 

tem o mesmo significado de uma curva de nível em topografia, isto é, em cada faixa a 

variável resposta tem o mesmo valor, pois representa as interseções da superfície de resposta 

por planos horizontais, escolhidos pelo planejador. 

No que diz respeito aos produtos desta pesquisa, interessa que eles tenham valores 

baixos de AA. Assim, tanto a Figura 4.28, da superfície de resposta, quanto a figura 4.29, das 

curvas de contorno, mostram que isso ocorre para valores de T altos (valores codificados 

positivos) e de RPP baixos (valores codificados negativos). 

 
 
 

                        Figura 4.28 – Superfície de resposta da AA (%) (RPP x T) 

 
  Fonte: Do autor. 
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                    Figura 4.29 – Curvas de contorno: AA (%) (RPP x T) 

 
          Fonte: Do autor. 

 

 

Dando sequência à análise desta variável AA, e considerando agora os fatores 

temperatura, T, e o resíduo de cascalho, RC, a superfície de resposta da Figura 4.30 mostra 

uma AA baixa para valores de T altos e de RC baixos.  

 

                            Figura 4.30 - Superfície de resposta: AA (%) (T x RC) 

 
                         Fonte: Do autor. 
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                    Figura 4.31 – Curvas de contorno: AA  (%) (T x RC) 

 
                 Fonte: Do autor. 

 

Finalmente, valores de RPP e de RC baixos (Figuras 4.30 e 4.31) definem os valores de 

interesse da AA. Observa-se que há coerência entre esse resultado e as conclusões tiradas da 

Figura 4.13, seção 4.2.2. 

 

                                Figura 4.32 - Superfície de resposta: AA (%)  (RC x RPP) 

 

                   Fonte: Do autor. 
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    Figura 4.33 – Curvas de contorno: AA (%) (RC x RPP) 

  
                     Fonte: Do autor. 

 

4.4.2 Porosidade aparente (PA) 

 

O modelo ajustado para definir essa propriedade foi o mostrado pela Equação 4.5: 

  

                  Y(PA) = 24,25 – 2,06x1 + 2,57x2 +1,18x3 + 1,07x1x3 + 0,61x2x3           (4.5), 

com R
2
 = 0,94 (erro = 0,2894567), 

 

onde x1, x2 e x3 têm os mesmos significados da Equação 4.4. 

 

Observa-se, pelo diagrama de Pareto (Figura 4.34), que os efeitos principais dos fatores 

sobre a PA, que a fazem aumentar, se dão por conta do RPP, seguido pelo RC, enquanto o 

efeito principal da temperatura, o segundo fator mais importante, indica redução da 

porosidade da peça cerâmica, interpretado pelo sinal negativo. 

Verifica-se também que não há interação de primeira ordem estatisticamente 

significativa entre T e RPP, com 5% de significância. Também as interações de segunda  

ordem entre os três fatores (TxRPPxRC) não foram estatisticamente significativas, nesse 

mesmo nível de significância. 
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Quanto à qualidade do modelo de ajustamento, o valor R
2
 = 0,94 indica um ajuste 

muito bom, como mostra a Figura 4.35. 

 

                                    Figura 4.34 - Diagrama de Pareto da PA (erro = 0,2894567) 

 

                  Fonte: Do autor. 

 

 

 

                       Figura 4.35 – Gráfico de ajuste do modelo (PA - erro = 0,2894567) 

 

                   Fonte: Do autor. 



116 
 

 Analogamente ao caso da AA, acompanhando-se a superfície de resposta da Figura 

4.36 e a correspondente curva de contorno (Figura 4.37), conclui-se que a menor PA ocorre 

para valores de T altos e RPP baixos.  

  

                     Figura 4.36 - Superfície de resposta: PA (%)  (RPP x T) 

 
Fonte: Do autor. 

 

                                

                      Figura 4.37 – Curvas de contorno: PA (%) (RPP x T) 

 
                     Fonte: Do autor. 
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Na interação RPPxRC, a superfície de resposta da Figura 4.38 e das curvas de 

contorno da Figura 4.39 mostram uma PA baixa para ambos os valores de RPP, e RC também 

baixos. 

 

                     Figura 4.38 - Superfície de resposta: PA (%) (RPP x RC) 

 
                     Fonte: Do autor. 

