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RESUMO: Um dos resíduos gerados durante a perfuração de poços de petróleo são os cascalhos que ficam impregnados por fluido de perfuração. Este resíduo é composto por produtos
químicos de alta toxidade, entre eles os metais tóxicos. Este estudo propõe um processo alternativo ao tratamento deste resíduo, incorporando-o na forma de matéria-prima em matriz cerâmica, e através da solidificação estabilizar os metais tóxicos presentes, Alumínio (Al), Ferro
(Fe), Manganês (Mn) e Zinco (Zn). As matérias-primas foram caracterizadas por fluorescência de raios X (FRX), difratometria de raios X (DRX), granulometria a laser (GL), termogravimetria (TG) e análise térmica diferencial (ADT). Para avaliar o efeito do percentual de cascalho nas propriedades tecnológicas e ambiental, foram obtidas formulações contendo 0, 10 e
20 % em massa do cascalho na matriz cerâmica. Após sinterização às temperaturas de 1080,
1120 e 1160 ºC, as amostras foram submetidas a ensaios de absorção de água, retração linear
de queima, tensão de ruptura à flexão e solubilidade. Os resultados alcançados mostraram que
a técnica de estabilização por solidificação, é uma alternativa viável a destinação segura do
resíduo de perfuração. Os produtos cerâmicos obtidos podem ser utilizados na fabricação de
tijolos maciços e blocos cerâmicos de alvenaria, em determinados percentuais e temperaturas
de queima descritas neste trabalho.
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ABSTRACT
One of the waste generated during the drilling of oil wells are gravel which are impregnated
of drilling fluid. This residue consists of highly toxic chemicals, including toxic metals. This
study suggests an alternative process to the treatment of this waste, by incorporating it the
form of raw material in the ceramic matrix , and by solidification and stabilize the metals present, Aluminum (Al), Iron (Fe), Manganese (Mn) and Zinc (Zn). The raw materials were
characterized by the techniques of X ray fluorescence (FRX), X ray diffraction (DRX), laser
granulometry (GL), thermogravimetry (TG) and differential thermal analysis (ADT). To evaluate the percentage of gravel effect the environmental and technological properties were obtained from formulations containing 0, 10 and 20 % by weight of gravel in the ceramic matrix. After sintering at temperatures 1080, 1120 and 1160 °C, the samples were tested for water absorption, the linear shrinkage firing, voltage of rupture and solubility. The results obtained showed that the stabilization by solidification, is a viable alternative to safe disposal of
waste drilling. Ceramics products can be used in the manufacture of solid bricks.
Keywords: Clay, gravel drilling, solidification and stabilization.
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1. Introdução
Diante de uma política ambiental cada vez mais severa, em que se busca o estabelecimento de padrões de concentração cada vez menores para os poluentes presentes nos efluentes, as indústrias são levadas a ajustar os processos existentes através da adoção de procedimentos visando uma menor geração de elementos tóxicos nos seus efluentes ou a remoção
destes.
A indústria petrolífera gera enormes quantidades de resíduos de diversos tipos e níveis
de periculosidade, por tratarem de compostos químicos tóxicos, estes não podem ser lançados
diretamente no meio ambiente ou comercializado. Ao longo das últimas décadas, esta indústria tem feito um esforço, sempre crescente, no sentido de prevenir danos ao meio ambiente e
à saúde pública em todas as suas operações, estudando o impacto dos resíduos sobre o meio
ambiente e apresentando propostas bem equilibradas para a melhor forma de disposição final
dos rejeitos oriundos de suas atividades. No entanto, ainda há muito a ser feito no sentido de
se reduzir o impacto dos rejeitos originados de suas operações (Souza e Lima, 2002).
Durante a perfuração de poços de petróleo a ação da broca desagrega as formações rochosas gerando os cascalhos, que são transportados para a superfície do poço pelo fluido de
perfuração. Ao chegar na superfície, os cascalhos são separados do fluido e este último é
submetido a um processo de tratamento para ser recirculado no poço. O cascalho separado é
um resíduo de grande volume que apresenta em sua composição produtos químicos de alta
toxicidade, entre eles metais.
Em geral, metais tóxicos estão presentes em quantidades diminutas no meio aquático
por ação de fenômenos naturais, mas podem ser despejados em quantidades significativas por
atividades industriais, agrícolas e de mineração. É de grande importância o conhecimento dos
efeitos tóxicos dos metais não só pelos seus danos imediatos ou em médio prazo, mas também
pelos causados à longo prazo, e pelo poder de bioacumulação dessas substâncias ao longo da
cadeia alimentar (Braga et al, 2002). São oito os metais considerados prioritários pela EPA –
Environmental Proctetion Agency: Arsênico (As), Cádmio (Cd), Cobre (Cu), Cromo (Cr),
Chumbo (Pb), Mercúrio (Hg), Níquel (Ni) e Zinco (Zn). Estes metais, quando encontrados
nos efluentes industriais, devem ser removidos antes do tratamento biológico, objetivando

