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RESUMO 

A mineração de esmeraldas é uma importante área da atividade econômica do 
Brasil, país que ocupa o segundo lugar entre as nações exportadoras dessa gema. 
Em virtude do processo de extração, uma grande quantidade de rejeito é gerada. 
Como não há uma destinação apropriada, o rejeito é abandonado ao redor das 
mineradoras, contribuindo, assim, para a degradação do meio ambiente. 
Atualmente, alguns dos pontos de maior relevância para a indústria em geral são: 
conservação de energia, redução de custos, melhoria de qualidade e produtividade. 
A produção de refratários conformados isolantes ganha a dimensão de 
sustentabilidade quando a proteção ao meio ambiente é incorporada a tal processo. 
Este trabalho investiga o uso de rejeitos da mineração de esmeraldas na massa 
cerâmica de materiais refratários, com intuito de obter um produto com 
características compatíveis aos produtos comerciais e, ao mesmo tempo, viabilizar a 
utilização de tais rejeitos para solucionar o problema ambiental gerado por seu 
descarte na natureza. Análises de fluorescência de raios x mostram que o rejeito de 
esmeraldas obtido após a flotação para retirada de molibdênio e mica possui 70% de 
sílica e alumina (SiO2+Al2O3) e 21% de uma mistura de óxidos básicos de metais 
alcalinos e alcalinos terrosos (Na2O, K2O, CaO e MgO). Em função dos significativos 
teores de sílica e de alumina presentes no rejeito, quatro massas cerâmicas 
refratárias foram preparadas. Corpos de prova com forma retangular e dimensões 
100x50x10 mm foram prensados em uma matriz de aço a 27,5 MPa e sinterizados a 
1200ºC por 40 min. sob atmosfera ambiente em forno resistivo. Os corpos de prova 
sinterizados foram caracterizados com relação à composição química (FRX), 
composição mineralógica (DRX), microestrutura (MEV) e propriedades físicas e 
mecânicas. Os resultados obtidos indicam que a mistura com 45% de rejeito, 45% 
de alumina e 10% de caulim apresenta uma refratariedade de 1420ºC, variação 
linear dimensional inferior a 2,00%, densidade de massa aparente de 1,56 g/cm3 e 
porosidade total de 46,68%. Isto demonstra que o rejeito possui um potencial como 
matéria-prima para aplicação na indústria de materiais refratários conformados 
isolantes.  
 
Palavras-chave: rejeito da mineração de esmeraldas, meio ambiente, 
sustentabilidade, refratário conformado isolante.  
  



 
 

 
 

ABSTRACT 

Emerald mining is an important area of the economy in Brazil, country which is in 
second place among the exporting nations of this gem. Due to the process of 
extraction, a great amount of reject is generated. Since there is no appropriate 
destination, the reject is abandoned around the mining industries, contributing to 
environment degradation. Nowadays, some of the most relevant things to an industry 
in general are: energy conservation, cost reduction, quality and productivity 
enhancement. The production of isolating, transformed refractory materials achieves 
the sustainability dimension when protection of the environment is incorporated to 
such process. This work investigates the use of emerald mining rejects in the ceramic 
body of refractory materials, aiming at obtaining a product whose characteristics are 
compatible with commercial products and, at the same time, allow the use of such 
rejects to solve the environmental issue caused by its disposal in nature. X-ray 
fluorescence analysis show that the emerald reject obtained after the flotation to 
extract molybdenum and mica has 70% of silica and alumina (SiO2+Al2O3) and 21% 
of a basic oxides and alkaline metals and earthy alkaline mixture (Na2O, K2O, CaO e 
MgO). Because of the significant amount of silica and alumina present in the reject, 
four refractory ceramic bodies were prepared. Samples with a rectangular shape and 
dimensions 100x50x10 mm were pressed in a steel mold at 27,5 MPa and sintered at 
1200ºC for 40 min. under environment atmosphere in a resistive oven. The sintered 
samples were characterized in relation to the chemical composition (FRX), 
mineralogical composition (DRX), microstructure (MEV) and physical and mechanical 
properties. The results indicate that the mixture with 45% of reject, 45% of alumina 
and 10% of kaolin presents a refractory quality of 1420ºC, dimensional linear 
variation below 2.00%, apparent specific mass of 1,56 g/cm3 and porosity of 46,68%, 
which demonstrates the potential use of the reject as raw material for the industry of 
isolating transformed refractory materials 
 
Keywords: reject of emerald mining, environment, sustainability, isolating 
transformed refractory materials. 
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1  INTRODUÇÃO 

A indústria da mineração é um dos setores mais importantes da economia 

do país. Ocorre, no entanto, que este setor é um dos que mais poluem e, com 

frequência, os rejeitos da mineração são abandonados nos entornos das 

mineradoras, o que causa grandes danos à fauna e a flora. O controle dos impactos 

que essa atividade provoca sobre o meio ambiente é de importância fundamental 

para a qualidade de vida das futuras gerações.  

A preocupação com esse problema justifica-se também pelo crescimento 

acelerado nas atividades de mineração. Muitos países têm feito grandes 

investimentos em pesquisas para encontrar uma forma de aproveitamento desses 

rejeitos, não só para minimizar a contaminação do meio ambiente, como também 

para diminuir o ritmo de crescimento da extração de novos minerais.  

Os recursos minerais são bens esgotáveis, não renováveis. A extração 

predatória sem o uso intensivo da reciclagem e sem o aproveitamento dos rejeitos 

do processo de mineração conduzirá mais rapidamente para a escassez destes 

insumos. Por outro lado, os rejeitos da extração mineral possuem um potencial para 

aplicação na agricultura e em outras atividades industriais, como por exemplo, na 

produção de cerâmica e de vidro. Essas práticas diminuem a pressão sobre a 

prospecção de recursos minerais virgens. 

As atividades garimpeiras, historicamente localizadas nos estados da Bahia 

e Minas Gerais, assim como em todas as regiões do país, provocam impactos 

ambientais significativos nas áreas submetidas a esse tipo de extração em função 

da utilização de técnicas rudimentares e predatórias (SILVA, 2007). No caso desses 

dois estados, em especial, destaca-se a mineração de esmeralda que é uma 

atividade importante não só pela quantidade de mão de obra empregada, como 

também pela produção de riquezas, visto que o Brasil é um grande produtor e ocupa 

o segundo lugar entre os países exportadores dessa gema (PNM – 2030, 2011). O 

ponto negativo, no entanto, é ser uma atividade que gera um volume muito grande 

de rejeitos, que são abandonados aleatoriamente no meio ambiente (CAVALCANTE, 

2010). 
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Neste caminho, a jazida de esmeralda da região da Serra da Carnaíba no 

município de Pindobaçu (BA) não foge à regra de grande parte de extração de 

gemas no Brasil. A exploração, nesta localidade, é feita por cooperativas de 

garimpeiros de uma forma desestruturada e sem o acompanhamento técnico 

adequado, tendo como consequência não só um aproveitamento incompleto das 

riquezas, como também um passivo ambiental significativo (CAVALCANTE, 2010).  

Atualmente, alguns dos pontos de maior relevância para a indústria em geral 

são: conservação de energia, redução de custos, melhoria de qualidade e da 

produtividade. Para atender estas demandas, os fabricantes de tijolos refratários 

produzem uma extensa linha para as diversas aplicações e para o uso em diferentes 

temperaturas nas seguintes áreas: produção de metais não ferrosos, aços, vidros, 

produtos químicos, petroquímicos, cerâmicos, entre outras. 

A produção de tijolos refratários, bem como a de qualquer outro tipo de 

produto, ganha, assim, a dimensão de sustentabilidade quando a ela associa-se a 

variável proteção ao meio ambiente. Nesta linha, este trabalho tem como finalidade 

investigar a utilização dos rejeitos produzidos no processo de mineração de 

esmeralda na Serra da Carnaíba, município de Pindobaçu (Bahia), como matéria-

prima para a produção de tijolos refratários.  

A idéia de usar o rejeito de esmeralda para produzir tijolos refratários advém 

do fato que esse possui alto teor de sílica e alumina (70%), que são constituintes 

básicos desse tipo de tijolo, além de contribuir para minimizar os impactos 

ambientais. Então, para efetuar tal investigação, quatro composições foram 

preparadas para se obter amostras de materiais refratários silicosos, silico-

aluminosos e aluminosos. 

No intuito de apresentar o texto em uma sequência lógica e dentro dos 

padrões normativos da ABNT, o trabalho foi organizado em cinco capítulos.  

O primeiro é o capítulo de introdução que trata da questão ambiental a 

respeito do rejeito de esmeralda e do seu aproveitamento como material para tijolos 

refratários.  
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O segundo capítulo - da revisão - trata da poluição e reciclagem na indústria 

de mineração, das perspectivas de crescimento da indústria de mineração, extração 

de esmeraldas na Serra da Carnaíba e dos materiais refratários.  

A metodologia experimental adotada durante o desenvolvimento deste 

trabalho de pesquisa está descrita no capitulo três, assim como os resultados 

obtidos e sua discussão são apresentados no capítulo quatro.  

As conclusões a respeito dos resultados deste trabalho de pesquisa são 

mostradas no quinto capítulo e, por fim, as referências apresentadas estão 

relacionadas no final do texto.  
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2  REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

2.1  POLUIÇÃO DA INDÚSTRIA DE MINERAÇÃO E RECICLAGEM DOS REJEITOS 

A cada dia aumenta a preocupação da sociedade e de seus governantes 

com o meio ambiente. Nos últimos anos, os ambientalistas têm intensificado os 

apelos às autoridades competentes para uma maior proteção ao meio ambiente 

diante dos danos já visíveis e perceptíveis. 

O aproveitamento dos rejeitos resultantes da indústria de mineração é um 

dos grandes desafios da atualidade, pois quando esses são descartados 

indiscriminadamente na natureza produzem um grande impacto ambiental.  

A preocupação cada vez maior com os rejeitos justifica-se ainda pelo fato do 

setor de mineração estar em acelerada expansão, diante das demandas atuais e 

futuras em função da dinâmica do mercado consumidor (MENEZES, NEVES E 

FERREIRA, 2002). 

Ademais, segundo SILVA (2007, p. 2): 

A mineração e a agricultura, junto com a exploração florestal, a 

produção de energia, os transportes, as construções civis 

(urbanização, estradas, etc.) e as indústrias básicas (químicas e 

metalúrgicas) são os causadores de quase todo o impacto ambiental 

existente na terra. O impacto das demais atividades econômicas 

torna-se pouco significativo quando comparado às citadas 

anteriormente. 

Já existem, neste caminho, propostas legislativas que visam regulamentar 

uma política nacional de resíduos sólidos, apontando as diretrizes e as normas de 

ordem pública para sua efetiva disciplina (MOTHE FILHO, POLIVANOV, MOTHE, 

2005). 

Busca-se, principalmente, com esta iniciativa disciplinar uma forma de 

incentivo para o desenvolvimento sustentável e para reutilização destes materiais, 

diminuindo, com isto, a quantidade de material descartado na natureza e 
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potencializando o surgimento de novos postos de trabalho (MOTHE FILHO, 

POLIVANOV, MOTHE, 2005). 

Quanto ao desenvolvimento sustentável, diante da sua importância para o 

setor da mineração, tem-se entendido que os seus preceitos são indispensáveis 

para o desenvolvimento de uma sociedade equânime.  

Neste sentido, SILVA (2007, p. 1) sustenta que: 

A mineração é um dos setores básicos da economia do país, 

contribuindo de forma decisiva para o bem estar e a melhoria da 

qualidade de vida das presentes e futuras gerações, sendo 

fundamental para o desenvolvimento de uma sociedade equânime 

desde que seja operada com responsabilidade social, estando 

sempre presentes os preceitos do desenvolvimento sustentável. 

A reciclagem está inserida dentro deste ciclo na medida em que viabiliza o 

reaproveitamento dos materiais, evitando com isto o extrativismo desnecessário e o 

acumulo de resíduos. 

Sobre a reciclagem, entendem MENEZES, NEVES e FERREIRA (2002, p. 

303) que:  

Reciclagem é o conjunto das técnicas cuja finalidade é aproveitar 

detritos e rejeitos e reintroduzi-los no ciclo de produção. A reciclagem 

de resíduos, independentemente do seu tipo, apresenta várias 

vantagens em relação à utilização de recursos naturais “virgens”, 

dentre as quais se tem: redução do volume de extração de matérias-

primas, redução do consumo de energia, menores emissões de 

poluentes e melhoria da saúde e segurança da população. A 

vantagem mais visível da reciclagem é a preservação dos recursos 

naturais, prolongando sua vida útil e reduzindo a destruição da 

paisagem, fauna e flora. 

Cada vez mais, surgem novos estudos sobre os resíduos de mineração e o 

beneficiamento de rochas, pois se percebe que estes possuem um grande potencial 

de utilização como matéria-prima para cerâmicas. 
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A utilização de tais resíduos, potencializada pelas novas técnicas de 

reaproveitamento, tem diminuído o seu descarte na natureza, que tanto agride o 

meio ambiente e, por sua vez, os seres humanos. 

Visa-se com estas medidas evitar, também, o desperdício, pois é constatado 

que grande parte do material extraído é aproveitada de forma ineficiente. Afinal, não 

devemos esquecer que os recursos naturais são esgotáveis, ou seja, quanto maior o 

desperdício, menor será a capacidade de realização e aproveitamento destes 

minerais pelos homens. 

Isto sem falar no próprio potencial econômico da reciclagem. Tal técnica 

pode se tornar um negócio lucrativo, justificando inclusive os elevados investimentos 

que têm sido feitos neste setor (MENEZES, NEVES E FERREIRA, 2002). 