 

 

          Figura 4.39 – Curvas de contorno: PA (%) (RC x RPP) 

                   
                     Fonte: Do autor 
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 Por fim, a interação TxRC mostra uma PA baixa para valores de T altos e de RC 

baixos, conforme Figuras 4.38 e 4.39 

 

  

                     Figura 4.40 - Superfície de resposta: PA (%) (T x RC) 

   
            

                    Fonte: Do autor.      
 

 

           Figura 4.41 – Curvas de contorno: PA(%) (T x RC) 

  
 Fonte: Do autor. 
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4.4.3 Retração linear de queima 

 

O modelo linear ajustado para esta propriedade é o indicado pela Equação 4.6: 

 

             Y(RLq) = 0,82+1,19x1+0,45x2+0,21x3+0,55x1x2+0,25x1x2x3+0,50x1x2x3    (4.6), 

com R
2 

= 0,87 (erro = 0,162), 

onde: x1, x2 e x3 têm os mesmos significados da Equação 4.4. 

Verifica-se que todos os fatores apresentam efeito principal sobre a RLq. Como era 

esperado, o efeito principal da temperatura é o fator mais importante na retração linear, sendo 

2,5 vezes maior que o efeito principal do RPP, o segundo mais importante, como mostra o 

diagrama de Pareto na Figura 4.42. O RC é o fator que apresenta o menor efeito principal 

sobre a retração linear, devido à forte presença do SiO2 em sua composição. 

Sob o aspecto da interação entre os fatores, também todos interagem entre si, inclusive 

com interação de segunda ordem, com significância estatística de 5 %. Ademais, todas as 

interações influem positivamente na RLq. 

 

 

                                           Figura 4.42 - Gráfico de Pareto: (RLq – erro = 0,162) 

 
                                            Fonte: Do autor. 
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                             Figura 4.43 – Gráfico de ajuste do modelo: RLq. (erro = 0,162) 

 
                                Fonte: Do autor. 

 

 

 

Também para essa propriedade, o interesse é encontrar a região ótima da superfície de 

resposta, para a máxima RLq, pois as especificações preconizam seu valor pelo limite 

superior. Dessa forma, seguindo-se o procedimento já explicado nos casos anteriores, para a 

interação TxRPP, essa região é a área vermelha das Figuras 4.44 e 4.45, que corresponde a 

níveis de T e de RPP altos.  

 

A análise da interação entre a temperatura (T) e o resíduo do polimento do porcelanato 

(RPP), na superfície de resposta, mostra que: (a) a peça chega até a se expandir quando se 

mantém a temperatura baixa e se aumenta o teor de RPP, e (b) aumentando-se a temperatura e 

o teor de RPP, a retração aumenta.  
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  Figura 4.44 - Superfície de resposta:  RLq (%) (T x RPP) 

      
  Fonte: Do autor. 

 

 

 

  

                 Figura 4.45 – Curvas de contorno: RLq (%) (T x RPP) 

 
                               Fonte: Do autor. 

 

Para a interação RCxT, quando se tem valores desses parâmetros altos, atingem-se os 

valores procurados para a RLq, conforme mostram as Figuras 4.46 e 4.47. 
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                     Figura 4.46 - Superfície de resposta:  RLq (%) (RC x T) 

 
                               Fonte: Do autor. 

                 
 
                    

                     Figura 4.47 – Curvas de contorno: RLq (%) (T x RC) 

 
                              Fonte: Do autor. 

 

 

                                 

 Finalmente, para a interação RPPxRC, a RLq alta se obtém a partir de valores altos de 

ambos os fatores, conforme mostram as Figuras 4.48 e 4.49, respectivamente 
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              Figura 4.48 - Superfície de resposta:  RLq (%) (RPPxRC) 

 
                Fonte: Do autor. 

 

 

    

                           Figura 4.49 – Curvas de contorno: RLq (%) (RPP x RC) 

 
       Fonte: Do autor. 
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4.4.4 Tensão de ruptura à flexão 

  

 Na tensão de ruptura à flexão de três pontos, apenas o RPP e o RC apresentaram 

efeitos principais e estatisticamente significativos, no nível de significância de 5 %, cujo 

modelo de ajustamento linear é o indicado pela Equação 4.7 e representado pela Figura 4.49, 

com 87 % de explicação sobre a variável resposta. 

     Y(TRF) = 61,73 – 11,52x2 -11,21x3 -4,63x2x3                                 (4.7), 

com R
2
 = 0,87, 

onde x1 e x2 guardam os mesmos significados dos modelos anteriores. 