Ana Paula Costa Câmara, Julho/2013

2

Capítulo 1. Introdução

Tese de Doutorado

evitar a inibição dos microrganismos responsáveis pela oxidação da matéria orgânica, ou antes do lançamento em corpos d’água (Nunes, 2001).
Processos tecnológicos apresentam inúmeras possibilidades de tratamento e recuperação do resíduo de perfuração, antes de ser disposto ao meio ambiente. A incorporação em
matriz cerâmica (solidificação) se mostra eficiente, visto que produz um material já existente
no mercado e não gera outros resíduos tornando-se um processo limpo.
A utilização da argila como suporte de resíduos tóxicos, é devido a suas características
de boa resistência mecânica, capacidade de suportar altas temperaturas, boa estabilidade e
capacidade de trocar íons (Câmara, 2009).
Este estudo propõe um processo alternativo ao tratamento do resíduo de perfuração
com uma disposição final adequada, de maneira a incorporar tal resíduo na forma de matériaprima na matriz cerâmica e com a técnica da solidificação, estabilizar os metais presentes no
cascalho. Os metais estudados foram: Alumínio (Al), Ferro (Fe), Manganês (Mn) e Zinco
(Zn).
O objetivo desta tese foi estudar o processo de estabilização de alguns metais presentes no resíduo de perfuração (cascalho), em uma argila do Rio Grande do Norte, avaliando os
aspectos técnicos e ambientais sobre as possibilidades de seu reaproveitamento em material
cerâmico para aplicação na construção civil.
Para avaliar a eficiência da estabilização dos contaminantes presentes, foi realizado o
ensaio de solubilidade, objetivando caracterizar o material cerâmico final como um material
inerte e não perigoso. Para a técnica de solidificação, analisou se as propriedades físicomecânicas dos corpos cerâmicos, tais como cor, retração linear, absorção de água e tensão de
ruptura à flexão. De forma a obter um material cerâmico estrutural, seguro ao meio ambiente.
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2. Revisão bibliográfica
2.1. Aspectos ambientais da eliminação e tratamentos de resíduos sólidos
O impacto ambiental causado por resíduos deve-se a sua interação com o meio, paralelamente ao esgotamento de sua capacidade de depuração. A sua disposição inadequada pode
resultar em problemas ambientais relevantes, como a produção de lixiviados/percolados potencialmente tóxicos.
“Eliminar”, na gestão de resíduos, é suprimir o efeito poluidor, garantindo uma assimilação ou confinamento ecologicamente compatível com o meio ambiente receptor. Os processos de eliminação visam globalmente dois objetivos: a estocagem, pelo aterramento sanitário, e as operações de tratamento antes do descarte ou da estocagem, buscando modificar as
propriedades físicas, químicas e/ou biológicas do resíduo inicial. Dentre os tratamentos mais
utilizados na eliminação de resíduos, podemos citar os tratamentos térmicos, tratamentos biológicos e os tratamentos físico-químicos.
A incineração (o mais representativo tratamento térmico) é caracterizada por um processo de redução de volume e periculosidade de um resíduo, a partir de um conjunto de fenômenos físicos (evaporação e sublimação, por exemplo) e químicos (pirólise e oxirredução
→combustão). Ela é indicada ao tratamento de resíduos que contenham hidrocarbonetos e aos
que sejam ricos ou apresentem espécies como os halogêneos, o enxofre e os cianetos. No entanto, para ser totalmente eficaz, esta técnica não deve provocar outras perturbações suscetíveis de constituir uma transferência de poluição.
Os tratamentos biológicos consistem em reproduzir, com o máximo de velocidade e
eficiência, os processos naturais de degradação da matéria orgânica realizados por microrganismos presentes na água e no solo, destacam-se a compostagem e o aterro sanitário. Eles
utilizam a aptidão dos microrganismos em transformar, direta ou indiretamente, os poluentes
em compostos simples que podem ser reintegrados aos grandes ciclos biogeoquímicos, a fim
de assegurar suas necessidades metabólicas.
Sob a denominação de tratamento físico-químico, são agrupadas, em geral, as diferentes operações que empregam reagentes químicos e/ou operações físicas, a fim de modificar a
natureza química ou as características físicas de um resíduo. Esta opção é adaptada, sobretuAna Paula Costa Câmara, Julho/2013
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do, aos resíduos não biodegradáveis, cuja toxicidade é muito elevada para permitir o rejeito
em meio natural. A técnica de estabilização/solidificação limita a solubilidade de constituintes
(estabilização e diminuição da superfície ativa) e melhora as condições de manutenção dos
resíduos (solidificação) (Bidone, 2001).
A estabilização por solidificação pode ser entendida como duas etapas que se completam e ocorrem no momento em que os agentes aglomerantes entram em contato com os contaminantes: uma denominada solidificação, que visa encapsular o resíduo, formando um material sólido, o qual não necessariamente envolve interação química entre contaminantes e
aglomerantes; e outra denominada estabilização, que confere aos elementos poluentes alteração das características perigosas, fixando os mesmos na matriz e reduzindo sua migração para
o meio ambiente (Brito, 2007).
Segundo Teixeira e Zanin (1995) a reciclagem de materiais pode ser definida como o
processo no qual os constituintes de um determinado corpo ou objeto passam, em um momento posterior, a ser componentes de outro corpo ou objeto, semelhante ou não ao anterior.
Na solidificação com a estabilização de resíduos, as pesquisas procuram definir os materiais utilizados como matrizes, de acordo com a compatibilidade do resíduo a ser estabilizado, e buscam-se procedimentos para avaliar a eficiência do processo.
Na busca de uma alternativa para reciclagem da borra oleosa, Alves e Holanda (2005)
a incorporou em uma massa argilosa para fabricação de blocos cerâmicos de vedação utilizados na construção civil, em percentuais de 0 a 25 % em peso. Os resultados mostraram que o
teor de borra incorporado é inversamente proporcional à absorção de água e ao teor de sais
solúveis. Houve formação de eflorescência nos blocos cerâmicos para todos os níveis de borra
incorporada, não ocorreu lixiviação dos principais metais pesquisados e a solubilidade classificou os blocos produzidos como Classe II (Não Inertes). O teor mais adequado para incorporação do resíduo situou-se na faixa de 10 a 20 % em peso.
Os resultados de Silva et al (2006) demonstraram que a adição de 0 a 20 % em peso de
um resíduo denominado borra de petróleo encapsulada, provoca alterações tanto na composição química quanto na microestrutura do material cerâmico. Surgiram partículas de formato e
características distintas das observadas na cerâmica sem adição de resíduo, principalmente
partículas de sulfato de bário, que está associado à água e sai misturada com o petróleo no
processo de extração.
Ana Paula Costa Câmara, Julho/2013
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Na investigação da influência da incorporação de um resíduo oleoso do setor petrolífero nas propriedades físicas e mecânicas em uma massa argilosa, para cerâmica vermelha, foi
observado que o resíduo possibilitou uma melhoria na performance térmica da cerâmica com
incremento na resistência mecânica e nas densidades aparente e de queima, ocorrendo a redução da absorção de água (Vieira e Monteiro, 2006).
A indústria de cerâmica vermelha tem o papel relevante como receptora de resíduos
sólidos visando sua disposição final. Essa incorporação, feita de maneira criteriosa, permite
dar o destino ambientalmente correto para o cascalho de perfuração (Wender e Baldo, 1998).
Medeiros (2010) estudou a incorporação do cascalho de perfuração em matriz argilosa
para avaliar as suas propriedades tecnológicas. Os resultados obtidos concluíram que a incorporação de cascalho de perfuração é uma possibilidade viável para a fabricação de tijolos maciços de alvenaria e blocos cerâmicos nas concentrações de 5 e 10 % e temperaturas de queima de 850 e 950 ºC.
No Brasil, com o advento da Lei de Crimes Ambientais (Lei nº 6938/1998), a qual
responsabiliza o gerador do resíduo pela sua deposição final, as empresas e os órgãos ambientais têm se esforçado no sentido de adotar técnicas de gerenciamento adequadas para a deposição do cascalho de perfuração. Assim, é necessário o emprego de tecnologias limpas que
permitam o seu reaproveitamento ou reciclagem de forma eco-eco (econômica-ecológica)
(Lucena et al, 2007).
Pires et al (2009) avaliaram os riscos ambientais da incorporação do cascalho de perfuração a materiais argilosos realizando ensaios de lixiviação e solubilidade. Os resultados indicaram que as peças produzidas lixiviam alguns constituintes inorgânicos e orgânicos, entretanto, todos eles bem abaixo do valor máximo permitido pelas normas brasileiras. Os resultados mostram que as peças se encaixam na categoria de resíduo não perigoso – Classe II, sugerindo a aplicação dos materiais testados como bloco cerâmico de vedação de peças.
No estudo da integridade e a retenção de metais pesados em materiais estabilizados
por solidificação, Brito e Soares (2009) utilizaram como matrizes, o Cimento Portland comum, a bentonita sódica e o hidróxido de cálcio. O resíduo sólido sintético foi constituído de
óxido de Cd+2, Pb+2 e Cu+2, nas concentrações de 0, 40, 50 e 60 %. Para os ensaios de integridade/durabilidade, constatou-se que o aumento da absorção de água fez com que a resistência
à compressão diminuísse. O uso de cimento, de hidróxido de cálcio e de bentonita sódica se
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mostrou ideal para retenção de metais pesados evitando a sua lixiviação e a solubilização para
o meio ambiente.
Para a caracterização e classificação de resíduos sólidos, a ABNT propõe a metodologia apresentada no fluxograma da Figura 2.1. O contaminante em estudo no presente trabalho
são os metais tóxicos, e o principal risco para o meio ambiente associado a estes está em suas
formas solúveis em água ou trocáveis. Essas formas, entretanto, se apresentam em quantidades mínimas nos rejeitos sólidos da perfuração, conforme demonstrado em análises de solubilidade em amostras segundo as normas brasileira ABNT NBR 10004: 2004 – Resíduos Sólidos – Classificação e ABNT NBR 10006:2004 – Procedimento para obtenção de extrato solubilizado de resíduos sólidos, que classifica os resíduos sólidos quanto aos seus riscos potenciais ao meio ambiente e à saúde pública, para que esses resíduos possam ter manuseio e destinação adequados.
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Figura 2.1 – Fluxograma para a caracterização e classificação de Resíduos Sólidos (ABNT
NBR 10004, 2004).
Ana Paula Costa Câmara, Julho/2013
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2.2. Cascalho de perfuração