2.2  PERSPECTIVAS DE CRESCIMENTO DA INDÚSTRIA DE MINERAÇÃO 

Com base no Plano Nacional de Mineração (PNM – 2030, 2011), a indústria 

de mineração no Brasil representa US$ 17 bilhões do Produto Interno Bruto.  O valor 

de produção mineral (VPM) é de US$ 26 bilhões e o fluxo de comércio é de US$ 31 

bilhões, sendo que US$ 20 bilhões de exportações e US$ 11 bilhões de 

importações, totalizando um saldo comercial de US$ 9 bilhões. 

Esta indústria tende a continuar crescendo de forma contínua no Brasil, a 

exemplo do resto do mundo.  Os investimentos previstos até o ano de 2030 para o 

setor no país, incluindo a pesquisa mineral, mineração e a posterior transformação 

mineral, alcançam a cifra de US$ 270 bilhões. Valor este que deverá ser acrescido 

de aproximadamente 30% com os gastos em infraestrutura e logística, alcançando 

US$ 350 bilhões (PNM – 2030, 2011).  

A figura 2.1 mostra a previsão de investimentos, por área, nos próximos 

anos. 
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Figura 2.1 – Previsão de investimentos para a pesquisa mineral, mineração e para a 
transformação mineral (US$ bilhões). Fonte: PNM 2030 (BRASIL – Ministério das 

Minas e Energia, 2011). 

No segmento de gemas e diamantes, as perspectivas de crescimento, no 

Brasil, seguem a mesma trajetória de expansão do resto do setor de mineração, com 

previsão de grandes investimentos em pesquisa mineral nos próximos anos (PNM – 

2030, 2011). A tabela 2.1 mostra os valores de investimentos esperados no referido 

segmento. 

Tabela 2.1 – Previsão de investimentos para pesquisa mineral de 

gemas e diamantes (US$ milhões). 

PESQUISA MINERAL 

PERÍODOS 

2010-2015 2016-2022 2023-2030 

GEMAS E DIAMANTES 11,8 18,5 29,6 

Fonte: PNM 2030 (BRASIL – Ministério das Minas e Energia, 2011). 

Em termos de prospecção, os investimentos para novos empreendimentos 

e, também, para incremento na capacidade produtiva da mineração como um todo, 

estão estimados em US$ 90,3 bilhões. O segmento de gemas e energéticos 

corresponde a 0,8% deste total, algo em torno de US$ 0,70 bilhões (Tabela 2.2). 
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Tabela 2.2 – Previsão de Investimentos para prospecção de gemas 

e energéticos (US$ milhões). 

PROSPECÇÃO 
PERÍODOS 

2010-2015 2016-2022 2023-2030 

GEMAS E ENERGÉTICOS 205 204 289 

Fonte: PNM 2030 (BRASIL – Ministério das Minas e Energia, 2011). 

De acordo com dados do Anuário de Comércio Exterior (PNM – 2030, 2011), 

em 2005, o Brasil ficou em primeiro lugar, entre todos os países, na produção de 

gemas, em termos de variedade e quantidade, com destaque para turmalina, 

topázio, ágata, ametista e citrino.  

A mineração de esmeraldas é uma importante área da atividade econômica 

do Brasil, país que ocupa o segundo lugar entre as nações exportadores dessa 

gema (PNM – 2030, 2011). 

Uma parcela significativa da produção de gemas no Brasil é realizada por 

cooperativas ou por empresas de pequeno porte e a extração é feita com 

equipamentos rudimentares e uso de mão de obra sem qualificação (SILVA, 2007).  

A maior parte das jazidas esta localizada nos seguintes estados: Bahia, 

Ceará, Espírito Santo, Goiás, Minas Gerais, Piauí, Rio Grande do Norte, Rondônia e 

no Rio Grande do Sul (PNM – 2030, 2011). 

2.3  EXTRAÇÃO DE ESMERALDAS NA SERRA DA CARNAÍBA 

A primeira grande corrida em busca de esmeraldas no Estado da Bahia 

ocorreu em 1963, logo após a descoberta de rocha-fonte na Serra da Carnaíba, 

município de Pindobaçu, onde até hoje é considerado um dos maiores depósitos 

desse tipo de gema no mundo (TEIXEIRA, 1998).  

Posteriormente a implantação do garimpo da Serra da Carnaíba, surgiu o 

Garimpo de Socotó, no município de Campo Formoso, ambos de mesma gênese e 

distantes aproximadamente 50 km (CAVALCANTE, 2010). 
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A atividade de exploração da esmeralda, nesta área, assegura o sustento de 

muitas famílias de garimpeiros (em torno de dez mil pessoas) que trabalham em 

minas instaladas a mais de 100 metros abaixo da superfície. Em meados de 1985, a 

Companhia Baiana de Pesquisa Mineral (CBPM) iniciou um amplo programa de 

sondagem para melhor definição das rochas encaixantes e hospedeiras das 

mineralizações em profundidade (CBPM, 2008).  

A Companhia Baiana de Pesquisa Mineral identificou que (2008, p. 55): 

As investigações apontaram a existência de uma reserva de 18,3 

milhões de toneladas de biotita xistos, sendo 6,3 milhões de reserva 

medida e 12 milhões de reserva indicada. Estima-se que haja 

potencial significativo de xistos hospedeiros e de esmeralda-berilo 

nas demais áreas. Dados históricos nos garimpos apontam para uma 

produtividade de 1,11 kg de esmeralda total por tonelada de biotita 

xisto lavrado. A partir dessa relação, é possível presumir reservas 

com recursos de 7 mil e 13,4 mil toneladas de esmeraldas 

gemológicas e não gemológicas. 

A exploração da esmeralda, na região da Serra da Carnaíba, é feita de uma 

forma desestruturada, por cooperativas de garimpeiros e não há acompanhamento 

por técnico qualificado durante a extração do minério. Em decorrência dessa falta de 

estrutura, criou-se um grande passivo ambiental para a região. Isto porque não há 

aproveitamento de toda a potencialidade do minério, o que gera uma quantidade 

desnecessária de rejeito e, consequentemente, diminui o retorno financeiro que 

poderia ser alcançado (CAVALCANTE, 2010). 

Há poucos anos, teve inicio um processo de beneficiamento dos rejeitos de 

esmeralda com o intuito de extrair o elemento molibdênio. Nesta primeira iniciativa, 

os equipamentos (britadeira, moinho e flotador) foram operados pelos próprios 

garimpeiros. Porém, em 2008, uma empresa multinacional instalou uma planta piloto 

para extrair a mica desses rejeitos, além do elemento molibdênio (CAVALCANTE, 

2010). 
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O resíduo desse beneficiamento, ainda com muito material com valor 

agregado, é jogado indiscriminadamente no entorno das jazidas, encostas, etc., sem 

nenhuma preocupação com o meio ambiente.  

Apesar de não haver controle sobre a geração anual de resíduos, o volume 

atual desse material é muito grande, visto que a extração de geodos de esmeraldas, 

que é realizada em galerias subterrâneas, ocorre há mais de trinta anos 

(CAVALCANTE, 2010). 

2.3.1  MINERAIS QUE FORMAM O REJEITO DA MINERAÇÃO DE ESMERALDAS, 

APÓS O PROCESSO DE FLOTAÇÃO 

A caracterização por difração de raios x identificou que os rejeitos de 

esmeraldas, após o processo de flotação, são compostos dos seguintes minerais: 

Albita, Quartzo e Moscovita. 

2.3.1.1  ALBITA 

Na classificação dos silicatos, um dos grupos são os tectossilicatos, que 

apresentam estruturas tridimensionais de tetraedros de SiO4 (Tabela 2.3). 

Tabela 2.3 – Classificação dos silicatos quanto ao arranjo dos tetraedros SiO4. 

CLASSIFICAÇÃO DOS SILICATOS 

GRUPO ARRANJO DOS TETRAEDROS SiO4 

Nesossilicatos Isolados 

Sorossilicatos duplo 

Ciclossilicatos Anéis 

Inossilicatos Cadeias simples/Cadeias duplas 

Filossilicatos Folhas 

Tectossilicatos Estruturas tridimensionais 

Fonte: DANA (1984, p. 430). 

Os tectossilicatos se dividem nos seguintes subgrupos: sílicas, feldspatos (K 

e Na-Ca), danburita, feldspatóides, escapolitas e zeólitas. 
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A albita e a anortita são os extremos da série dos feldspatos plagioclásios 

(feldspatos calco-sódicos, Na-Ca). Nas soluções sólidas formadas, entre a albita e a 

anortita, o cálcio substitui o sódio com substituição concomitante do silício pelo 

alumínio em todas as proporções.  

A tabela 2.4 indica a serie de minerais e suas respectivas proporções de 

albita e anortita (DANA, 1984). 

Tabela 2.4 – Classificação dos feldspatos plagioclásios ou calco-sódicos. 

MINERAL 
% ALBITA % ANORTITA 

Albita NaAlSi3O8 100-90 0-10 

Oligoclásio 90-70 10-30 

Andesina 70-50 30-50 

Labradorita 50-30 50-70 

Bytownita 30-10 70-90 

AnortitaCaAl2Si2O8 10-0 90-100 

Fonte: DANA (1984, p. 545). 

A tabela 2.5 mostra as principais características da albita. 

Tabela 2.5 – Principais características da albita. 

Fórmula Química NaAlSi3O8 

Composição 11,19 % Na2O; 1,07 % CaO; 20,35 % Al2O3 e 67,39 % SiO2 

Dureza 6-6,5 (escala Mohs) 

Densidade relativa 2,62 g/cm³ 

Brilho Vítreo a nacarado 

Cor Incolor, branco ou esverdeado 

Ponto de fusão 1170
o
C 

Usos Artefatos refratários 

Fonte: DANA (1984, p. 545). 

2.3.1.2  QUARTZO 

O quartzo, igualmente a albita, pertence à classe mineral dos silicatos. É o 

mais abundante mineral da Terra (aproximadamente 12% vol.). Ele possui estrutura 
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cristalina tridimensional de tetraedros SiO4 ligados, estando, também, classificado no 

grupo dos tectossilicatos.  

Os tipos minerais quartzo, cristobalita e tridimita, têm a mesma composição 

química, mas apresentam estruturas cristalinas diferentes e são polimorfos da sílica 

(SiO2). Qualquer um desses minerais pode si transformar no outro, mediante 

unicamente do rompimento das ligacões silício-oxigênio e o rearranjo dos tetraedros 

em um novo padrão. Estas transformações são processos lentos e todos os tipos 

podem coexistir de maneira metaestável na presença uns dos outros (DANA, 1984). 

Vale ainda ressaltar, que cada um destes tipos minerais, mediante 

mudanças de temperatura, pode sofrer alterações somente no comprimento ou na 

direção das ligações que unem íons de silício e de oxigênio, e, desse modo, gerar 

formas alotrópicas sob alta e baixa temperatura (ex: quartzo alfa e quartzo beta). 

Portanto, estas transformações ocorrem rapidamente e de maneira reversivel, 

podendo ser repetidas indefinidamente sem desintegração física do cristal (DANA, 

1984). 

A tabela 2.6 mostra as principais características do quartzo. 

Tabela 2.6 – Principais características do quartzo. 

Fórmula Química 
SiO2 

Composição 46,74 % Si e 53,26 % O 

Dureza 7 (escala Mohs) 

Densidade relativa 2,65 g/cm³ 

Brilho Vítreo ou opaco 

Cor Incolor, branco, púrpura, preto, cinza, leitoso, etc. 

Ponto de fusão 1720
o
C 

Usos Fabricação de vidro, abrasivos, lixas, refratários, cerâmicas, etc.. 

Fonte: DANA (1984). 
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2.3.1.3  MOSCOVITA 

O grupo dos filossilicatos, que também pertencem à classe mineral dos 

silicatos (Tabela 2.3), divide-se em: argilosos, micas e clorita. A moscovita, ou 

muscovita, está classificada no subgrupo das micas. 

Todos os minerais do grupo dos filossilicatos têm hábito em escama e a 

maior parte contém a hidroxila. As suas peculiaridades estruturais, associadas com 

o íon hidroxila, são de grande importância na determinação de suas propriedades 

(DANA, 1984). 

As principais características da moscovita estão mostradas na tabela 2.7. 

Tabela 2.7 – Principais características da moscovita. 

Fórmula química 
KAl2(AlSi3 O10) (OH)2. Frequentemente contém pequenas quantidades de 

ferro ferroso e férrico, magnésio, cálcio, sódio, lítio, flúor e titânio. 

Composição 11,82 % K2O - 38,38 % Al2O3 - 45,23 % SiO2 e 4,29 % H2O 

Dureza 2 - 2,5 (escala de Mohs) 

Densidade relativa 2,76 - 3,1 g/cm³ 

Brilho Vítreo a sedoso 

Cor Incolor, castanho claro, salmão ou rosa. 

Ponto de fusão 1270
o
C 

Usos Material isolante elétrico e de calor, material incombustível, etc.. 

Fonte: DANA (1984). 

2.4  MATERIAIS REFRATÁRIOS 

Os refratários são materiais que apresentam, dentre as propriedades mais 

importantes, a capacidade de resistir às altas temperaturas sem entrar em fusão ou 

se decompor, além de manter as características de material inerte e não-reativo 

quando submetidos a ambientes agressivos (CALLISTER JR, 2002).   

Outra propriedade relevante presente em alguns refratários é a habilidade de 

proporcionar isolamento térmico, que, para determinadas aplicações, é de 

importância fundamental.  
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A IBAR – Indústrias Brasileiras de Artigos Refratários apresenta, em seu 

catálogo, a seguinte consideração:  

Os refratários são produtos essenciais para qualquer indústria, cujo 

processo envolva altas temperaturas, ou seja, o aumento da 

eficiência, da produtividade e melhoria dos processos destas 

empresas, necessariamente, passa por investimentos para 

desenvolvimento de produtos refratários de melhores qualidades. 

Além das propriedades térmicas, muitas vezes os refratários 

precisam ter outras propriedades mais especificas tais como: 

resistência à corrosão, abrasão e choque térmico. A seleção do 

refratário ideal para cada aplicação depende, entre outros fatores, da 

temperatura do processo, da agressividade química do meio, das 

ações físicas, enfim, de qual mecanismo físico-químico é mais 

predominante. 