Quanto aos efeitos principais desses fatores na TRF, ambos têm quase a mesma 

importância, como mostra o diagrama de Pareto (Figura 4.50), e ambos atuam no sentido de 

reduzir a TRF. Esta redução é explicada pela presença de carbonato de cálcio na mistura, que 

gera poros, influindo na TRF. Do ponto de vista da interação entre os fatores, ocorre apenas 

uma interação de primeira ordem entre o RC e o RPP, com significância estatística de 5 %, e  

nenhuma outra mais. 

                          

                        Figura 4.50 - Gráfico de Pareto: TRF. (erro = 9,29092) 

 
                         Fonte: Do autor. 
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                        Figura 4.51 – Gráfico de ajuste do modelo: TRF (erro = 9,29092) 

         

   Fonte: Do autor. 

 

Aqui, interessa o valor máximo da variável resposta para os fatores envolvidos. 

Seguindo-se, portanto, as Figuras 4.52 e 4.53, vê-se que ela está na região vermelha da 

superfície de resposta, que corresponde a valores baixos de RPP e RC. 

 

Figura 4.52 - Superfície de resposta: TRF (%) (RC x RPP) 

 
                  Fonte: Do autor. 
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                            Figura 4.53 – Curvas de contorno – TRF (%) (RPP x RC) 

 
                   Fonte: Do autor. 

 

4.4.5 Massa específica aparente (MEA) 

 

 Dentre todas as variáveis respostas analisadas, o modelo de regressão linear melhor 

ajustado foi o da massa específica aparente (MEA) dado pela Equação 4.7, cujo coeficiente de 

determinação foi de 97 %, e todos os fatores são significativos estatisticamente, no nível de 

significância de 5 %.  

 

          Y(MEA) = 2,00 + 0,03x1 – 0,05x2 - 0,02x3 - 0,03x1x3 - 0,01x2x3 – 0,02x1x2x3          (4.7), 

R
2
 = 0,97 

 

Onde x1, x2 e x3 têm os mesmos significados das equações anteriores. 

 

 Quanto aos efeitos principais, todos os fatores são estatisticamente significativos, no 

nível de significância de 5 %, - o RPP, o de maior importância e o RC, o de menor 

importância -, sendo que ambos influenciam reduzindo a massa específica; a temperatura é o 

único fator que contribui para aumentá-la, e em um nível de importância intermediário entre 

os anteriores.  
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 Interativamente falando-se, TxRC é a interação de maior efeito de primeira ordem, 

seguida pela interação RPPxRC, com ambas diminuindo a MEA, conforme o Pareto da Figura 

4.54. A boa qualidade do ajustamento é comprovada pela Figura 4.55. 

 

                                        Figura 4.54 - Gráfico de Pareto (MEA) erro = 0,0001367) 

 
                                           Fonte: Do autor. 
 
 
 
 
                            Figura 4.55 – Gráfico de ajuste do modelo (MEA) -(erro = 0,0001367) 

 
                     Fonte: Do autor. 
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 Para os propósitos desta pesquisa, interessa que os produtos tenham uma massa 

específica baixa, o que está representado na superfície de resposta pela região verde no 

extremo inferior da Figura 4.56 e no canto superior esquerdo da Figura 4.57, para valores de T 

baixo e de RPP altos . 

 

     Figura 4.56 - Superfície de resposta: MEA(%) (T x RPP). 

             

             Fonte: Do autor. 

 

 

 

            Figura 4.57 – Curvas de contorno: MEA (%) (RPP x T) 

 
                       Fonte: Do autor. 
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Na inteação RPPxRC, o valor desejado da MEA é encontrado para valores altos de 

ambos os fatores, conforme mostram as Figuras 4.58 e 4.59. 

                                            
 
 

                    Figura 4.58 - Superfície de resposta: MEA (%) (RC x RPP) 

 

                        Fonte: Do autor. 

 

 

                   Figura 4.59 – Curvas de contorno: MEA (%) (RC x RPP) 

 
                  Fonte: Do autor. 
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 Finalmente, a interação RCxT mostrada nas Figuras 4.60 e 4.61, indica a menor massa 

específica para valores baixos de RC e de T. 

                                    

                  Figura 4.60 - Superfície de resposta: MEA (%) (RC x T) 

 
                    Fonte: Do autor.     

     

 

                  Figura 4.61 – Curvas de contorno: MEA (%) (RC x T) 

 
                Fonte: Do autor.       
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Fazendo-se um resumo englobando todas as propriedades aqui analisadas, os  

resultados podem ser expressos através do Quadro 1. 