2.2.1. Geração do Cascalho de Perfuração
O cascalho é gerado na perfuração dos poços de petróleo, por meio dos métodos mais
utilizados: a percussão e o rotativo. Na percussão, as rochas são golpeadas por uma broca
pontiaguda de aço com movimentos alternados ocasionando fratura ou esmagamento. É necessário remover periodicamente os detritos cortados pela broca, com a descida no poço de
um tubo equipado com uma alça na sua extremidade superior e uma válvula na inferior (caçamba). A válvula de fundo é alternadamente aberta e fechada por uma haste saliente que bate
contra o fundo do poço quando a caçamba está sendo movimentada. Isto provoca a entrada
dos detritos na caçamba, que são retirados do poço (Thomas, 2001). Este processo, por suas
características, é muito limitado, atingindo profundidades máximas entre 200 e 250 metros.
O método rotativo emprega uma tecnologia diferente. Neste, a broca é girada e comprimida sobre as formações, que se fragmentam. Esses fragmentos são carreados por um fluido (fluido de perfuração) que é injetado pelo interior de tubos de aço até o fundo do poço,
retornando à superfície pelo espaço anular entre o poço e as paredes externas da tubulação.
Este é o método utilizado atualmente na perfuração de poços de petróleo (Thomas, 2004).
Nos fluidos de perfuração à base de água os principais componentes são argila e bentonita, os adensantes (baritina, carbonato de cálcio e hematita) podem chegar a 20 % em volume e os sais (NaCl, KCl, CaCl2, formiatos) representam até 5 % em volume, já os polímeros
hidrossolúveis (HEC, CMC, PAPH, GX, HPA) correspondem em torno de 0,5 % do volume
do fluido de perfuração. Os fluidos baseados em óleo, não aquosos, suas bases são orgânicas
(HC sintéticos, N-parafinas, ésteres, etc.) e correspondem a 60 %, a solução salina ~ 40 %, o
emulsionante (sabões graxos e polietoxilados) em torno de 1 % , os adensantes até 25 % e a
argila organolífica até 3 % em volume.
O fluido é separado dos cascalhos em peneiras vibratórias, retornando aos tanques e,
se preciso, é tratado, sendo reinjetado no poço, operando-se assim em circuito fechado, como
visto na Figura 2.2. A análise contínua dos cascalhos permite detectar os primeiros indícios de
hidrocarbonetos nas formações.
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Figura 2.2 – Sistema de circuito fechado na perfuração de poços de petróleo (Thomas, 2004).

2.2.2. Contaminantes do Cascalho de Perfuração
Por não ocorrer uma remoção total do fluido impregnado nos cascalhos, estes podem
conter contaminantes, tais como:
a) Metais tóxicos;
b) Alta salinidade, uma vez que os fluidos, em sua maioria, têm sais em sua composição, cujo
objetivo é o de minimizar o inchamento das formações argilosas perfuradas, promovendo a
estabilidade do poço;
c) Óleos e graxas;
d) Elementos que causam Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO);
e) Elementos que causam Demanda Química de Oxigênio (DQO);
f) Elementos que causam alcalinidade.
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2.2.3. Armazenamento do Cascalho de Perfuração
Durante a perfuração do poço, os resíduos são armazenados em diques. Esses diques
de perfuração possuem uma dimensão compatível com a profundidade final a ser alcançada
no poço, normalmente entre 1,0 e 1,5 m³ por metro de poço perfurado. Além dos cascalhos, os
diques recebem também os efluentes líquidos oriundos das operações (restos de lama, água
contaminada na área operacional da sonda, restos de cimento oriundos das cimentações). Os
diques de perfuração devem ser impermeabilizados para garantir que não ocorra a percolação
dos contaminantes que venham a ser neles depositados durante a perfuração. Com o término
dos trabalhos de perfuração, esses rejeitos devem receber uma disposição adequada, a fim de
minimizar a agressão ao meio ambiente.