Conforme SEGADÃES (1997), as estatísticas internacionais indicam que 

aproximadamente 60% (sessenta por cento) do total de refratários produzidos no 

mundo são para uso em siderurgia, enquanto que 9% (nove por cento) são usados 

na indústria cerâmica, 8% (oito por cento) na metalurgia de não ferrosos, 5% (cinco 

por cento) na produção de vidro, 5% (cinco por cento) no processamento de 

minerais, 4% (quatro por cento) na indústria química e petroquímica e o restante 

distribuído entre todas as outras aplicações. 

2.4.1  PERSPECTIVAS DE CRESCIMENTO DA INDÚSTRIA DE REFRATÁRIOS 

Com base no Plano Nacional de Mineração 2030 (BRASIL – Ministério de 

Minas e Energia, 2011), a previsão de produção, importação, exportação e consumo 

de refratários no Brasil deverá apresentar um crescimento acentuado nos próximos 

anos, conforme mostrado na tabela 2.8. 
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Tabela 2.8 – Previsão de produção, importação, exportação e consumo 

de refratários no Brasil (ton x 103). 

 

ANO 

2008 2015 2022 2030 

PRODUÇÃO 570 797 1117 1643 

IMPORTAÇÃO 32 45,3 64,2 95,6 

EXPORTAÇÃO 84 109 142 191 

CONSUMO APARENTE 518 734 1039 1547 

Fonte: PNM 2030 (BRASIL – Ministério das Minas e Energia, 2011). 

Neste caminho, cumpre destacar que a indústria de transformação mineral 

exige um alto custo por unidade de capacidade instalada. É verdade, contudo, que 

esta indústria é a que mais agrega valor e gera empregos. Em razão disso, estão 

previstos investimentos no setor na ordem de US$ 170 bilhões até o ano de 2030.  

Deste total, aproximadamente, 1,20% serão aplicados na ampliação da capacidade 

de produção de refratários, correspondendo a US$ 2,03 bilhões. Tais investimentos 

estão detalhados, por períodos de tempo na tabela 2.9. 

Tabela 2.9 – Previsão de investimentos na capacidade de produção de refratários 

(US$ Milhões). 

CUSTO
* 

2010 – 2015 2016 - 2022 2023 – 2030 

1,892
-3

 430 604 995 

*Custo por tonelada de capacidade instalada adicionada. 

Fonte: PNM 2030 (BRASIL – Ministério das Minas e Energia, 2011). 

2.4.2  FORMA FÍSICA FINAL DO REFRATÁRIO NA FABRICAÇÃO 

Segundo a norma ABNT – NBR 10237 (2001), a classificação dos materiais 

refratários quanto à forma física final que o produto é expedido pelo fabricante é a 

indicada na tabela 2.10. 
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Tabela 2.10 – Classificação dos refratários quanto à forma física final 

que o produto é expedido pelo fabricante. 

GRUPO CLASSE 

Conformados 
Formatos padronizados 

Arco 

Cunha 

Paralelos 

Radiais 

Formatos especiais 

Não-conformados 

Argamassas 

Concretos densos e isolantes 

Massas de socar 

Massas plásticas 

Massas de projeção 

Massas granuladas secas 

Fonte: Associação Brasileira de Normas Técnicas – NBR 10237, 2001. 

RAAD (2008) esclarece que o grupo dos materiais monolíticos ou não-

conformados são caracterizados por serem moldados quando da sua aplicação, 

como por exemplo: os concretos, as argamassas, as massas de socar, as massas 

de projeção e moldagem, entre outras, e o grupo dos materiais conformados, ou 

moldados, têm a sua forma definida no momento da fabricação, ou seja, antes da 

sua aplicação final, como por exemplo: tijolos, placas, válvulas, blocos, etc. 

De acordo com ABNT – NBR 10237 (2001), os materiais refratários 

conformados e não-conformados podem, ainda, serem especificados quanto ao 

processo de fabricação (Tabela 2.11). 

Tabela 2.11 – Classificação dos refratários quanto ao processo de fabricação 

GRUPO CLASSE 

Conformados 

Queimados Quimicamente Ligados 

Impregnados Eletrofundidos 

Ligados (curados ou não) 

A piche 

A alcatrão 

A resinas 

Não-conformados 
Produtos os quais são obtidos apenas pela mistura de seus 

componentes, não necessitando de algum processo de conformação. 

Fonte: Associação Brasileira de Normas Técnicas – NBR 10237, 2001. 
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Em relação ao processo com que os refratários são conformados a norma 

ABNT – NBR 10237 (2001) faz distinção entre sete classes, conforme indicado na 

tabela 2.12.  

Tabela 2.12 – Classificação dos refratários quanto ao processo de conformação. 

CLASSE 

Prensados 

Extrudados 

Moldados manualmente 

Moldados por colagem 

Moldados por vibração 

Moldados por vertimento 

Eletrofundidos 

Fonte: Associação Brasileira de Normas Técnicas – NBR 10237, 2001. 

Segundo SEGADÃES (1997), os materiais refratários conformados são os 

refratários que foram vazados em forma de barbotina, extrudados ou prensados, em 

moldes, e, após sofrerem um processo de secagem, foram sinterizados em 

temperatura suficiente para criar uma ligação cerâmica (ou vítrea) entre os grãos da 

matriz refratária.  

Existem, também, tijolos que não sofrem o processo de sinterização e que 

são impregnados a alcatrão, ligados por resinas ou quimicamente ligados. Além 

desses, é preciso destacar os grandes blocos eletrofundidos. 

De acordo com SEGADÃES (1997), os materiais refratários conformados, 

como são sinterizados, não são afetados durante a instalação, possuem excelente 

resistência mecânica e resistência à erosão e não necessitam de pós-secagem 

antes da entrada em operação do equipamento. Por outro lado, estes refratários 

apresentam como desvantagens a necessidade de juntas de dilatação, estão 

sujeitos a trincas e lascamentos por choque térmico e exibem custos de mão-de-

obra e instalação elevados, além de produzirem estruturas pesadas e espessas.  

De acordo com CANNIO e HANUSKOVÀ (2012), os materiais refratários 

monolíticos são refratários não-conformados, resultantes das misturas de agregados 

refratários e ligantes (cerâmicos, químicos ou orgânicos), que podem ser fornecidos 
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prontos para uso ou serem misturados com água ou aditivos químicos, na própria 

obra.  

A aplicação dos refratários não-conformados, a depender do tipo, pode ser 

por enchimento, socagem, vibração, projeção pneumática, colher, etc., formando 

revestimentos monolíticos, sem a necessidade de processos de moldagem, 

prensagem e queima, o que, consequentemente, influencia na redução dos custos 

de fabricação. 

Ainda segundo SEGADÃES (1997), os refratários não-conformados 

apresentam como vantagens a não necessidade de juntas de dilatação, a facilidade 

e rapidez de aplicação, a adaptabilidade a qualquer tipo de geometria e o menor 

desperdício e custo de instalação. Porém, a necessidade de pós-secagem antes da 

entrada em operação do equipamento é a desvantagem desse tipo de refratário. 

Também sobre a forma física dos refratários, CALLISTER JR. (2002) 

defende que os refratários são disponibilizados pelos fabricantes para serem 

comercializados em diferentes formas e composições. Contudo, até os dias atuais, 

eles são utilizados, mais frequentemente, na forma de tijolos (conformados) com a 

finalidade de serem aplicados nos revestimento de fornos para refino de metais, 

fabricação de vidro, tratamentos térmicos de metais e geração de energia. 

2.4.3 NATUREZA QUÍMICA E MINERALÓGICA DOS CONSTITUINTES DOS 

REFRATÁRIOS 

Segundo a norma ABNT – NBR 10237 (2001), a classificação dos materiais 

refratários quanto à natureza química e mineralógica dos constituintes está 

apresentada na tabela 2.13. A respeito da composição química dos refratários, 

RAAD (2008) indica que determinados elementos químicos encontrados natureza, 

como o silício, alumínio, magnésio, cálcio, cromo e zircônio, podem ser utilizados 

para fabricação de refratários. Esses elementos formam compostos de alto ponto de 

fusão, dentre eles os óxidos de SiO2, Al2O3, MgO e ZrO2.  

A mistura de alguns desses elementos entre si ou com outros pode 

apresentar um bom desempenho frente às altas temperaturas. Um exemplo é o 
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óxido de cromo (Cr2O3) que é volátil a alta temperatura, mas quando combinado ao 

magnésio forma a cromita (Cr2O3.3MgO) que é um espinélio. O carbono também é 

um exemplo semelhante, pois quando submetido a um processo de grafitização, 

torna-se um excelente material refratário, assim como quando combinado com o Si 

(silício) forma o carbeto de silício (SiC) que é um composto extremamente duro e 

refratário. 

Tabela 2.13 – Classificação dos refratários quanto à natureza química 
e mineralógica dos constituintes. 

GRUPO 
CLASSE 

Ácidos 
Silicosos ou de sílica SiO2>65,00% 

Silico-aluminosos ou de sílica-alumina 22,00%<Al2O3<45,99% 

Básicos 

Magnesianos ou de magnésia MgO>81,00% 

Magnesiano-cromíticos ou de magnésia-cromita 55,00%<MgO<80,99% 

Cromomagnesianos ou de cromita-magnésia 35,00<MgO<54,99% 

Dolomíticos ou de dolomita MgO>25,00% 

De magnésia carbono C>0% 

Neutros 

Aluminosos ou de alumina Al2O3>46,00% 

De alumina-carbono Al2O3>46,00% + %C 

De alumina-carbeto-carbono, de silício carbono Al2O3>46,00% + %SiC + %C 

Aluminosos cromíticos ou de alumina-cromita Al2O3>46,00% + %Cr2O3 

Cromíticos ou de cromita Cr2O3>25,00% 

De carbono Eletrografite>0% 

Grafíticos ou de grafita % Grafita conf. aplicação 

Especiais 

De carbeto de silício SiC>50,00% 

De cordierita Al2O3 + SiO2 + MgO 

De mulita 56,00%<Al2O3<79,00% 

Fonte: Associação Brasileira de Normas Técnicas – NBR 10237, 2001. 

Segundo SEGADÃES (1997), o elemento químico que tem o maior ponto de 

fusão é o carbono, pois sua sublimação ocorre a 3700oC. Entre os compostos o de 

maior ponto de fusão é o do carboneto de háfnio (HfC) que funde a 3890ºC e do 

carboneto misto de háfnio e tântalo (HfC.4TaC) que apresenta ponto de fusão de 

3940oC. A pressão normal e temperatura acima de 4000ºC, não há substância em 

estado sólido.  

A tabela 2.14 relaciona os óxidos mais refratários, seus respectivos pontos 

de fusão e suas limitações mais relevantes. 
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Tabela 2.14 – Ponto de fusão dos óxidos mais refratários 

ÓXIDO PONTO DE FUSÃO (
o
C) OBSERVAÇÕES 

Sílica, SiO2 1726 
 

Alumina, Al2O3 2054 
 

Mulita, 3Al2O3.2SiO2 1828 
 

Magnésia, MgO 2800 
 

Espinela, MgO.Al2O3 2135 
 

Cromia, Cr2O3 2400 Muito cara 

Cal, CaO 2570 Hidrata 

Zircônia, ZrO2 2700 
 

Berília, BeO 2600 Tóxica 

Tória, ThO2 3000 Radioativa 

Fonte: SEGADÃES (1997, p. 20). 

De acordo com os dados contidos na tabela 2.14, constata-se que com a 

evolução dos processos industriais e a necessidade de se trabalhar com 

temperaturas cada vez mais altas, os materiais com maiores perspectivas para 

atender a tais necessidades são a Magnesita (MgCO3), a Zircônia (ZrO2) e a 

Dolomita (CaCO3.MgCO3) (SEGADÃES, 1997). 

2.4.4 DENSIDADE (MASSA ESPECÍFICA APARENTE) E POROSIDADE DOS 

REFRATÁRIOS 

De acordo com a norma ABNT – NBR 10237 (2001), os materiais refratários 

podem ser classificados também pelo grau de densidade, conforme está indicado na 

tabela 2.15. A densidade é uma das propriedades fundamentais para definir a 

aplicação de um determinado material refratário. Dessa forma, a estrutura de um 

material refratário é determinada pela massa específica, porosidade, densidade 

aparente, área superficial, distribuição e tamanho dos poros, bem como, se tais 

poros são ou não comunicantes (SEGADÃES (1997, p. 61)). 
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Tabela 2.15 – Classificação dos refratários quanto à densidade. 

GRUPO CLASSE 

Conformados 
Refratários densos 

Refratários isolantes 

Não conformados 
Refratários densos 

Refratários isolantes 

Fonte: Associação Brasileira de Normas Técnicas – NBR 10237, 2001. 

A norma PETROBRAS N 1728 (2002) determina faixas de densidades para 

classificar os materiais como densos, semi-isolantes e isolantes, conforme mostrado 

na tabela 2.16. 

Tabela 2.16 – Faixas de densidades de refratários densos, semi-isolantes e 
isolantes. 

TIPOS DENSIDADE (Kg/m 
3
) 

Densos > 1.700 

Semi-Isolantes 1.300 < D ≤ 1.700 

Isolantes ≤ 1.300 

Fonte: COMISSÃO DE NORMAS TÉCNICAS DA PETROBRAS – N 1728, 2002. 

A respeito da porosidade dos refratários, CALLISTER JR. (2002) afirma que 

esta é uma das variáveis mais importantes e, portanto, precisa ter um rígido controle, 

pois algumas propriedades, como por exemplo, a resistência à compressão e a 

resistência à corrosão aumentam à medida que a porosidade diminui. Por outro lado, 

outras propriedades como isolamento térmico e resistência a choque térmico 

alcançam os melhores valores à medida que a porosidade do refratário aumenta.  