 

                

Quadro 1 – Resumo das propriedades tecnológicas avaliadas 

Variáveis respostas Fatores 

T (°C) RPP (%) RC (%) 

AA (baixo) Alto Baixo Baixo 

PA (baixo) Alto Baixo Baixo 

RLq (baixo) Baixo Baixo Alto 

TRF (alto) - Baixo Baixo 

MEA (baixo) Baixo Alto Alto 

                  Fonte: Do autor. 
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 CAPÍTULO 5 – CONCLUSÕES  

 

 

Considerando-se as 16 formulações estudadas (incluída a de referência), as três 

temperaturas de queima e as respectivas aplicações nos produtos cerâmicos objeto desta 

pesquisa (tijolos maciços, blocos cerâmicos e telhas), conclui-se: 

 O resíduo de polimento de porcelanato e o resíduo de cascalho de perfuração de poço 

petrolífero podem ser usados em matriz argilosa, nas três temperaturas estudadas, mas 

não em todas as formulações; 

 As temperaturas de 850 °C e 950 °C foram as mais adequadas ao maior número de 

formulações (10); 

 A temperatura de 1050 °C foi satisfatória para o menor número de formulações (6); 

 A restrição de uso nas formulações estudadas ocorreu por conta das telhas, cujas 

exigências normativas quanto aos limites de valores nas propriedades tecnológicas são 

maiores. 

Quanto às propriedades tecnológicas dos corpos de prova sinterizados, conclui-se: 

 A absorção de água (AA) teve os menores valores para a temperatura de 1050 °C, 

particularmente nas formulações com percentuais de RPP < 5,0 %; 

 A porosidade aparente (PA) teve comportamento semelhante ao da absorção de água, 

pois, para temperaturas mais altas, ocorreu a fundência, provocando o fechamento dos 

poros; 

 A retração linear de queima (RLq) teve os maiores valores para T = 1050 °C e  

cresceu com o aumento do resíduo do polimento de porcelanato na mistura; 

 Para a tensão de ruptura à flexão (TRF), a formulação sem resíduos foi a que 

apresentou o maior valor, nas três temperaturas estudadas. Nas formulações com 

mistura, não foi possível estabelecer a influência da temperatura nessa propriedade; 

isto é, para determinada formulação, a variação dos valores da TRF não seguiu a 

mesma tendência em outra formulação; e 

 A massa específica aparente (MEA) foi a propriedade que apresentou o melhor 

comportamento, constatando-se a redução de seu valor com o aumento da 

percentagem total de resíduos. Também, em cada formulação, ela cresceu com o 

aumento da temperatura. 
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Em torno dos pontos de gresificação, as curvas indicaram valores de AA variando de 

9,63 %  a 12,35 %. A tendência de variação seguiu a variação de RC nas misturas, com 

exceção registrada para a formulação Q. Para a RLq, quanto ao ponto de gresificação os 

valores foram muito aleatórios, de  forma que não se pode estabelecer  uma correlação entre 

ela e os fatores envolvidos. 

A utilização da técnica estatística denominada análise fatorial, aliada À técnica da superfície 

de resposta, revelou-se de extrema utilidade na compreensão do comportamento das 

propriedades cerâmicas analisadas bem como da influência de cada uma das matérias-primas 

e temperaturas de queima e de suas interações nessas propriedades.  

Neste sentido, todos os modelos ajustados para descrever as variáveis respostas – as 

propriedades cerâmicas dos corpos de prova – foram modelos lineares e com coeficientes de 

determinação R
2
 muito bons, variando de  0,87 a 0,97. 
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APÊNDICE I 

CORES DAS PEÇAS SEGUNDO A COMPOSIÇÃO E A  TEMPERATURA DE 
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 Figura I.1- Composição A:                                         Figura I.2 -  Composição B: A = 95%;   

                     A = 100 % (Ref.)                                                           RPP =  RC = 2,5%      

   Fonte: Do autor              Fonte: Do autor 

 

 

 

  Figura I.3 - Composição C: A = 92,5 %;                 Figura I.4 - Composição D:  A = 90 %;  

                        RPP =  2,5 %;  RC = 5,0 %                                      RPP = 2,5 %; RPP = 7,5 %                                                              

   Fonte: Do autor              Fonte: Do autor 
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  Figura I.5 - Composição E: A = 87,5 %;             Figura I.6 - Composição F: A = 85,0 %;    