2.3. Cerâmicas
O termo “cerâmico” vem da palavra keramikos, que significa “matéria-prima
queimada”, indicando que as propriedades desejáveis desses materiais são normalmente atingidas por meio de tratamento térmico (Callister, 2008).

2.3.1. Matéria-Prima
A matéria-prima para a fabricação de materiais cerâmicos é a argila. Ela corresponde
ao grupo de minerais ou “materiais argilosos”, constituído de silicatos hidratados de alumínio,
ferro e magnésio, comumente com alguma porcentagem de álcalis e de alcalino-terroso. Junto
com estes elementos básicos encontra-se sílica, alumina, mica, ferro, cálcio, magnésio, matéria orgânica, etc. A estrutura é de filossilicatos, em camadas compostas, com cátions em coordenação tetraédrica e octaédrica como mostra a Figura 2.3. Na maioria são cristalinos, placóides ou fibrosos e de pequenas dimensões (micrometros - µm).
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Figura 2.3 – Estruturas tetraédrica e octaédrica das argilas (Santos, 1989).
De acordo com a ABNT, argila é “solo que apresenta características marcantes de
plasticidade, quando suficientemente úmido, molda-se facilmente em diferentes formas,
quando seco, apresenta coesão bastante para constituir torrões dificilmente desagregáveis por
pressão dos dedos; suas propriedades dominantes são devido à parte constituída pelos grãos
de diâmetros máximos, inferiores a 0,005 mm”. Do ponto de vista mineralógico, as argilas se
caracterizam por se constituírem em grande parte de minerais específicos, denominados de
argilominerais. Os Minerais como quartzo, feldspatos, micas, óxidos e hidróxidos de ferro e
alumínio, carbonatos, e matéria orgânica, quando associados constituem a fração não argilosa
proporcionado à argila característica não plástica (Andrade, 2009).
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2.3.1.1. Formação e composição das argilas
As argilas são os principais constituintes de numerosas rochas sedimentares e do solo,
originando-se a partir do intemperismo químico de diferentes minerais de rochas ígneas, principalmente feldspatos, os quais se acumulam em fendas oceânicas e leitos de rios, sofrendo
aglomeração, graças à atração eletrostática existente entre as partículas da rocha. Em geral,
não se encontram argilas puras com apenas um tipo de material argiloso, senão misturados,
ainda que predomine um determinado material. Como as rochas ígneas e feldspatos são de
diversos tipos, também encontram variadas espécies de argilas, com diferenças bastante acentuadas em suas propriedades. Assim, não existem duas barreiras (depósitos de argila) com
mesmo tipo de argila, às vezes há diferenças acentuadas até numa mesma formação rochosa.
Os materiais argilosos aparecem, assim como formados de uma fração puramente coloidal (sílica e alumina) e de uma fração que cristalizou (hidrossilicatos), formando finas lamelas, constituídas pela superposição de retículos ou redes cristalinas. A fração puramente
coloidal das argilas parece ser da ordem de 15 %. Os componentes mais importantes das argilas são:
•

Caulinita (25O2.Al2O3.2H2O): a forma mais pura de argilo-minerais, mas geralmente misturada com grãos de areia, óxido de ferro e outros elementos. Tem
amplo predomínio no caulim, argila muito plástica que ao secar, apresenta alta
retração e é infusível (que não se pode fundir) quando pura, mas as substâncias
estranhas dão-lhe uma pequena fusibilidade (facilidade com que o material derrete);

•

Óxido de ferro (Fe2O3): encontrado nas rochas ígneas, mistura-se com a caulinita e dá a cor vermelha ou amarelada da maioria das argilas, reduz a propriedade de ser refratária e seu teor não ultrapassa, usualmente, 7 %;

•

Sílica livre (SiO2/areia): reduz a plasticidade e o trincamento, diminui a retração e facilita a secagem, diminui a resistência mecânica, mas o pouco que funde no cozimento é que dá o vidrado endurecedor, forma, em geral, de 40 a 80
% da matéria-prima total;
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Alumina (Al2O3): de acordo com o tipo, aumenta ou diminui o ponto de fusão
da argila, reduz a plasticidade e a resistência mecânica, mas diminui as deformações. Aparece ordinariamente com teores de 10 a 40 %;

•

Álcalis: baixam o ponto de fusão e dão porosidade, facilitando a secagem e o
cozimento e reduzem a plasticidade. O teor de álcalis é da ordem de 10 %;

•

Cálcio: age como fundente e clareia a cerâmica;

•

Sais solúveis: são perniciosos, pois provocam a eflorescência (pequenas manchas brancas) no material cerâmico, atrapalha apenas a estética do material.

•

Cal (CaO): tem geralmente um teor abaixo de 10 %;

•

Magnésia (MgO): não ultrapassa 1 %;

•

Água:
a) Água de constituição (absorvida ou de inchamento): faz parte da estrutura
das moléculas;
b) Água de plasticidade: adere às superfícies das partículas coloidais;
c) Água de capilaridade (livre ou de poros): preenche os poros e vazios.

A argila comum é a mais abundante, é utilizada na fabricação de produtos cerâmicos
de menor valor comercial. Esta argila faz parte de depósitos sedimentares, geralmente do período terciário ou do quaternário, de origens diversas: glacial¸ eólica, fluvial ou marinha. A
argila comum compreende dois tipos principais de argila, determinados pela sua utilização
industrial: argila para olaria e argila para tijolo (cerâmica vermelha).
•

Argila para olaria – Utilizada particularmente em cerâmica ornamental de terracota,
é uma argila plástica que pode ser moldada facilmente no torno dos oleiros. É uma argila de cores variadas, cinzento, cinzento esverdeado, castanho ou castanho avermelhado, em cuja composição pode entrar quartzo, feldspato, mica (moscovita e biotita),
óxidos e hidróxidos de ferro (hematita, lepidocrocita e goethita), pirita, carbonatos
(calcita e dolomita, geralmente em baixos teores), caulinita, ilita, montmorilonita
(pouco abundante), clorita (pouco abundante), vermiculita e interestratificados. A argila de olaria quando queima proporciona corpos cerâmicos de cores variadas desde o
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cinzento ao amarelo-ocre, castanho ou vermelho. As cores dependem dos minerais
presentes portadores de ferro, titânio e manganês e ainda da atmosfera que preside à
queima. Na queima desta argila, verifica-se uma região de vitrificação pouco ampla
entre 1000 - 1100 ºC, e uma fusão acentuada entre 1150 - 1330 °C. Os produtos cerâmicos, normalmente, são avermelhados se calcinados até um estado de vitrificação incipiente. Mas, se a queima ultrapassa esse estado, a cor escurece um pouco. Alguma
argila é calcária, podendo classificar-se como magra, calcinada a temperatura de 1000
- 1100 ºC com cor amarelo-ocre. A cor vermelha só persiste se os corpos cerâmicos
forem queimados abaixo de 950 ºC (Gomes, 1988).
•