Segundo SEGADÃES (1997) a quantidade, tamanho e forma ideal dos poros 

dependem da aplicação do refratário. A porosidade de um material isolante pode 

atingir 80%, enquanto que em um material refratário argiloso comum é de 15 a 28%, 

e em um material refratário eletrofundido é praticamente zero. O tamanho dos poros 

pode variar de frações de milímetros a décimos de Angstrom. 
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Ainda sobre a densidade e a porosidade, os materiais refratários densos 

com baixa porosidade apresentam maior resistência à corrosão e à erosão, assim 

como a penetração por líquidos e gases (MOTA (2010, P. 7)) 

De acordo com CANNIO e HANUSKOVÀ (2012), os materiais refratários 

conformados e não-conformados densos devem possuir porosidade total menor que 

45% (quarenta e cinco por cento). Diferentemente, os materiais isolantes devem 

possuir uma porosidade total maior ou igual a 45% (quarenta e cinco por cento). 

2.4.5 REQUISITOS FUNDAMENTAIS E TIPOS DE DEGRADAÇÃO DOS 

MATERIAIS REFRATÁRIOS 

Conforme a aplicação a que se destinam, os materiais refratários, em maior 

ou menor grau, devem atender a três requisitos fundamentais (MOTA, 2010): 

 Refratariedade: Temperatura máxima que o material resiste sem colapsar, 

amolecer ou deformar. 

 Estabilidade Mecânica: Os refratários devem suportar, sob altas 

temperaturas, inúmeras solicitações mecânicas e, dentre elas vale ressaltar: 

compressão, abrasão, erosão, impacto, etc.  

 Estabilidade Química: Os refratários devem suportar as ações químicas e 

físico-químicas, principalmente em alta temperatura. 

De acordo com ANDRADE (2009), as solicitações que degradam os 

materiais refratários, de uma maneira geral, podem ser classificadas como 

solicitações térmicas, mecânicas e químicas. Ressalte-se também que quando em 

serviço os materiais refratários nunca estão submetidos a apenas uma destas 

solicitações isoladamente, mas a uma combinação de algumas delas 

simultaneamente. 

Como dito anteriormente, mais da metade dos materiais refratários 

produzidos no mundo são usados na siderurgia e nesse tipo de aplicação tais 

materiais são submetidos a grandes solicitações. Segundo ANDRADE (2009), os 

principais tipos de degradação a que estão sujeitos os materiais refratários dos 

fornos para fabricação de aço são o desgaste, a termoclase e a corrosão.  
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a) DESGASTE 

O desgaste dos materiais refratários pode ocorrer por três razões distintas: 

 Abrasão: a degradação dos materiais refratários por abrasão ocorre quando 

os sólidos se atritam com os refratários ou quando ocorre à projeção direta de 

pós abrasivos ou, ainda, por gases em altas velocidades contra tais 

refratários. 

 Erosão: a degradação dos materiais refratários por erosão acontece quando 

fluidos em movimento com partículas em suspensão entram em contato com 

o refratário.  

 Impacto: a degradação dos materiais refratários por impacto ocorre quando a 

carga choca-se contra o revestimento refratário da soleira ou da parede dos 

fornos. 

b) TERMOCLASE 

Sobre o mecanismo da termoclase ANDRADE (2009, p. 18) afirma que:  

Termoclase é uma degradação por perda de fragmentos das faces 

dos refratários através de um processo de formação de trincas em 

sua estrutura, quando submetidos a um gradiente térmico. O 

gradiente térmico é o perfil de temperatura no interior de um 

refratário desde a face quente até a face fria. 

c) CORROSÃO 

Ainda de acordo com ANDRADE (2009, p. 18), o fenômeno da corrosão dos 

refratários:  

[...] é o conjunto de reações entre um material e seu ambiente, que 

produz deterioração do material e de suas propriedades. Para que 

haja corrosão, é necessário que existam agentes corrosivos. As 

reações ocorrem entre o refratário, à escória fundida e os agentes 

fluxantes que tenham sido empregados. A erosão do refratário 

geralmente acompanha a corrosão por uma movimentação do liquido 

em contato com o refratário. Assim, para que ocorra a corrosão são 

necessárias três etapas: contato dos agentes corrosivos, reação na 

interface com o refratário e remoção dos produtos formados. 
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2.4.6  REFRATÁRIOS CONFORMADOS ISOLANTES 

Segundo MOREIRA (1994), os refratários conformados isolantes, além de 

resistirem a altas temperaturas, devem ter baixa condutividade térmica e baixa 

densidade (alta porosidade). Esses materiais são usados do lado externo das 

paredes refratárias, com intuito de minimizar as perdas de calor. 

SEGADÃES (1997, p. 240) afirma que: 

O poder isolante de um material é conferido por uma porosidade 

elevada, pois os poros, cheios de ar, diminuem a condutividade 

térmica da matéria. São sempre preferíveis os poros de pequenas 

dimensões, pois poros grandes transmitem melhor o calor por 

convecção a baixa temperatura e, sobretudo, por radiação a 

temperatura elevada. Sendo muito porosos, os materiais isolantes 

são mecânica e quimicamente pouco resistentes e só devem ser 

utilizados ao abrigo da ação direta da chama e dos agentes 

corrosivos e não podem estar sujeitos a solicitações mecânicas 

significativas. 

A Norma ABNT NBR ISO 8895 (2012), que é exclusiva para produtos 

refratários conformados isolantes, especifica que esse tipo de refratário não pode ter 

uma porosidade inferior a 45% de seu volume. 

SEGADÃES (1997) também afirma que a fabricação de tijolos e peças de 

materiais isolantes com baixa densidade e elevada porosidade é feita utilizando-se 

de matérias-primas que já contenham elevada porosidade (vermiculita, diatomita, 

etc.) ou incorporando materiais sólidos voláteis ou combustíveis na massa refratária 

que volatilizam durante a sua sinterização. 

De uma maneira geral, os tijolos isolantes são conformados por extrusão ou 

por prensagem a baixa pressão, tendo, como consequência, uma deformação 

elevada no processo de sinterização. Isto é corrigido com a retificação da peça. 

Conforme a norma ABNT NBR 10237 (2001), os refratários conformados 

isolantes, em função da natureza química e mineralógica dos seus constituintes, 

podem ser classificados como aluminosos, silico-aluminosos e silicosos. Porém, são 



38 
 

 
 

mais frequentemente classificados em função das suas temperaturas de 

recozimento, que provocam variações lineares dimensionais (VLD) máximas de 2%, 

conforme mostrado na tabela 2.17. 

Tabela 2.17 – Classes dos refratários conformados isolantes. 

CLASSE 
TEMPERATURA DE RECOZIMENTO 

COM VLD MÁXIMA DE 2% 
MEA MÁXIMA (g/cm

3
) 

RI - 09 900 0,70 

RI - 10 1000 0,70 

RI - 11 1100 0,75 

RI - 12 1200 0,85 

RI - 13 1300 1,00 

RI - 14 1400 1,10 

RI - 15 1500 1,15 

RI - 16 1600 1,20 

Fonte: Associação Brasileira de Normas Técnicas – NBR 10237, 2001. 
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3  MATERIAIS E MÉTODOS 

Os materiais usados e os procedimentos experimentais executados neste 

trabalho de mestrado estão mostrados no fluxograma da figura 3.1. 

 

Figura 3.1 – Fluxograma da metodologia experimental utilizada na fabricação e na 

caracterização das peças refratárias. 

3.1  MATÉRIAS-PRIMAS 

As matérias-primas utilizadas nas quatro formulações para produção de 

materiais refratários foram: areia de biribeira, alumina, caulim e rejeitos da 

mineração de esmeraldas. 

3.1.1  AREIA DE BIRIBEIRA 

A areia empregada nesta pesquisa foi fornecida pela Tecnogrés 

Revestimentos Cerâmicos, localizada na Rodovia BA 093, Dias D'Ávila. O referido 

Caracterização

Umidificação / Homogeinização

(DMR) Densidade de massa real

(DMA) Densidade de massa aparente

(PT) Porosidade total

(MEA) Massa específ ica aparente

(PA) Porosidade aparente

(RCT) Resistência ao choque térmico 

(FRX) Fluorescência de raios X

Matérias Primas

Formulação

Secagem (130oC/5:00h)

Caulim Alumina SBR-071Areia Beribeira

Moagem (20')

(PF) Perda ao fogo
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(CPE) Cone pirométrico equivalente 

RCTPA

Sinterização (1200oC/40')
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Trituração / Peneiramento

VLD DMA

Prensagem (27,5 MPa)

(AA) Absorção de água

(ATD) Análise térmica diferencial

(DRX) Difração de raios x

(MEV) Microscopia e. de varredura

 Figura  3.1 - Fluxograma da metodologia experimental utilizada na fabricação e na caracterização das peças refratárias      
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material foi coletado nos boxes de matérias-primas da empresa. A areia de biribeira 

tem um teor de 97,13% de sílica (SiO2) e 1,41% de óxido de alumínio (Al2O3). No 

controle de granulometria apresenta uma retenção de 12,3% em malha 16 mesh. 

3.1.2  ALUMINA 

A Alumina SBR 071 utilizada neste trabalho tem um teor de 99,24% de Al2O3 

e foi produzida pela empresa Colorobbia, através da calcinação do hidróxido de 

alumínio, resultante do processamento da bauxita. A granulometria é controlada, 

pelo fabricante, através do resíduo retido na malha 325 mesh e este é menor do que 

0,7%. 

3.1.3  CAULIM 

O pó de caulim usado para confecção das massas cerâmicas de materiais 

isolantes também foi fornecido pela empresa Tecnogrés Revestimentos 

Cerâmicos. O material foi coletado nos boxes de matérias-primas da empresa, 

tendo sido adquirido da Armil Mineração do Nordeste Ltda, localizada no centro da 

Província Pegmatítica da Borborema, no Estado do Rio Grande do Norte.  

O caulim é fornecido com características de 90% de alvura, teor de 40% de 

óxido de alumínio (Al2O3) e de 55% de sílica (SiO2). No controle de granulometria 

apresenta uma retenção máxima de 5% em malha 200 mesh.  

3.1.4  REJEITO DA MINERAÇÃO DE ESMERALDAS 

O rejeito da mineração de esmeraldas utilizado nesta pesquisa é proveniente 

da jazida da Serra da Carnaíba, município de Pindobaçu, a noroeste do Estado da 

Bahia.  

Esses rejeitos, como consequência de uma iniciativa recente, estão também 

sendo aproveitados para produção de molibdênio e mica, através de um processo 

de flotação, resultando na seguinte composição final: SiO2 (52,58%), Al2O3 (16,96%), 

MgO (9,20%), Fe2O3 (5,95%), K2O (4,80%), Na2O (3,40%), CaO (3,26%), P2O5 

(1,40), MoO3 (0,64%), SO3 (0,59%), Cr2O3 (0,22%), TiO2 (0,17%), Rb2O (0,17%), 
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MnO (0,13%), Bi2O3 (0,13%). No controle de granulometria, na saída do flotador, 

apresenta uma retenção de 19,1% em malha 16 mesh. 

Antes da pesagem para formulação dos corpos de prova, o rejeito sofreu 

uma pré-moagem, em um moinho de rotor a martelos Servitech, Modelo CT 058, 

com câmara interna de aço inox, potência de 3.0 HP e 3500 RPM (Figura 3.2), com 

o objetivo de aproximar a sua granulometria com a das outras matérias-primas, 

assim como, para facilitar homogeneização do rejeito, utilizando desta forma, uma 

amostra mais representativa em termos de composição química.  

 
Figura 3.2 – Moinho de rotor a martelos Servitech, Modelo CT 058. 

Os constituintes mineralógicos do rejeito de esmeraldas, que já foram 

descritos no item 2.3.1, são: albita, quartzo e moscovita. 

3.2  PROCEDIMENTO EXPERIMENTAL 

3.2.1  FORMULAÇÕES 

A tabela 3.1 apresenta as quatro massas cerâmicas preparadas, com as 

respectivas porcentagens das matérias-primas usadas para confecção das amostras 

de materiais refratários. Por outro lado, a tabela 3.2 mostra a classificação dessas 

massas quanto à natureza química e mineralógica dos seus constituintes. 
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Tabela 3.1 – Massas cerâmicas preparadas com as respectivas 

porcentagens das matérias-primas usadas. 

MATÉRIAS-PRIMAS 
AMOSTRAS 

R-1 R-2 R-3 R-4 

Areia Biribeira (%) 45,0 X 20,0 X 

Rejeito de esmeralda (%) 45,0 45,0 50,0 72,0 

Alumina (%) X 45,0 20,0 18,0 

Caulim (%). 10,0 10,0 10,0 10,0 

 

A inclusão de 10% de caulim nas formulações teve como objetivo aumentar 

a plasticidade das massas cerâmicas, para facilitar o processo de compactação das 

amostras. 

As formulações R1, R2 e R3 têm aproximadamente a metade da sua 

composição de rejeito de esmeraldas. Como o rejeito é formado basicamente por 

sílica e alumina, na amostra R1 foi adicionada a sílica, na R2 a alumina e na R3 

foram adicionadas a sílica e a alumina simultaneamente, desta forma, foram 

produzidas massas refratárias silicosa, aluminosa e silico-aluminosa 

respectivamente. Na amostra R4, uma grande quantidade de rejeito foi colocado 

para verificar sua influência nas propriedades do refratário. 

Tabela 3.2 – Grupos e classes das massas cerâmicas preparadas. 

 

AMOSTRAS 

R-1 R-2 R-3 R-4 

Grupo Ácido Neutro Ácido Ácido 

Classe Silicoso Aluminoso Silico-aluminoso Silico-aluminoso 

 

As matérias-primas, areia de Biribeira, rejeito de esmeralda, alumina e 

caulim, usadas para a preparação das composições das massas cerâmicas 

mostradas na tabela 3.1 foram pesadas individualmente em uma balança eletrônica 

de precisão Ohaus Adventure, Modelo ARD110, com resolução de 0,01g.  