                       RPP = 2,5 %; RC = 10,0 %                                      RPP = 2,5 %; RC = 12,5 %     

Fonte: Do autor              Fonte: Do autor 

 

 

 

   

Figura I.7 – Composição G:                                        Figura I.8 - Composição H: 

A = 92,5 %; RPP = 5,0 %; RC = 2,5 %                        A = 90,0 %; RPP = RC = 5,0 %  

Fonte: Do autor              Fonte: Do autor 
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      Figura I.9 – Composição I:                               Figura I.10 - Composição J: 

      A = 87,5 %; RPP = 5,0 %; RC = 7,5 %             A = 85,0 %; RPP = 5,0 %; RC = 10,0 % 

Fonte: Do autor              Fonte: Do autor 

 

 

 

Figura I.11 – Composição L: A = 90 %;             Figura I.12 – Composição M: A =87,5 %; 

                       RPP = 5,0 %; RC = 7,5 %          RPP = 7,5 %; RC = 5,0 % 

Fonte: Do autor              Fonte: Do autor     
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 Figura I.13 – Composição N: A = 85,0 %;            Figura I.14 – Composição O: A = 87,5 %;  

                        RPP = RC = 7,5 %              RPP = 10,0 %; RC = 2,5 % 

      

Fonte: Do autor              Fonte: Do autor 

 

 

 

   Figura I.15 – Composição P: A = 87,5 %;        Figura I.16 – Composição Q: A = 85,0 %; 

                          RPP = 10,0 %; RC = 5,0 %            RPP = 12,5 %; RC = 2,5 % 

Fonte: Do autor              Fonte: Do autor  

 

 

 



145 
 

         Figura I.17 – Cores das peças, por composição, formulações A–H, T = 850 °C  

 

 Fonte: Do autor         

 

 

          Figura I.18 – Cores das peças, por composição, formulações A–H, T = 950 °C 

 

            Fonte: Do autor    
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          Figura I.19 – Cores das peças, por composição, formulações A–H, T = 1050 °C 

 

         Fonte: Do autor 

         

 

           Figura I.20 – Cores das peças, por composição, formulações I–Q, T = 850 °C 

 

 

 

 

 

 

                         

 

 

 

 

 Fonte: Do autor  
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         Figura I.21 – Cores das peças, por composição, formulações I–Q, T = 950 °C 

 

 

 

 

 

 

                   

 

         Fonte: Do autor 

  

 

         Figura I.22 – Cores das peças, por composição, formulações I–Q, T = 1050 °C 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

          Fonte: Do autor 
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APÊNDICE II 

 

CURVAS DE GRESIFICAÇÃO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



149 
 

Figura II.1 – Curva de gresificação – Formulação A 

 

                                  Fonte: Do autor 

 

 

 

      Figura II.2 – Curva de gresificação – Formulação B    

 

 

 

 

 

 

 

 

                      

                                    Fonte: Do autor 
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Figura II.3 – Curva de gresificação – Formulação C 

 

                                             Fonte: Do autor 

 

 

 

           Figura II.4 – Curva de gresificação – Formulação  D 

 

                                             Fonte: Do autor 
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Figura II.5 – Curva de gresificação – Formulação E 

 

                              Fonte: Do autor 

 

 

Figura II.6 – Curva de gresificação – Formulação F 

 

                                    Fonte: Do autor 
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Figura II.7 – Curva de gresificação – Formulação G 

 

                                     Fonte: Do autor 

 

 

 

Figura II.8 – Curva de gresificação – Formulação H  

 

                                    Fonte: Do autor 
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Figura II.9 – Curva de gresificação – Formulação I 

 

                                      Fonte: Do autor 

 

 

 

Figura II.10 – Curva de gresificação – Formulação  J 

 

                                  Fonte: Do autor 
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Figura II.11 – Curva de gresificação – Formulação L      

 

                                    Fonte: Do autor 

 

 

 

Figura II.12 – Curva de gresificação – Formulação M 

 
                                 Fonte: Do autor 
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Figura II.13 – Curva de gresificação – Formulação N 

 

                             Fonte: Do autor 

 

 

 

Figura II.14 – Curva de gresificação – Formulação O 

 

                             Fonte: Do autor 
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Figura II.15 – Curva de gresificação – Formulação P 

 

                              Fonte: Do autor 

 

 

 

Figura II.16 – Curva de gresificação – Formulação Q 

 

                              Fonte: Do autor 

 