Argila para tijolo (cerâmica vermelha) – Na natureza são pretas, vermelhas, marrons, amareladas ou esverdeadas, essas argilas apresentam cor vermelha a 950 ºC e cor
marrom ou preta a 1250 ºC (superqueima). As argilas deste grupo, ricas em fundentes
(principalmente ferro, potássio e calcário), podem apresentar fusão parcial (arredondamento das arestas) ou total. Pode haver também um inchamento produzido por um
desprendimento de gases que deforma totalmente o corpo de prova, a 1450 ºC. As argilas para cerâmica vermelha apresentam cor marrom ou preta, geralmente fundindo
totalmente. É esta última característica que exclui o uso das argilas de cerâmica vermelha em cerâmica branca ou na fabricação de materiais refratários de boa qualidade.
A sequência de cores nessas quatro temperaturas caracteriza este tipo de argila, incluindo: bentonitas e terras fuller (Santos, 1989).

2.3.1.2. Propriedades das cerâmicas

Granulometria e Superfície Específica
Na cerâmica à base de argilas, estão francamente dependentes da dimensão do grão, da
distribuição dimensional do grão e da forma do grão, propriedades tais como: plasticidade das
massas e a textura, permeabilidade, resistência em verde (após moldagem e antes da secagem), e em seco dos corpos cerâmicos. A densidade de empacotamento das partículas não
depende apenas da mineralogia, mas da distribuição de partículas. A maior quantidade de finos e grossos favorece ao empacotamento mais denso que as distribuições com maior número
de médios.
Ana Paula Costa Câmara, Julho/2013
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Há vários modos de medir o tamanho das partículas. O microscópio óptico e o microscópio eletrônico fornecem valores de tamanho absolutos, porém é um processo tedioso para medir um grande número de partículas. O método da Difração de Raios –X pelo alargamento das
linhas de Difração (a meia altura) é excelente para partículas menores do que 0,1 mícron, porém requer trabalho cuidadoso para medir a amplitude resultante das linhas do difratograma.
O método mais preciso para a análise média é o método da sedimentação, onde a velocidade
de sedimentação das partículas em água é medida e, então, convertida em tamanho de partículas pela lei de Stokes, de acordo com a Equação 1:
(1)
Em que:
g – constante da gravidade (unidade cgs)
D – diâmetro da esfera, em cm
ds – peso específico da substância que constitui a esfera, em g/cm3
dm – peso específico do meio dispersante, em g/cm3
η – viscosidade do meio dispersante, em poises.
O valor da superfície específica não oferece uma representação ou uma imagem da
dispersão dimensional do grão. Argilas com superfície específica igual ou semelhante podem
proporcionar diferenças apreciáveis à resistência mecânica dos corpos com elas elaborados.
Mesmo apresentando superfícies específicas iguais, argilas podem apresentar distribuição
granulométrica diferente. A argila que apresentar maior quantidade em finos e grossos apresentará maior resistência mecânica pelo favorecimento do empacotamento.
Admite-se que as partículas estão individualizadas pelo defloculante (anticoagulante
que visa evitar a sedimentação rápida) e que a velocidade de sedimentação é a mesma velocidade das esferas de diâmetros equivalentes. Isso requer uma suspensão diluída e completa
defloculação (dispersão dos aglomerados). Tem sido mostrado que as partículas de argila em
forma de placas sedimentam quase com a mesma velocidade que uma esfera tendo um diâmetro igual à largura da placa (Gomes, 1988; Norton, 1973). A Tabela 2.1 evidencia as superfícies próprias de alguns argilominerais.
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Tabela 2.1 – Superfícies específicas próprias de alguns argilominerais.
Argilomineral

Superfície Específica

Caulinita de cristalinidade elevada

Até 15 m2/g

Caulinita de cristalinidade baixa

Até 50 m2/g

Haloisita 2H2O

Até 60 m2/g

Ilita

50 - 100 m2/g

Montmorilonita

150 - 180 m2/g

Resistência Mecânica
Apesar de serem constituídos por partículas minúsculas, corpos formados a partir de
argilas apresentam notável resistência mecânica a verde (corpos com a umidade com que foram formados), a seco (após eliminação da água com a secagem a 110 ºC) e após tratamento
térmico em temperaturas adequadas (geralmente a partir de 800 ºC). Há dois fatores básicos
para explicar a resistência mecânica de corpos feitos a partir de argilas. Um fator é decorrente
da granulometria, forma e anisometria das partículas. Outro fator é um fenômeno de aglomeração, adensamento e sinterização, que é tão mais facilmente obtido quanto menor a granulometria (Zandonadi, 1972).

Retração de Secagem e Queima
Usualmente corpos feitos de argilas sofrem redução de tamanho (retração ou contração) após secagem e após queima. A retração após secagem é consequência da eliminação da
água utilizada na formação do corpo. Ao ser eliminada a água e ao surgirem vazios por ela
deixados, ocorre uma aproximação das partículas em consequência das forças de atração eletrostática provocando o que se chama de aglomeração ou adensamento. Após queima, a retração é consequência do fenômeno de sinterização. Sinterização é um processo em que ocorre o
adensamento de partículas sólidas com a eliminação ou redução dos poros mediante tratamento térmico. Esse processo mantém nas partículas sua individualidade, mas ligadas entre si,
seja como consequência de formação de fase líquida, seja por difusão de átomos no estado
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sólido. Propriedades como absorção de água, porosidade e massa específica aparente são relacionadas com a sinterização (Zandonadi, 1972).