Após a pesagem, 475 ml de água foram adicionados a cada uma das 

formulações. Em seguida, as massas cerâmicas formuladas foram moídas e 

transformadas em uma barbotina. 
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3.2.2  MOAGEM 

As massas cerâmicas preparadas (R1, R2, R3 e R4) foram moídas por 20 

(vinte) minutos em um moinho de bolas do tipo planetário, marca Servitech, modelo 

CT 242, com esferas de porcelana de ¾” (Figura 3.3).  

 
Figura 3.3 – Moinho de bolas planetário, marca Servitech, modelo CT 242 usado 

para preparar as massas cerâmicas. 

3.2.2.1  CONTROLE DOS PARÂMETROS DE MOAGEM 

3.2.2.1.1  DENSIDADE DA BARBOTINA 

As medidas de densidade foram efetuadas com intuito de determinar as 

quantidades de materiais sólidos existentes em cada uma das barbotinas. 

Para efetuar tais medidas, um densímetro picnometro (Figura 3.4), fabricado 

em aço inoxidável pela Servitech, com capacidade 100 ml e tara de 200g foi 

preenchido com barbotina e, então, todo o conjunto foi pesado em uma balança 

eletrônica. O valor da densidade foi determinado pelo peso total obtido, subtraído do 

valor da tara do densímetro. Este procedimento foi repetido para todas as outras 

massas cerâmicas preparadas e os valores das densidades obtidos estão mostrados 

na tabela 3.3. 
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Figura 3.4 – Densímetro picnômetro da marca Servitech usado para medir a 

densidade das massas cerâmicas preparadas. 

Tabela 3.3 – Valores de densidade da barbotina das massas 
cerâmicas preparadas em moinho planetário. 

AMOSTRA DENSIDADE (g/cm
3
) 

R1 1,62 

R2 1,67 

R3 1,65 

R4 1,69 

 

3.2.2.1.2  VISCOSIDADE DA BARBOTINA 

Os testes para determinação de viscosidade da barbotina das massas 

cerâmicas foram efetuados utilizando um viscosímetro tipo “Copo Ford”, feito em 

alumínio com orifício em latão, da marca Servitech, produzido de acordo com as 

normas NBR 5849 e ASTM 1200. Este método tem como finalidade a determinação 

da viscosidade cimemática de líquidos a 25°C com propriedades newtonianas. Tal 

teste consiste em medir o tempo de vazão de 100 ml de barbotina que passa através 

de um orifício de 6 mm de diâmetro, o qual fica localizado na parte inferior do 

viscosímetro (Figura 3.5). O procedimento foi feito para todas as quatro massas 

cerâmicas preparadas e os resultados obtidos estão mostrados na tabela 3.4. 
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Figura 3.5 – Viscosímetro tipo “Copo Ford” da marca Servitech usado para medir a 

viscosidade das massas cerâmicas preparadas. 

A viscosidade da barbotina influencia no tempo de moagem, quanto maior a 

viscosidade menor o impacto entre as bolas, consequentemente, maior é o tempo de 

moagem.  

Tabela 3.4– Valores do tempo de escoamento da barbotina das 

massas cerâmicas preparadas em moinho planetário. 

AMOSTRA 
TEMPO DE ESCOAMENTO (s) 

R1 7 

R2 13 

R3 9 

R4 8 

 

3.2.2.1.3 RESÍDUO DA BARBOTINA 

O controle do resíduo da barbotina é muito importante para determinação da 

reatividade da massa, pois, para uma mesma formulação, se as partículas forem 

excessivamente finas, a massa tende a ser mais reativa. 

A quantidade de 100 ml de barbotina foi colocada em uma peneira 

Granutest, modelo ABNT 325 mesh, abertura de 0,045 mm, onde, através de água 
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corrente, foi feita a sua lavagem (Figura 3.6). O material retido na peneira foi levado 

para a estufa Servitech, Modelo CT 035/3 e submetido a uma temperatura de 120°C 

durante um período de 20 minutos, com o intuito de retirar a sua umidade. 

Após a secagem, o resíduo retido na peneira foi determinado através de 

pesagem. Este procedimento foi efetuado para as quatro massas cerâmicas 

preparadas e os resultados estão mostrados na Tabela 3.5. 

 
Figura 3.6 – Lavagem da barbotina em peneira Granutest, ABNT 325 mesh. 

Tabela 3.5 – Valores de resíduos da barbotina das massas cerâmicas 

preparadas. 

AMOSTRA RESÍDUO (g) 

R1 33,3 

R2 32,8 

R3 30,1 

R4 31,8 
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3.2.3  SECAGEM DA BARBOTINA 

Após a moagem em moinho de bolas, a barbotina foi posta em uma bandeja 

de alumínio para secagem na estufa Servitech, Modelo CT 035/3 a 130°C durante 

um período de 5 horas.  

3.2.4  TRITURAÇÃO E PENEIRAMENTO 

Após a secagem, o material foi triturado em um moinho de rotor a martelos 

Servitech, Modelo CT 058, com câmara interna de aço inox, potência de 3.0 HP e 

3500 RPM (Figura 3.2). 

Novamente o material foi peneirado, mas desta vez foi usado uma peneira 

Granutest ABNT 40 mesh. Uma pequena quantidade do material preparado foi 

retirada para realização da caracterização das massas cerâmicas através das 

técnicas de FRX, DRX e ATD. 

3.2.5  UMIDIFICAÇÃO E HOMOGENEIZAÇÃO 

O material triturado e peneirado recebeu a adição 6,0 a 6,5% de água por 

aspersão, com o uso de uma pistola de pintura. Em seguida, a homogeneização foi 

feita por mistura manual e, novamente, o material foi peneirado. Neste caso, utilizou-

se uma peneira com abertura de 0,50 mm (ABNT 35 mesh). 

3.2.6  PRENSAGEM DOS CORPOS DE PROVA 

As massas cerâmicas foram prensadas em uma prensa Servitech, Modelo 

CT 320, com matriz de aço 1045 temperado, produzindo corpos de prova com 

dimensões de 100 x 50 x 8,5 mm. Uma força de 14 toneladas, correspondendo a 

uma pressão de 280 kgf/cm² ou 27,5 MPa, foi aplicada para compactar 80 g de 

material. 
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3.2.7  SECAGEM DOS CORPOS DE PROVA 

Após a prensagem, os corpos verdes foram colocados na estufa Servitech, 

Modelo CT 035/3, a 110°C por 24 horas para remoção da umidade e elevação da 

resistência mecânica.  

Depois de secos, os corpos verdes foram pesados em uma balança de 

precisão Ohaus Adventure, Modelo ARD110, com resolução de 0,01g e os valores 

obtidos foram utilizados para determinar as perdas ao fogo, juntamente com os 

resultados das pesagens feitas após a sinterizações (Item 3.2.10.1).  

Em seguida, as três dimensões dos corpos verdes foram medidas com a 

utilização de um paquímetro digital Mitutoyo de resolução 0,001 mm, com o intuito 

de determinar as retrações lineares de queima (Item 3.2.10.2), após as medições 

das amostras sinterizadas. 

3.2.8  SINTERIZAÇÃO DOS CORPOS DE PROVA. 

Os corpos de prova foram sinterizados em um Forno Mufla de marca INTI 

Equipamentos Termoelétricos, Modelo FE 1800, controlado através de equipamento 

micro processado tipo PID da empresa Tecnogrés Revestimentos Cerâmicos. 

Eles foram sinterizados a 1200°C por 40 min. sob atmosfera ambiente em forno 

resistivo. 

Após a sinterização, as dimensões e a massa dos corpos de prova foram 

medidas para determinar a perda ao fogo (Item 3.2.10.1) e a retração linear de 

queima (Item 3.2.10.2). A figura 3.7 mostra alguns corpos de prova sinterizados.  
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Figura 3.7 – Corpos de prova das massas cerâmicas R1, R2, R3, e R4 sinterizados 

a 1200°C por 40min. 

3.2.9  CARACTERIZAÇÃO DOS CORPOS VERDES E SINTERIZADOS 

Os corpos verdes e sinterizados foram caracterizados através das técnicas 

de Fluorescência de Raios X (FRX), Análise Térmica Diferencial (ATD), Difração de 

Raios X (DRX) e Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV).  

3.2.9.1  FLUORESCÊNCIA DE RAIOS X (FRX) 

O método de análise por fluorescência de raios x permite o mapeamento 

químico das amostras, identificando e quantificando as concentrações dos 

compostos químicos presentes. 

As matérias-primas devidamente moídas, numa granulometria inferior a 325 

Mesh (0,045 mm) e secas em uma estufa, foram pesadas, assim como, as amostras 

das quatro massas cerâmicas. Para pesagem, foi utilizada uma balança analítica 

Scientech 210 x 0,0001g Modelo SA210. Uma massa de 2,4 g de material mais 0,6 g 

de ácido bórico foi usada para obter as amostras compactadas. O ácido bórico foi 

empregado como aglutinante. 

As misturas foram feitas de forma manual utilizando-se um gral de ágata. 

Após o processo de mistura, os pós preparados foram prensados sob uma força de 

10 toneladas por 60 segundos, com o auxílio de uma prensa mecânica e uma matriz 

de aço. 
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As amostras de pós compactadas (Figura 3.8) foram caracterizadas por 

fluorescência de raios x (FRX). Tal análise foi efetuada em um equipamento 

existente no laboratório de caracterização do Instituto Federal da Bahia – IFBA, 

Campus Salvador. O aparelho utilizado foi o modelo S2 RANGER, da marca 

Bruker. 

 
Figura 3.8 – Pastilha compactada a 50 MPa usada para efetuar as análises por 

fluorescência de raios x (FRX). 

3.2.9.2  ANÁLISE TÉRMICA DIFERENCIAL (ATD) 

O principio da análise térmica diferencial é de registrar a diferença de 

temperatura entre uma substância e um material de referência, enquanto ambos são 

submetidos a um mesmo ciclo térmico, com o objetivo de identificar as reações 

endotérmicas e exotérmicas decorrentes de reações diversas como desidratação, 

oxidação e reações minerais (WENDHAUSEN et al, 2012) 

As análises de ATD foram efetuadas em um Analisador Térmico Diferencial 

da BP Engenharia, Modelo RB 3000-20 (Figura 3.9) e o software utilizado foi o RB 

3000. Para esta análise, amostras de pós das massas cerâmicas de 15mg e 

granulometria inferior a 325 mesh foram usadas. A taxa de aquecimento adotada foi 

de 12,5°C/min e a temperatura variou de 25°C a 1000°C. Tais análises foram 

realizadas no laboratório da empresa Tecnogrés Revestimentos Cerâmicos.  
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Os resultados desses ensaios foram utilizados para referenciar os 

tratamentos térmicos que foram executados nas massas preparadas (R1, R2, R3 e 

R4). Amostras compactadas de todas as massas cerâmicas foram queimadas em 

todas as temperaturas que exibiram acidente térmico na análise de ATD. Para 

identificar as fases presentes após o processo de queima, todas as amostras foram 

submetidas à análise por difração de raios x. 

 
Figura 3.9 – Analisador térmico diferencial BP Engenharia, Modelo RB 3000-20. 

3.2.9.3  DIFRAÇÃO DE RAIOS X (DRX) 

No processo de caracterização por difração de raios x para identificação das 

fases presentes, foram utilizadas amostras de materiais em verde, materiais com 

tratamentos térmicos nas temperaturas que apresentaram picos no ATD e, amostras 

sinterizadas na temperatura final.  

O equipamento utilizado para determinação dos padrões de raios x foi um 

DRX-7000, de marca Shimadzu, com tubo de Cu e comprimento de onda 

λ=1,54056Å. Uma tensão de 40 KV e uma corrente de 25 mA, bem como, uma 

varredura de 10° a 80° para um ângulo de 2θ e uma velocidade de 0,5°/min. foram 

os parâmetros usados nas análises de DRX de todas as massas cerâmicas 

preparadas. 
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As identificações das fases presentes nas amostras foram obtidas por 

comparação entre picos exibidos nos difratogramas e as cartas padrões do software 

JCPDF2, cadastrado no ICDD (International Center for Difraction Data) de 2010. 

As referidas análises foram realizadas no laboratório de difração de raios x 

do Instituto Federal da Bahia – IFBA, Campus Salvador. 

3.2.9.4  MICROSCOPIA ELETRÔNICA DE VARREDURA (MEV) 

A observação da microestrutura dos corpos sinterizados foi efetuada nas 

superfíceis de fratura das amostras recobertas com ouro, material condutor utilisado 

na análise de Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV). A principal ampliação 

usada para análise das estruturas sinterizadas foi à de 1000x, embora outras 

ampliações tenham sido testadas. 

Um microscópio eletrônico de varredura de marca Tescan, modelo VEGA 3 

LMU, com uma diferença de potencial de 20 kV, elétrons secundários e 

retroespalhados foi utilizado para observação microestrutural das amostras 

sinterizadas. Análise química de espectroscopia por energia dispersiva (EDS) 

também foi usada para detectar os elementos químicos presentes nas estruturas 

sinterizadas. 

Os ensaios foram realizados no laboratório de microscopia eletrônica de 

varredura do Instituto Federal da Bahia – IFBA, Campus Salvador. 

3.2.10  CARACTERIZAÇÃO FÍSICA E MECÂNICA 

As quatro massas cerâmicas preparadas (R1, R2, R3 e R4) foram 

submetidas, segundo as normas brasileiras (ABNT NBR 5014:2012, 6225:2001, 

6222:1995, 6221:1995, 6115:2012, 8003:2012 e 13202:1997), aos ensaios para o 

desenvolvimento de materiais refratários conformados isolantes.  

Alguns destes ensaios, conforme as normas, foram realizados com as 

amostras verdes e outros foram feitos com as amostras prensadas uniaxialmente a 
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27,5 MPa e sinterizadas a 1200ºC. Os ensaios executados estão relacionados a 

seguir: 

 Perda ao fogo (PF) 

 Retração linear de queima (RLQ) 

 Absorção de água (AA) 

 Tensão de ruptura à flexão em três pontos (σRF). 

 Variação linear dimensional (VDL). 

 Cone pirométrico equivalente (CPE). 

 Densidade de massa real (DMR) 

 Densidade de massa aparente (DMA) 

 Porosidade total (PT) 

 Massa específica aparente (MEA) 

 Porosidade aparente (PA) 

 Resistência ao choque térmico com resfriamento em água (RCT) 

3.2.10.1  PERDA AO FOGO (PF) 

Para avaliar o comportamento do material durante a queima, fez-se um 

ensaio de perda ao fogo. Tal ensaio mede a diferença entre o peso de uma amostra 

antes e depois de sinterizada (BIONDIV J. C. et al, 2000) e é expresso em porcentagem 

(%). 

Na determinação da perda ao fogo, as medidas de massa das amostras 

antes e depois de sinterizadas foram efetuadas usando uma balança eletrônica de 

precisão Ohaus Adventure, Modelo ARD110. Os cálculos dos valores de perda ao 

fogo foram efetuados utilizando a equação 3.1. Essa etapa do trabalho foi realizada 

no laboratório da empresa Tecnogrés Revestimentos Cerâmicos. 

PF (%) = 
𝒎𝒔− 𝒎𝒒

𝒎𝒔
 x 100 (Equação 3.1) 

Onde: 
PF – Perda ao fogo (%) 
ms – Peso do corpo-de-prova seco (g) 
mq – Peso do corpo-de-prova sinterizado (g) 
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3.2.10.2  RETRAÇÃO LINEAR DE QUEIMA (RLQ) 

Para determinação da retração linear, as dimensões dos corpos verdes, 

após secagem, e dos corpos sinterizados foram medidas com um paquímetro digital 

Mitutoyo, com resolução de 0,001 mm. A equação 3.2 foi usada para calcular os 

valores de retração linear de queima das massas preparadas. Essa etapa do 

trabalho também foi efetuada no laboratório da empresa Tecnogrés Revestimentos 

Cerâmicos. 

RLQ (%) = 
𝒍𝟎− 𝒍𝒇

𝒍𝒐
 x 100 (Equação 3.2) 

Onde: 
RLQ – Retração linear de queima (%) 

lo – Comprimento inicial (mm) – antes da sinterização 

lf – Comprimento final (mm) – após sinterização 

 

3.2.10.3  ABSORÇÃO DE ÁGUA (AA) 

Os corpos de prova foram pesados após o processo de sinterização, para 

determinação das massas secas, em uma balança eletrônica de precisão Ohaus Adventure, 

Modelo ARD110. Em seguida, eles foram colocados em um recipiente com água durante 

24h e enxutos com um pano umedecido após serem retirados da água. Imediatamente após 

esse procedimento, os corpos de prova foram novamente pesados para determinação das 

massas saturadas. O valor de absorção de água foi calculado por meio da equação 3.3. 

Esses experimentos também foram feitos no laboratório da empresa Tecnogrés 

Revestimentos Cerâmicos. 

AA (%) = 
𝒎𝒖− 𝒎𝒔

𝒎𝒔
 x 100 (Equação 3.3) 

Onde: 
AA – Absorção de Água (%) 

mu – massa saturada (g) 

ms – massa seca (g) 
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3.2.10.4  TENSÃO DE RUPTURA A FLEXÃO EM TRÊS PONTOS (σRF) 

A metodologia adotada para determinar o módulo de ruptura à temperatura 

ambiente seguiu norma ABNT NBR ISO 5014:2012, que tem como princípio 

submeter um corpo de prova, de dimensões definidas, a uma taxa constante de 

aumento de carga sob flexão em um esquema de três pontos, para determinar a 

carga máxima suportada até a sua falha. Esta norma é especificada para produtos 

refratários conformados densos e isolantes.  

Para a determinação da carga de ruptura, foi empregado o flexímetro 

Servitech, Modelo CT-237, da Tecnogrés Revestimentos Cerâmicos (Figura 3.10) 

e a tensão de ruptura à flexão em três pontos foi calculada utilizando a equação 3.4. 

σRF (MPa) = 
𝟑𝑭𝑳

𝟐 𝒃𝒉𝟐
 (Equação 3.4) 

Onde: 
σRF – Tensão de ruptura à flexão em três pontos (MPa) 

F – Carga de ruptura (N) 

L – Distância entre os apoios do corpo de prova (mm) 

b – Largura do corpo de prova (mm) 

h – Altura do corpo de prova (mm) 

 

 
Figura 3.10 – Flexímetro Servitech, Modelo CT-237, usado para as medidas de 
tensão de ruptura à flexão em três pontos dos corpos cerâmicos sinterizados. 
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3.2.10.5  VARIAÇÃO LINEAR DIMENSIONAL (VLD) 

A experiência para definir a variação linear dimensional foi feita baseada na 

metodologia prescrita pela norma ABNT NBR 6225:2001. O método consiste em 

fazer três medições na maior dimensão de um corpo de prova sinterizado e, após 

esse procedimento, submetê-lo a um ciclo de aquecimento e resfriamento com 

condições controladas. Com o corpo de prova em temperatura ambiente, novas 

medições são feitas, nas mesmas posições das que foram feitas antes do 

tratamento térmico e a variação linear dimensional é calculada utilizando-se a 

equação 3.5. Nesta equação, a obtenção de valor positivo (+) significa que ocorreu 

uma expansão do material, enquanto valor negativo (-) indica que o material sofreu 

uma contração durante o tratamento térmico. Estes ensaios foram realizados no 

laboratório de metalografia do Instituto Federal da Bahia – IFBA, Campus 

Salvador.  

VLD (%) = 
𝑳𝑭−𝑳𝟎

𝑳𝟎
 x 100 (Equação 3.5) 

Onde: 
VLD – Variação linear dimensional (%) 
L0 – Média aritmética das medidas iniciais efetuadas no corpo-de-prova 
sinterizado e seco (mm) 
LF – Média aritmética das medidas efetuadas no corpo-de-prova após o 

tratamento térmico (mm). 

 

3.2.10.6  CONE PIROMÉTRICO EQUIVALENTE (CPE) 

O ensaio com cone pirométrico equivalente foi executado de acordo com a 

norma ABNT NBR 6222:1995, que é específica para material refratário. A 

determinação do CPE é de importância fundamental para se conhecer a 

refratariedade do material, ou seja, a temperatura que o material resiste sem 

colapsar, amolecer ou deformar. 

O ensaio consiste em confeccionar um cone com o material a ser testado, 

utilizando um molde padronizado pela norma ABNT NBR 6222:1995. Depois de 

obtido, tal cone é montado em uma placa refratária, juntamente com cones 
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pirométricos padrões que possuem diversas temperaturas de amolecimento. Todo o 

conjunto é queimado em atmosfera oxidante e dentro de parâmetros normalizados 

(CORRÊA, 2006). 

O teste termina quando o cone do material que está sendo ensaiado 

amolece e encosta seu vértice na placa refratária. O resultado é dado em termos do 

número do cone padrão que apresentou o mesmo comportamento do cone que está 

sendo testado. Então, através do uso de tabelas de dados a respeito da temperatura 

de amolecimento do cone padrão é identificada a temperatura de amolecimento do 

material que está sendo testado. 

Os ensaios de cone pirométrico equivalente das amostras das massas 

cerâmicas R1, R2, R3 e R4 foram executados no laboratório do Centro de Pesquisa 

e Desenvolvimento da Magnesita, Contagem, Minas Gerais. As figuras 3.11 e 3.12 

mostram a placa refratária com o cone de material das massas cerâmicas 

preparadas neste trabalho e os cones padrões após o ensaio de tratamento térmico 

de queima.  

 

 

 

Figura 3.11 – Vista lateral de placa 

refratária, com os cones pirométricos 
tombados após o ensaio de CPE 

 

Figura 3.12 – Vista superior de 

placa refratária, com os cones 
pirométricos tombados após o 

ensaio de CPE 

3.2.10.7  DENSIDADE DE MASSA REAL (DMR) 

O procedimento experimental para determinar a densidade de massa real foi 

realizado de acordo com a metodologia indicada pela norma ABNT NBR 6221:1995. 
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A amostra do material sinterizado foi moída e o pó obtido passou por uma 

peneira com abertura de 150µm. Após a moagem, o material foi seco e foram 

efetuados todos os procedimentos para determinar a densidade de massa real 

utilizando-se a equação 3.6. 

DMR = 
𝒎𝒔𝒙𝑫𝑰

𝒎𝒔+𝒎𝒑−𝒎𝒑𝒂
 x 100 (Equação 3.6) 

Onde: 
DMR – Densidade de massa real (g/cm3) 

ms – Massa seca da amostra de ensaio (g) 

DI – Densidade de massa do líquido saturante (água, xilol, tolueno ou querosene) na 

temperatura de mpa (g/cm3) 

mp – Massa do picnômetro cheio com água destilada (g) 

mpa – Massa do picnômetro cheio (picnômetro + líquido saturante + amostra de 
ensaio) (g). 

Os ensaios foram realizados no laboratório de química do Instituto Federal 

da Bahia – IFBA, Campus Salvador. 

3.2.10.8  DENSIDADE DE MASSA APARENTE (DMA) 

As medidas de densidade de massa aparente foram executadas de acordo 

com a norma ABNT NBR 6115:2012. A densidade de massa aparente é obtida a 

partir da razão entre a massa do corpo de prova seco e seu volume (equação 3.7). 

Estas medidas foram efetuadas no laboratório de química do Instituto Federal da 

Bahia – IFBA, Campus Salvador. 

DMA = 
𝒎

𝒄𝒙𝒍𝒙𝒆
 x 100 (Equação 3.7) 

Onde: 
DMA – Densidade de massa aparente (g/cm3) 

m – Massa seca do corpo de prova (g) 

c – Comprimento do corpo de prova (cm) 

l – Largura do corpo de prova (cm) 

e – Espessura do corpo de prova (cm) 



59 
 

 
 

3.2.10.9  POROSIDADE TOTAL (PT) 

A determinação da porosidade total foi executada de acordo com a norma 

ABNT – NBR 8003:2012. Esta norma é indicada para refratários isolantes 

conformados. A medida de porosidade total dos corpos de provas das massas 

cerâmicas preparadas nesse trabalho foi calculada através da equação 3.8. 

PT (%) = 
𝑫𝑴𝑹−𝑫𝑴𝑨

𝑫𝑴𝑹
 x 100 (Equação 3.8) 

Onde: 
PT – Porosidade total (%) 

DMR – Densidade de massa real (g/cm3) 

DMA – Densidade de massa aparente (g/cm3) 

3.2.10.10  MASSA ESPECÍFICA APARENTE (MEA) 

A massa específica aparente é a razão entre a massa seca e a diferença 

entre a massa saturada e a massa do corpo de prova imerso em água. O cálculo da 

MEA é feito utilizando-se a equação 3.9. Estas medidas foram efetuadas no 

laboratório de química do Instituto Federal da Bahia – IFBA, Campus Salvador. 

MEA=  
𝒎𝒔

𝒎𝒖− 𝒎𝒊
 (Equação 3.9) 

Onde: 
MEA - Massa Específica Aparente (g) 

ms – massa seca (g) 

mu – massa saturada (g) 

mi – massa imersa (g) 

3.2.10.11  POROSIDADE APARENTE (PA) 

Para calcular a porosidade aparente dos corpos de prova sinterizados das 

massas cerâmicas (R1, R2, R3 e R4), medidas dos valores de massa seca, de 

massa saturada e massa imersa em água de tais corpos de prova foram efetuadas. 

Os valores de porosidades aparente foram calculados por meio da equação 3.10. 



60 
 

 
 

PA (%) = 
𝒎𝒖− 𝒎𝒔

𝒎𝒖− 𝒎𝒊
 x 100 (Equação 3.10) 

Onde: 
PA - Porosidade Aparente (%) 

mu – massa saturada (g) 

ms – massa seca (g) 

mi – massa imersa (g) 

As medidas de porosidade aparente foram realizadas no laboratório de 

química do Instituto Federal da Bahia – IFBA, Campus Salvador. 

3.2.10.12  RESISTÊNCIA AO CHOQUE TÉRMICO COM RESFRIAMENTO EM 

ÁGUA (RCT) 

O procedimento para determinação da resistência ao choque térmico com 

resfriamento em água dos corpos sinterizados foi executado conforme prescrito pela 

norma ABNT NBR 13202:1997, indicada para materiais refratários. 

Os corpos de prova sinterizados das massas cerâmicas (R1, R2, R3 e R4) 

foram aquecidos a 1200oC por um período de 10 min. Após esse tempo de 

aquecimento, o forno foi aberto, as amostras retiradas e resfriadas em um 

reservatório com água corrente por 5 min. Em seguida, elas foram retiradas da água 

e deixadas por 5 min em temperatura ambiente. Esse procedimento foi repetido até 

a ruptura total do corpo-de-prova. A equação 3.11 foi utilizada para calcular a 

resistência ao choque térmico com resfriamento em água, conforme mencionado 

acima. Tais ensaios foram executados no laboratório de metalografia do Instituto 

Federal da Bahia – IFBA, Campus Salvador. 

RCT = A/B (Equação 3.11) 

Onde: 
RCT – Resistência ao choque térmico 

A – Número do ciclo em que surgiu a primeira trinca 

B – Número do ciclo em que ocorreu a ruptura total do corpo-de-prova 
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4  RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Neste capítulo, serão apresentados e discutidos os resultados das 

caracterizações dos materiais iniciais, das massas cerâmicas preparadas e dos 

corpos de provas verdes e sinterizados, assim como serão avaliados os resultados 

dos seguintes experimentos: perda ao fogo, retração linear de queima, absorção de 

água, resistência à flexão em três pontos, resistência ao choque térmico, cone 

pirométrico equivalente, densidade de massa real, densidade de massa aparente, 

porosidade total, variação linear dimensional, massa específica aparente e 

porosidade aparente. 