Comportamento Térmico
A reação irreversível de endurecimento que ocorre quando uma argila é fortemente
aquecida é uma característica na qual se fundamenta a indústria cerâmica desde os tempos
mais remotos. À medida que o aquecimento prossegue acima da temperatura de secagem,
mais água é expelida e a peça vai ficando mais porosa. Com a elevação da temperatura, as
partículas aumentam a atração uma para com as outras, a porosidade diminui gradativamente
enquanto a resistência mecânica aumenta, até um ponto em que ocorre a vitrificação total que
tanto pode resultar numa peça extremamente dura como pode provocar amolecimento e fusão.
A liberação de gases no aquecimento pode dar origem a um corpo inchado, ocorrendo a expansão ou “piroexpansão”. Durante o aquecimento, é comum a contração de peças e raramente ocorre expansão ou dilatação. Ocorrem também várias reações que dependem da composição química, mineralógica e granulométrica da argila (Zandonadi, 1972).

2.3.1.3. Técnicas de caracterização

Análise química
A análise química costuma ser executada segundo o chamado método clássico, que é
demorado, mas permite a obtenção de resultados bastante exatos. Ultimamente, com o desenvolvimento de técnicas modernas, pode-se fazer a análise de argilas usando-se métodos complexométricos e instrumentais, que são sujeitos a restrições. As determinações usuais são:
umidade, perda ao fogo, SiO2, Al2O3, TiO2, Fe2O3, FeO, CaO, MgO, Na2O, K2O, CuO, MnO,
matéria orgânica, capacidade de troca de cátions e identificação de cátions trocáveis (Santos,
1989).
As determinações feitas pelo método clássico são as seguintes:
a) Determinação gravimétrica: umidade, SiO2, Al2O3, MgO, CaO (abaixo de 1 %),
Na2O, K2O.
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b) Determinação volumétrica: Fe2O3 (acima de 1 %), FeO, TiO2 (acima de 4%), CaO
(acima de 1 %).
c) Determinação colorimétrica: Fe2O3 (abaixo de 1 %) e TiO2 (abaixo de 4 %).
As determinações feitas pelo método instrumental e complexométrico são as seguintes:
a) Determinação espectrofotométrica: SiO2, TiO2 e Fe2O3.
b) Determinações complexométricas: CaO, MgO e Al2O3.
c) Fotômero de chama: Na2O e K2O.

Análise Térmica Diferencial (DTA)
Na análise térmica diferencial tanto a amostra a analisar como o material de referência
inerte (usualmente α-alumina) sofre um aquecimento controlado ou um resfriamento programado, que é quase sempre linear em relação ao tempo. Se a amostra e o material de referência
não sofrerem qualquer mudança química ou física, a diferença de temperatura entre eles será
nula. Se, no entanto, qualquer reação química ocorrer, a diferença de temperatura ∆T ocorrerá
entre a amostra e o material de referência. Assim, numa transformação endotérmica, como por
exemplo, quando a amostra se funde ou é desidratada, a temperatura da amostra fica mais
baixa que a do material de referência. Esta condição é apenas transitória porque, quando a
reação se completa, a amostra terá novamente uma diferença de temperatura nula em comparação com a temperatura de referência. Tanto a forma, como as dimensões dos picos podem
dar muita informação acerca da natureza da amostra a analisar. Assim, os picos endotérmicos
agudos frequentemente significam mudanças na cristalinidade ou no processo de fusão, enquanto que endotérmicos largos originam-se de reações de desidratação. As mudanças físicas
resultam usualmente em curvas endotérmicas, enquanto que as reações químicas, particularmente as de natureza oxidativa, são predominantemente exotérmicas (Vogel, 1981).
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Difração de Raios - X (DRX)
A difratometria de raios-x é utilizada para o conhecimento de compostos cristalinos
naturais ou sintéticos, principalmente para aqueles de granulação fina. Este método baseia-se
no fato de que em substâncias cristalinas os átomos estão ordenados segundo planos bem definidos e com espaçamentos característicos. Como os comprimentos de onda da radiação x
são da mesma ordem de tamanho dos raios atômicos que constituem o retículo cristalino,
ocorre difração durante a sua interação com o cristal. A lei de Bragg estabelece a relação entre
o comprimento de onda (λ) da radiação (Raio-X) incidente, que está interagindo com o retículo, os ângulos de incidência (θ) da radiação sobre um determinado conjunto de planos paralelos reticulares e sua distância interplanar (d), conforme a Figura 2.4.

Figura 2.4 – Difração de raios-x por um reticulado cristalino (lei de Bragg).
Se a radiação usada não for monocromática, para cada comprimento de onda λx haverá um determinado ângulo θx no qual ocorre a reflexão para a mesma distância d, ou seja, um
mesmo conjunto de planos paralelos gera grande número de reflexos a ângulos diferentes.
Assim, para que a análise por difração de raios-x seja possível, utiliza-se radiação monocromática ou que mais se aproxime de monocromatismo. No geral utiliza-se a radiação Kα
do cobre, que é constituída por raios Kα1, Kα2 e Kβ. A radiação Kβ é eliminada através do
uso do filtro de Ni ou dos monocromadores. A radiação Kα2 não é eliminada, mas não causa
problemas a ângulos de incidência pequenos, porque nestes casos os ângulos de reflexão para
Kα1 e Kα2 são praticamente iguais ( Kα1 = 1,540 Aº, sendo Kα1 duas vezes mais intenso que
Kα2).
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Os ângulos de incidência maiores são ângulos de reflexão para os dois comprimentos
de onda, mas reconhece-se imediatamente, que se tratar de reflexos do mesmo plano por ocorrerem sempre dois reflexos vizinhos, o primeiro aproximadamente duas vezes maior que o
segundo (Goulart; Kwashima, 1995).

2.3.2. Classificação dos produtos cerâmicos

Os produtos cerâmicos podem ser classificados de diversas formas, sendo aqui mostrada a classificação tradicional.

Cerâmica Estrutural ou Vermelha
Compreende os seguintes produtos: tijolos e blocos, telhas, manilhas, lajes para forro,
lajotas, vasos ornamentais, agregados leve de argila expandida e outros. Esses produtos na
quase totalidade, são fabricados próximos dos centros consumidores, utilizando matériasprimas locais. Essas matérias-primas são argilas com alto teor de ferro, responsáveis pela cor
vermelha, características dos produtos. Estes se caracterizaram por sua boa durabilidade e
resistência mecânica e custo muito baixo, tendo as empresas que utilizar grandes áreas e movimentar grandes volumes de matérias-primas.