4.1  FLUORESCÊNCIA DE RAIOS X 

Os resultados da análise química por fluorescência de raios x das matérias-

primas são mostrados na tabela 4.1. Segundo DELLA, KÜHN e HOTZA (2012), 

quantidades pequenas de óxidos alcalinos e óxido férrico podem abaixar muito a 

temperatura de formação da fase líquida durante a etapa de sinterização. 

Consequentemente, esses óxidos são formadores de fase vítrea e tendem a diminuir 

a refratariedade, razão pela qual são indesejáveis em materiais refratários. 

SEGADÃES (1997) recomenda a escolha de argilas refratárias nas 

seguintes faixas máximas de óxidos fundentes: 1,5-3,5% de Fe2O3, 1,0-2,0% de 

alcalinos e 0,5-1,5% de alcalinos terrosos. 

Na tabela 4.1, observa-se que o rejeito de esmeraldas apresenta teores 

significativos de óxidos alcalinos (R2O = 8,20 e RO = 12,46) e de óxido férrico 

5,95%. Em função disso, é esperado que não haja produção de um material de alta 

refratariedade com o emprego dessa matéria prima (BRAGANÇA et al, 2005). 
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Tabela 4.1 – Análise química por fluorescência de raios x das matérias-primas 

% REJEITO DE ESMERALDA ALUMINA AREIA BERIBEIRA CAULIM 

SiO2 52,58 _ 97,13 55,90 

Al2O3 16,96 99,24 1,41 40,58 

MgO 9,20 0,50 _ 0,70 

Fe2O3 5,95 _ 1,08 0,64 

K2O 4,80 _ _ 1,67 

Na2O 3,40 _ _ _ 

CaO 3,26 0,12 _ _ 

P2O5 1,40 _ _ _ 

MoO3 0,64 _ _ _ 

SO3 0,59 _ _ 0,12 

Cr2O3 0,22 _ _ _ 

TiO2 0,17 _ 0,14 _ 

Rb2O 0,17 _ _ _ 

MnO 0,13 _ _ _ 

Bi2O3 0,13 _ _ _ 

 

As tabelas 4.2 e 4.3 mostram, respectivamente, os resultados das análises 

químicas por fluorescência de raios x das amostras feitas das massas cerâmicas 

R1, R2, R3 e R4 antes e após a sinterização. 

Tabela 4.2 – Análise química por fluorescência de raios x das amostras de pós 

das massas cerâmicas R1, R2, R3 e R4 antes da sinterização. 

% AMOSTRA R1 AMOSTRA R2 AMOSTRA R3 AMOSTRA R4 

SiO2 68,75 29,37 48,30 41,96 

Al2O3 14,01 56,05 34,88 36,25 

MgO 5,50 4,90 5,60 7,50 

Fe2O3 2,92 2,53 2,81 3,93 

K2O 2,92 2,34 2,70 3,61 

Na2O 2,00 1,80 2,30 2,40 

CaO 1,73 1,57 1,65 2,25 

P2O5 0,73 0,46 0,62 0,81 

MoO3 0,26 0,19 0,24 0,44 

SO3 0,28 0,16 0,20 _ 

Cr2O3 0,11 _ _ 0,12 

TiO2 0,19 _ 0,12 0,14 

Rb2O _ _ _ 0,13 

Cl 0,16 _ _ _ 
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Tabela 4.3 – Análise química por fluorescência de raios x das amostras das 
massas cerâmicas R1, R2, R3 e R4 depois de sinterizadas. 

% AMOSTRA R1 AMOSTRA R2 AMOSTRA R3 AMOSTRA R4 

SiO2 68,45 27,00 47,85 43,36 

Al2O3 14,47 58,08 35,85 33,78 

MgO 5,30 5,00 5,30 7,60 

Fe2O3 2,66 2,46 2,62 3,55 

K2O 2,54 2,32 2,56 3,35 

Na2O 2,90 2,40 2,50 3,50 

CaO 1,61 1,57 1,69 2,44 

P2O5 0,60 0,47 0,57 1,11 

MoO3 0,28 0,25 0,29 0,38 

SO3 0,17 _ _ _ 

Cr2O3 0,10 _ _ 0,12 

TiO2 0,16 _ 0,12 0,11 

Rb2O _ _ _ 0,11 

Cl 0,22 _ _ 0,15 

Bi2O3 _ 
 

_ 0,10 

A amostra da massa cerâmica R2 possui os menores percentuais de óxidos 

fundentes e o maior percentual de alumina, que é um óxido refratário. Então, é 

esperado que esse material exiba uma refratariedade superior a das outras massas 

cerâmicas. Em segundo lugar, deve ficar a amostra da massa cerâmica R3 que, 

apesar de possuir os valores percentuais de óxidos fundentes semelhantes ao da 

massa cerâmica R1, tem um teor de alumina muito superior a esta. Por outro lado, a 

amostra da massa cerâmica R4 deve ter o menor valor de refratariedade, pois esta 

possui teores de óxidos fundentes bem acima dos apresentados nas outras massas 

cerâmicas. 

4.2  ANÁLISE TÉRMICA DIFERENCIAL 

As figuras 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 e 4.5 mostram, respectivamente, os resultados 

das análises térmicas diferenciais do pó de alumina pura e das massas cerâmicas 

R1, R2, R3 e R4.  

Os pequenos acidentes térmicos detectados no gráfico das análises 

térmicas diferenciais do pó de alumina pura e das massas cerâmicas R1, R2, R3 e 
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R4 (figuras 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 e 4.5) até 250°C, estão relacionados com a perda de 

água e/ou a queima de material orgânico residual (MOTA, 2010). O pico 

endotérmico detectado na faixa de 300°C nas análises térmicas diferenciais das 

amostras R2, R3, e R4 (figuras 4.3, 4.4 e 4.5), de acordo com MOTA, 2010, é devido 

à liberação de hidroxilas da alumina adicionada na preparação das massas 

cerâmicas, conforme pode ser melhor observado na análise térmica da alumina pura 

(figura 4.1).  

 

Figura 4.1 – Análise térmica diferencial da alumina SBR-071 da Colorobbia. 
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A figura 4.2 mostra a análise térmica diferencial da amostra da massa 

cerâmica R1. Diferentemente das outras massas cerâmicas, a análise térmica 

diferencial desta não exibe o acidente endotérmico em 300°C. Isto se deve ao fato 

de não ter adição de alumina na sua formulação (tabela 3.1).  

 

Figura 4.2 – Análise térmica diferencial de amostra da massa cerâmica R1. 
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Conforme SOUZA (2011), a 573°C, o quartzo α, romboedral, muda para 

forma alotrópica β, hexagonal. Em decorrência dessa transformação, as amostras 

das massas cerâmicas R1, R2, R3 e R4 (figuras 4.2, 4.3, 4.4 e 4,5) exibiram picos 

endotérmicos a aproximadamente 573°C, em especial a amostra da massa R1 

(figura 4.2), que apresentou um pico de maior amplitude devido ao fato de sua 

composição possuir uma grande quantidade de areia (tabela 3.1). 

Acidentes exotérmicos foram detectados a 950°C nas análises térmicas 

diferenciais das amostras de R1, R2, R3 e R4 (figuras 4.2, 4.3, 4.4 e 4,5), o que está 

relacionado com a decomposição da caulinita. Algumas amostras foram tratadas 

termicamente a 950°C e comparadas com outras tratadas a temperaturas inferiores 

e verificou-se, através da difratometria de raios x, que a fase que sofreu 

desestruturação nessa temperatura foi a caulinita, conforme pode ser visto nas 

figuras 4.11 e 4.12. 

Sobre esse assunto, sustenta SEGADÃES (1997): “após perder a sua água 

de constituição (entre 550 e 650°C, com elevada retração linear), a caulinita se 

dissocia originando mulita, silicato de alumina mais estável, com segregação de 

sílica livre [...]”. A equação abaixo representa a dissociação da caulinita.   

3 (Al2O3.2SiO2.2H2O) → 3Al2O3.2SiO2 + 4 SiO2 + 6 H2O 
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Figura 4.3 – Análise térmica diferencial de amostra da massa cerâmica R2. 
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Figura 4.4 – Análise térmica diferencial de amostra da massa cerâmica R3. 
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Figura 4.5 – Análise térmica diferencial de amostra da massa cerâmica R4. 
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4.3  DIFRAÇÃO DE RAIOS X 

As figuras 4.6, 4.7 e 4.8 mostram os difratogramas das matérias-primas. Em 

relação ao rejeito da mineração de esmeraldas (figura 4.6), ressalte-se que após a 

flotação para extração de molibdênio e mica, este é formado basicamente de albita, 

moscovita e quartzo, cujos respectivos pontos de fusão são: 1170°C, 1270°C e 

1726°C. Os baixos pontos de fusão da albita e da moscovita são causados pela 

presença de óxidos alcalinos e de ferro nas suas constituições.   

 

Figura 4.6 – Difratograma de raios x da amostra do rejeito da mineração de esmeraldas. 

A figura 4.7 mostra o difratograma de raios x do pó de caulim usado como 

matéria-prima para preparação das massas cerâmicas R1, R2, R3 e R4. Neste 

difratograma, apenas picos da fase caulinita é detectado. A figura 4.8 mostra o 

difratograma de raios x do pó de alumina também usado como matéria-prima para 

preparação das massas cerâmicas R1, R2, R3 e R4. Da mesma forma, apenas picos 

da fase alumina foram detectados. Todavia, um significante alargamento é 

observado nos picos de difração do pó de alumina, o que indica uma granulometria 

muito fina.  
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Figura 4.7 – Difratograma de raios x da amostra do pó de caulim. 

 

Figura 4.8 – Difratograma de raios x da amostra do pó de alumina SBR-071 da 
Colorobbia. 
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A figura 4.9 mostra o difratograma de raios x de amostras da massa cerâmica 

R1 queimadas a 573°C, 950°C e 1200°C. Observa-se que houve a completa 

desintegração da fase moscovita e de boa parte da fase albita quando os corpos de 

prova são queimados ou sinterizados a 1200°C. 

 

Figura 4.9 – Difratograma de raios x de amostras da massa cerâmica R1. 

A figura 4.10 mostra os difratogramas de raios x das amostras da massa 

cerâmica R2 queimadas a 302°C, 590°C e 1200°C. Nenhuma alteração significativa 

é observada no padrão de difração da amostra tratada a 302°C. Isto está de acordo 

com o item 4.2, que mostra um acidente térmico registrado no ATD a 302°C. Tal 

acidente térmico é causado pela liberação de hidroxilas da fase alumina adicionada, 

pois não há mudança de fase. Da mesma forma, nenhuma mudança de fase 

cristalina é observada no padrão de difração do corpo de prova tratado a 590°C. Isto 

ajuda a confirmar que o acidente térmico detectado nas proximidades de 573°C no 

ATD é, de fato, devido à mudança alotrópica do quartzo da fase α para a fase β.  

Por outro lado, o padrão de difração do corpo de prova tratado a 1200°C 

mostra que houve uma desintegração total das fases moscovita e caulinita e de 
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quase toda a fase albita presente na composição da massa inicial. Então, embora as 

fases quartzo e alumina sejam mantidas, novas fases como a mulita e o espinélio 

surgiram. Tais fases são adequadas para compor um refratário conformado isolante, 

pois ambas possuem alto ponto de fusão (mulita 1828°C e o espinélio 2135°C). 

 

Figura 4.10 – Difratograma de raios x de amostras da massa cerâmica R2. 

A mulita é resultante não só da desestruturação da caulinita como também é 

formada como consequência dos teores de sílica e de alumina presentes, que 

produziram as condições estequiométricas para a sua formação.  

A formação da fase espinélio nas amostras das massas R2, R3, e R4 está 
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magnésio (NEDOCHETKO, CRUZ E TOFFOLI, 2006). 
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trivalentes ferro férrico ou cromo na posição B. A fórmula geral do espinélio é: 

AB2O4.  

A figura 4.11 mostra os difratogramas de raios x de amostras da massa 

cerâmica R3. Observa-se as mesmas alterações detectadas nos padrões de 

difração das amostras da massa R2 (figura 4.10), quando as amostras são tratadas 

a 298° e a 575°C. Diferentemente, mais acidentes térmicos são detectados no ATD 

a 952°C, os quais estão relacionados à desintegração da caulinita. Isto mostra que a 

desestruturação das fases moscovita e albita ocorrem em temperaturas superiores a 

1000°C, as quais ficam acima das que foram efetuadas as análises térmicas 

diferenciais dessas amostras. 

 

Figura 4.11 – Difratograma de raios x de amostras da massa cerâmica R3. 
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Figura 4.12 – Difratograma de raios x de amostras da massa cerâmica R4. 

4.4  MICROSCOPIA ELETRÔNICA DE VARREDURA 

Os resultados da microscopia eletrônica de varredura das superfícies de 

fratura das amostras das massas R1, R2, R3 e R4 estão mostrados nas figuras 4.13, 

4,14, 4.15 e 4.16 respectivamente.  

Alguns pontos das superfícies de fratura das amostras das massas 

cerâmicas R1, R2, R3 e R4 foram submetidos à espectrometria de energia 

dispersiva (EDS) e os resultados estão relacionados nas tabelas 4.4, 4.5, 4.6 e 4.7. 
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Figura 4.13 – Micrografia eletrônica de varredura da superfície de fratura da amostra 

da massa R1. 