Cerâmica Branca
Compreende os seguintes produtos: louça sanitária, porcelana elétrica e de laboratório.
Em geral, esses produtos são fabricados a partir de misturas de matérias-primas, usualmente
argilas, materiais fundentes (como feldspato) e o quartzo. Frequentemente, as temperaturas de
queima são elevadas para que possam ser obtidos produtos densos e de alta dureza.

Cerâmica de Revestimento e Pavimento
Compreende os seguintes produtos: azulejo, pisos, ladrilhos. Possuem uma grande
variedade de produtos, utilizam variadas matérias-primas, algumas típicas de produtos de ceAna Paula Costa Câmara, Julho/2013
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râmica vermelha, outras de produtos de cerâmica branca, sendo usados materiais como caulim, filito, quartzo, calcita, dolomita, talco, feldspato. Dentre os produtos é o que tem permitido o maior grau de automação industrial.

Refratários
Compreende os seguintes produtos: sílica, silico-aluminosos, aluminosos de carbeto de
silício, de mulita, de cordierita, de magnésio, de cromita, de grafita e tantos outros. São produtos fabricados deliberadamente para suportar temperaturas elevadas sob as condições específicas dos fornos industriais. Essa classe de produto deve apresentar resistência mecânica a
altas temperaturas, boa resistência a quente, inércia química, boa resistência a abrasão e propriedades térmicas adequadas. Os maiores consumidores de refratários são as indústrias siderúrgicas e metalúrgicas. As diversas indústrias cerâmicas usam muitos produtos refratários na
etapa de queima do produto cerâmico. Outros grandes consumidores de refratários são as indústrias de cimento e vidro, e as usinas de açúcar e álcool (caldeiras).

Cimento
O cimento é obtido pelo tratamento térmico adequado de minerais, a fim de torná-los
reativos com água, transformando-se depois em massa petrificadas. Na indústria cimenteira, o
tratamento térmico é efetuado em imensos fornos rotativos, considerados as maiores peças
móveis de equipamento industriais no mundo. As principais matérias-primas da indústria cimenteira são o calcário, as argilas e minérios ricos em ferro.

Vidro
A tendência de alguns materiais cerâmicos não cristalizarem após a fusão e resfriamento é a base para fabricação dos vidros. Tais materiais cerâmicos não cristalinos se comportam como líquidos altamente viscosos rígidos à temperatura ambiente, mas que amolecem
gradualmente e começam a escoar à medida que a temperatura aumenta. Muitos vidros são
transparentes a luz e essa é a propriedade responsável pelo uso em janelas, garrafas, bulbos,
lâmpadas e lentes.
Ana Paula Costa Câmara, Julho/2013
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Abrasivos
Nesse se enquadram grãos abrasivos obtidos por processos cerâmicos e produtos obtidos a partir desses grãos. Os grãos abrasivos são principalmente óxido de alumínio eletrofundido e carbeto de silício, além de outros como diamantes sintéticos, etc. Os produtos abrasivos
são ferramentas abrasivas como lixas, rebolos, discos de desbastes e de corte, pedras de afiar e
outros. As ferramentas são grãos abrasivos agregados por um ligante, com diferentes formas e
dimensões que se destinam ao trabalho de corte, desbaste, retifica e polimento (Galdino,
2003).
No presente trabalho utilizou-se como matriz a cerâmica estrutural.

2.3.3. Processamento da cerâmica estrutural
O processo de produção de cerâmica estrutural consiste basicamente das etapas: preparação da argila, moldagem, secagem e queima.
•

Preparação da argila – O processo de preparação da matéria-prima consiste da
dosagem (formulação) e mistura das argilas. A dosagem das argilas deve ser feita
de forma a promover uma pasta que atenda determinadas características para uma
boa moldagem, secagem e queima. A formulação da massa pode influenciar nas
características finais do bloco (tijolo), como a resistência mecânica. A mistura das
argilas é promovida em escala industrial, por diversos equipamentos: dosadormisturador com a finalidade de fazer a primeira mistura; destorrador ou desintegrador, cuja finalidade é reduzir os torrões em partes menores; misturador, com a
finalidade de completar a mistura das argilas, dosando ou ajustando a quantidade
de água necessária à plastificação e o laminador com o objetivo de reduzir a argila
pastosa à lâminas finas, fazendo-a passar entre dois cilindros em ferro fundido
(Rizzatti, 2003).

•

Moldagem – A moldagem dos blocos é feita por extrusão na maromba ou extrusora, que tem como finalidade principal dar forma ao bloco. A segunda função é reduzir ao mínimo o ar contido ou incluído na massa cerâmica pela adição das misturas e água agregada (Rizzatti, 2003). Também pode ser feita por prensagem, este
processo consiste na conformação de massas granuladas com baixo teor de umida-
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de por meio de uma prensa, sendo usada primordialmente na produção de pisos e
revestimentos, embora não se restrinja a esta aplicação. Existem vários tipos de
prensa, como por exemplo: mecânica, hidráulica e isostática (Oliveira & Maganha,
2010).
•

Secagem – É tão importante quanto o cozimento. Se a argila for levada ainda úmida para o forno, a umidade interior ficará retida pela crosta externa. Nesta operação
é retirada unicamente a água agregada, ou de amassamento, que resta na massa
após a extrusão, deixando uma pequena percentagem, necessária para manter a resistência do bloco para o seu manuseio. Deve ser lento e uniforme, a fim de que a
água seja eliminada igualmente de toda massa de forma gradual (Rizzatti, 2003).

•

Queima – É a fase mais importante da fabricação dos materiais cerâmicos. Consiste em provocar as mais diversas transformações químicas e físicas nos materiais
que compõem a massa cerâmica, a fim de obter um novo material que constitui o
corpo cerâmico. Algumas são rápidas, outras exigem mais tempo. A obtenção do
novo material é influenciada não somente pela temperatura alcançada, mas também pela velocidade de aquecimento e de resfriamento, pela atmosfera ambiente,
tipo de forno e combustível usado (Rizzatti, 2003).

2.3.4. Características cerâmicas e ensaios
Com esses ensaios é possível estabelecer uma previsão quanto ao uso mais específico
da argila em estudo, comparando esses valores com os de argilas industriais brasileiras tomadas como referência.