Tabela 4.4 – Composição de pontos da superfície de fratura da amostra R1 (figura 

4.13), obtidas por espectrometria de energia dispersiva 

PONTO 
COMPOSTO 

SiO2 Al2O3 K2O Na2O MgO Fe2O3 CaO 

a 68,44 16,58 5,24 3,91 2,61 1,82 1,4 

b 93,67 3,4 1,5 --- 1,23 --- --- 

c 100 --- --- --- --- --- --- 

d 68,5 15,84 4,2 3,8 4,1 1,46 1,68 

e 100 --- --- --- --- --- --- 

f 82,01 8,02 2,79 3,18 2,55 0,86 --- 

g 100 --- --- --- --- --- --- 

Conforme previsto no item 4.1, em função da quantidade de óxidos 

fundentes e óxidos refratários presentes nas quatro formulações, a amostra R2 

(figura 4.14) apresenta menor parcela de fase vítrea, seguida da R3 (figura 4.15). As 
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amostras R1 (figura 4.13) e R4 (figura 4.16) apresentam uma grande parcela de fase 

vítrea, em especial a R4, o que respalda a conclusão de que se formou um volume 

grande de fase líquida quando da sinterização a 1200°C. 

 
Figura 4.14 – Micrografia eletrônica de varredura da superfície de fratura da amostra 

da massa R2. 

Tabela 4.5 – Composição de pontos da superfície de fratura da amostra R2 (figura 
4.14), obtidas por espectrometria de energia dispersiva. 

PONTO 
COMPOSTO 

SiO2 Al2O3 K2O Na2O MgO Fe2O3 

a 44,01 36,73 2,35 4,07 11,87 0,98 

b 39,19 39,74 3,14 3,09 12,76 2,08 

 

As amostras R2 (figura 4.14) e R3 (figura 4.15) exibem uma quantidade 

significativa de poros pequenos, o que é fundamental para produção de refratários 

conformados isolantes, como foi visto no item 2.4.6. 
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Figura 4.15 – Micrografia eletrônica de varredura da superfície de fratura da amostra 

da massa R3. 

Tabela 4.6 – Composição de pontos da superfície de fratura da amostra R3 (figura 

4.15), obtidas por espectrometria de energia dispersiva. 

PONTO 
COMPOSTO 

SiO2 Al2O3 Na2O CaO K2O Fe2O3 

a 59,26 24,19 9,09 7,46 --- --- 

b 66,69 33,31 --- --- --- --- 

c 42,32 32,59 --- 7,91 11,5 5,687 

d 64,51 34,58 --- --- --- --- 

e 41,73 49,8 2,99 --- 5,48 --- 

f 56,23 43,75 --- --- --- --- 
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Figura 4.16 – Micrografia eletrônica de varredura da superfície de fratura da amostra 

da massa R4. 

Tabela 4.7 – Composição de pontos da superfície de fratura da amostra R4 (figura 
4.16), obtidas por espectrometria de energia dispersiva. 

PONTO 
COMPOSTO 

SiO2 Al2O3 K2O Na2O MgO Fe2O3 CaO 

a 43,9 43,33 3,75 3,85 2,57 1,49 1,11 

b 49,9 28,1 5,35 3,8 6,88 4,21 1,97 

c 55,71 26,47 5,54 4,99 1,79 1,48 4,02 

d 58,87 22,66 6,09 3,94 4,01 2,42 2,01 

e 46,95 38,05 5,3 3,64 2,68 1,29 2,1 

4.5  PERDA AO FOGO, RETRAÇÃO LINEAR DE QUEIMA, ABSORÇÃO DE ÁGUA 

E TENSÃO DE RUPTURA A FLEXÃO EM TRÊS PONTOS 

A amostra R2 apresentou o maior percentual de perda ao fogo, seguida das 

amostras R3 e R4, sendo que o menor valor correspondeu à amostra R1 (tabela 

4.8). Em todas as amostras, aconteceram queima de matéria orgânica residual, 

contudo, nas amostras onde ocorreram as adições de alumina (R2, R3 e R4, em 

especial a R2) houve um volume significativo de liberação de hidroxilas e, 

consequentemente, de perda ao fogo.   
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As amostras das massas cerâmicas R1 e, principalmente, a R4, que 

possuem maior percentual de materiais fundentes, a exemplo dos óxidos alcalinos e 

de ferro, e uma menor quantidade de compostos refratários, formaram mais fase 

líquida durante a sinterização. Consequentemente, elas apresentam maior retração 

linear de queima, menor absorção de água e maior resistência à ruptura a flexão em 

três pontos, conforme pode ser visto na tabela 4.8. Este resultado já era esperado 

devido à composição química das massas cerâmicas preparadas. 

Segundo MELCHIADES, QUINTEIRO E BOSHI (1996), durante a queima, 

uma parte da massa se transforma em um líquido viscoso, que preenche os espaços 

vazios entre as partículas mais refratárias e durante o resfriamento, essa fase líquida 

se transforma em um vidro. As consequências são: a redução da porosidade, o 

aumento da retração e a diminuição da absorção de água. Como a fase vítrea 

formada une as partículas mais refratárias, tem-se, também, um aumento da 

resistência mecânica.  

Tabela 4.8 – Perda ao fogo, retração linear de queima, absorção de água e tensão 
de ruptura a flexão em três pontos das amostras das massas R1, R2, R3 e R4. 

AMOSTRA 
PERDA AO 
FOGO (%) 

RETRAÇÃO 
LINEAR DE 
QUEIMA (%) 

ABSORÇÃO 
DE ÁGUA (%) 

TENSÃO DE RUPTURA A 
FLEXÃO EM TRÊS 

PONTOS (Mpa) 

R1 2,40 6,56 4,50 22,95 

R2 4,06 2,63 23,90 16,57 

R3 3,30 5,50 14,00 20,20 

R4 3,30 8,70 0,26 25,11 

4.6  VARIAÇÃO LINEAR DIMENSIONAL E CONE PIROMÉTRICO EQUIVALENTE 

Os resultados obtidos na determinação da variação linear dimensional estão 

mostrados na tabela 4.9.  

Todas as amostras das massas R1, R2, R3 e R4 apresentaram uma 

variação linear dimensional menor que 2%, resultado este que está de acordo com a 

norma ABNT NBR 6225:2001 usada para obtenção de materiais refratários 

conformados isolantes. 
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Os resultados do ensaio de cone pirométrico equivalente para determinação 

da refratariedade de amostras das massas cerâmicas preparadas estão mostrados 

na tabela 4.9. 

As amostras R2 e R3, por terem os menores percentuais de óxidos alcalinos 

e de óxido de ferro, assim como, os maiores teores de alumina, apresentam os 

melhores valores de refratariedade. Por outro lado, a menor refratariedade foi obtida 

pelas amostras da massa R4. Isto ocorre porque embora tal massa possua um maior 

percentual de alumina, componente extremamente refratário, ela também contém 

maior teor de óxidos alcalinos e de ferro que os presentes na massa R1. Diante 

disso, prevaleceu à influência negativa dos óxidos fundentes para obtenção dos 

menores resultados de refratariedade nas amostras de R4. 

Tabela 4.9 – Variação linear dimensional e cone pirométrico equivalente das 

amostras das massas R1, R2, R3 e R4. 

AMOSTRA VARIAÇÃO LINEAR DIMENSIONAL (%) REFRATARIEDADE (
o
C) 

R1 -0,04 1300 

R2 -0,13 1420 

R3 -0,10 1400 

R4 -0,23 1230 

 

4.7 DENSIDADE DE MASSA REAL, DENSIDADE DE MASSA APARENTE E 

POROSIDADE TOTAL 

As normas utilizadas para determinação da densidade de massa real, 

densidade de massa aparente e porosidade total foram, respectivamente, a ABNT 

NBR 6221:1995, NBR 6115:2012 e NBR 8003:2012, que são aquelas indicadas pela 

Associação Brasileira de Normas Técnicas para uso com materiais refratários 

conformados isolantes.  

Os resultados obtidos na determinação das densidades e da porosidade 

estão elencados na tabela 4.10. De acordo com a tabela 2.16, a amostra R2, em 
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relação à densidade de massa aparente, enquadra-se como refratário semi-isolante 

e as amostras R1, R3, e R4 como refratários densos.  

Os valores de porosidade obtidos pelas amostras R2 (Tabela 4.10) são 

compatíveis com os valores exigidos para os materiais refratários isolantes, 

conforme norma ABNT NBR ISO 8895:2012. As amostras de R3 e R4 apresentam 

elevados valores de porosidade quando comparados aos materiais refratários 

densos, pois, como visto no item 2.4.4, mesmo para os materiais refratários densos 

mais comuns a porosidade nunca ultrapassa 27%. As amostras de R1 apresentam 

valores de porosidade dentro dos valores exigidos para os materiais refratários 

densos, porém a refratariedade obtida está abaixo das exigidas para esse tipo de 

refratário.  

Tabela 4.10 – Densidade de massa real, densidade de massa aparente e 

porosidade total das amostras das massas R1, R2, R3 e R4. 

AMOSTRA 
DENSIDADE DE 

MASSA REAL (g/cm
3
) 

DENSIDADE DE MASSA 
APARENTE (g/cm

3
) 

POROSIDADE 
TOTAL (%) 

R1 2,56 1,98 22,61 

R2 2,92 1,56 46,68 

R3 2,70 1,74 35,52 

R4 2,63 1,89 28,10 

 

4.8 MASSA ESPECÍFICA APARENTE, POROSIDADE APARENTE E 

RESISTÊNCIA AO CHOQUE TÉRMICO 

Na indústria de refratários, apesar de estar em desacordo com as normas 

ABNT, é utilizada a massa específica aparente e a porosidade aparente para 

classificar o material refratário como denso, semi-isolante ou isolante. 

Conforme pode ser observado, os resultados obtidos, quando se compara a 

densidade de massa aparente (tabela 4.10) com a massa específica aparente, 

(tabela 4.11) são praticamente iguais. 
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A porosidade total (tabela 4.10), quando confrontada com a porosidade 

aparente (tabela 4.11), também apresenta resultados muito próximos. Desta forma, 

pode-se concluir que toda a análise feita quanto à densidade e a porosidade, no item 

4.7, pode ser considerada neste item. 

A respeito da resistência ao choque térmico as amostras R2 e R3, em 

função da maior porosidade, apresentaram os melhores resultados. 

Tabela 4.11 – Massa específica aparente, porosidade aparente e resistência 
ao choque térmico das amostras das massas R1, R2, R3 e R4. 

AMOSTRA 
MASSA ESPECIFICA 
APARENTE (g/cm

3
) 

POROSIDADE 
APARENTE (%) 

RESISTÊNCIA AO 
CHOQUE TÉRMICO 

R1 1,94 23,83 0,75 

R2 1,54 48,06 0,50 

R3 1,72 37,56 0,42 

R4 1,88 30,37 0,75 
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5  CONCLUSÕES E SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

5.1  CONCLUSÕES 

O rejeito de esmeraldas da Serra da Carnaíba é um material com potencial 

para aplicação em massas cerâmicas de materiais refratários, pois a análise química 

de fluorescência de raios x mostra que ele possui 70% de sílica e alumina (SiO2, 

Al2O3), compostos normalmente usados nos materiais refratários devido a sua alta 

refratariedade. Todavia, a grande quantidade (21%) de óxidos de metais alcalinos e 

alcalinos terrosos (Na2O, K2O, MgO e CaO) e (6%) de óxido de ferro, presentes no 

rejeito, impedem que este substitua completamente os componentes sílica e 

alumina.  

A adição de 72% de rejeito de esmeraldas na massa cerâmica R4 é 

responsável pela maior retração linear de queima, menor absorção de água, 

consequentemente, pela maior tensão de resistência à flexão das amostras 

sinterizadas. Os altos teores de óxidos alcalinos e de óxido de ferro presentes no 

rejeito de esmeraldas são responsáveis pela formação de fase líquida e tendem a 

abaixar a temperatura de fusão desses materiais, contribuído, assim, para o 

aumento da retração e da resistência. Por outro lado, uma deterioração da 

propriedade de refratariedade do material é observada.  

A massa cerâmica, de composição 45% de rejeito de esmeralda, 45% de 

alumina e 10% de caulim, denominada por R2 apresenta as propriedades exigidas 

para aplicação na fabricação de materiais refratários conformados semi-isolantes, 

pois as amostras sinterizadas exibem uma variação linear dimensional menor que 

2%, densidade de massa aparente de 1,56 g/cm3, porosidade total de 46,68% e uma 

refratariedade de 1420oC. Propriedades estas que estão dentro dos valores exigidos 

para tais materiais refratários de acordo com as normas ABNT NBR 6225:2001, 

ABNT NBR 6115:2012, ABNT NBR 8003:2012, ABNT NBR 10237:2001, 

PETROBRAS N 1728 e ABNT NBR ISO 8895:2012.  

A formação das fases mulita e espinélio durante o tratamento térmico de 

sinterização é a responsável pela alta refratariedade das amostras de massa 
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cerâmica R2. Estas fases possuem alto ponto de fusão, o que contribui para elevada 

refratariedade dessa massa. 

Vale ser ressaltado, contudo, que o material produzido não só apresentou 

resultados concretos para sua utilização como refratário conformado semi-isolante, 

como também demonstrou a potencialidade dos rejeitos da mineração de 

esmeraldas para o desenvolvimento de outros materiais refratários.  

5.2  SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

 Analisar a influência da incorporação de materiais sólidos voláteis, como a 

serragem e o naftaleno (C10H8), nas massas cerâmicas R1, R2, R3 e R4, em 

relação à porosidade, para aumentar a capacidade de isolamento térmico do 

refratário produzido. 

 

 Estudar a viabilidade de redução do teor de potássio do rejeito de esmeraldas, 

para melhorar a refratariedade dos materiais isolantes produzidos com estes 

rejeitos, assim como, para aproveitar o potássio retirado na produção de 

fertilizantes para agricultura, já que o Brasil é carente deste elemento, 

importando 91% da sua demanda. 

 

 Estudar a viabilidade de utilização do rejeito de esmeraldas, como agregado, na 

produção de tijolos de solo cimento para construção de casas populares e 

verificar os benefícios que a mica, presente neste rejeito, poderia proporcionar 

em relação à capacidade de isolamento térmico destes tijolos. 
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