Cor
Como característica adicional para classificação cerâmica de uma argila, a cor da argila crua, bruta ou moída e seca a 110 ºC, fornece indicações interessantes, se bem que não devem ser tomadas em caráter absoluto. Assim, as argilas de cores claras podem ser argilas para
cerâmica branca, entretanto, as ricas em ferro, mesmo tendo cores claras, queimam com cor
preta a 1250 ºC. As argilas de cores amarela, creme, marrom, verde e vermelha geralmente
Ana Paula Costa Câmara, Julho/2013
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queimam com cor vermelha a 950 ºC e as argilas em que a matéria orgânica mascara qualquer
outra cor, dando tonalidade variando do cinza ao negro, precisam ser queimadas nas três temperaturas, porque não é possível fazer qualquer previsão. A escolha da cor após queima, como
critério de classificação preliminar, está baseada não somente nas condições de uso prático,
como também no fato que a cor, de uma argila ser consequência principalmente da composição mineralógica e química da mesma após queima em várias temperaturas. A queima feita
em condições oxidantes, elimina a influência escurecedora das atmosferas redutoras na cor.
Com esse método preliminar de classificação, não se pretende eliminar a possibilidade de uso
de argila que queimam, por exemplo, com cores claras ou diferentes de vermelha na cerâmica
vermelha ou estrutural, desde que tenham características tecnológicas satisfatórias (Angeleri,
1959; Santos 1989).

Retração Linear (RL)
São variações das dimensões lineares do corpo de prova após serem submetidos a
condições específicas de temperatura, as quais serão positivas quando houver retração e negativas se houver expansão:

RLs (%) = (Lo – L1 / L0) x 100

(2)

RLq (%) = (L1 – L11 / L1) x 100

(3)

Sendo:
RLs e RLq = Retração de secagem e queima respectivamente.
Lo = Comprimento do corpo de prova (cm)
L1 = Comprimento do corpo de prova após secagem de 110 ºC (cm)
L11 = Comprimento do corpo de prova após queima (cm)

Absorção de Água (AA)
É a porcentagem do peso de água absorvido pelo corpo de prova seco.
Ana Paula Costa Câmara, Julho/2013
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(4)

Sendo:
AA (%) = Absorção de água
Pu = peso do corpo de prova úmido (g)
Ps = peso do corpo de prova seco (g)

Porosidade Aparente (PA)
É a porcentagem do volume de poros abertos do corpo de prova em relação ao seu volume total.
PA (%) = (Pu – Ps / Pu – Pi) x 100

(5)

Sendo:
PA (%) = Porosidade aparente
Pu = peso do corpo de prova úmido (g)
Ps = peso do corpo de prova seco (g)
Pi = peso do corpo de prova imerso em água (g)

Massa Específica Aparente (MEA)
Mede a massa por unidade de volume, dos corpos de prova.
MEA (g/cm³) = PA / AA

(6)

MEA (g/cm³) = Ps / Pu – Pi

(7)
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Tensão de Ruptura à Flexão (TRF)
É a pressão necessária para causar a ruptura de um corpo de prova.
TRF (kgf/cm²) = 3 P L / 2bh²

(8)

Sendo:
TRF = Tensão de ruptura à flexão (kgf/cm²)
P = carga atingida no momento da ruptura (kgf)
L = distância entre os apoios do corpo de prova (cm)
b = largura do corpo de prova (cm)
h = altura do corpo de prova (cm)

Gresificação
Aproximadamente a 700 °C começam a fundir alguns componentes da argila, e aparece a fase líquida que vai se introduzindo nos interstícios da argila, que se contrai cada vez
mais e consequentemente diminui a absorção de água (medida indireta da porosidade aberta)
ao aumentar a temperatura. Quando a absorção de água é inferior a 3 % e concentração linear
inferior a 8 % o processo se estabiliza e o produto cerâmico gresifica. Essa gresificação potencia a redução de absorção de água e provoca aumentos de resistência à compressão, densidade, tração e módulo de elasticidade. A partir do ponto de gresificação essas propriedades
serão continuamente diminuídas (Melo, 1998).
O estudo de Gresificação consiste em uma análise gráfica do comportamento das propriedades cerâmicas (retração linear, absorção de água e módulo de tensão de ruptura à flexão) com a temperatura. Esse estudo permite determinar o ponto ótimo de queima, ou seja,
aquele ponto onde o material começa a densificar ou gresificar. Com isto pode-se otimizar as
propriedades físico-mecânicas do produto final e reduzir seus custos energéticos, no caso de
aplicações na indústria (Galdino et al., 1999).
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2.4. Planejamento Estatístico
2.4.1. Planejamento Experimental
O planejamento experimental promove eficiência e economia no processo experimental, e o uso de métodos estatísticos na análise dos dados obtidos resulta em objetividade científica nas conclusões. O objetivo é obter um modelo matemático apropriado para descrever
um fenômeno, utilizando o mínimo possível de experimentos. Os três princípios básicos de
um planejamento de experimentos são replicações, aleatoriedade e blocagem. (Calado e Montgomery, 2003).
No planejamento de qualquer experimento, a primeira coisa que se deve fazer é decidir
quais são os fatores e as respostas de interesse. Os fatores, em geral, são as variáveis que o
experimentador tem condições de controlar, muitos engenheiros preferem chamar as alterações de “manipulação”, em vez de “controle”. Os fatores podem ser qualitativos como tipo de
catalisador, por exemplo, ou quantitativos, como a temperatura (Barros Neto, 2001).
As respostas são as variáveis de saída do sistema de interesse, e que serão ou não afetadas por modificações provocadas nos fatores (as manipulações). Podendo também ser qualitativas ou quantitativas. Dependendo do problema, pode-se ter várias respostas de interesse,
que talvez precisem ser consideradas simultaneamente. Um sistema pode ser representado por
uma função (em princípio desconhecida) ligando os fatores (variáveis de entrada) às respostas
(variáveis de saída). A Figura 2.5 ilustra um sistema com fatores de entrada e respostas.

Figura 2.5 – Organograma esquemático de um sistema com fatores de entrada e respostas
(Barros Neto, 2001).
Ana Paula Costa Câmara, Julho/2013
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Tendo identificado todos os fatores e respostas, o próximo passo é definir, com o máximo de clareza, o objetivo que pretendemos alcançar com os experimentos, para que então
possamos escolher o planejamento mais apropriado. O planejamento dos experimentos, isto é,
a especificação detalhada de todas as operações experimentais que devem ser realizadas, vai
depender do objetivo particular que se deseja atingir. Objetivos diferentes precisarão de planejamentos diferentes. Fazer um experimento com réplicas é importante por dois motivos. O
primeiro é que isso permite a obtenção do erro experimental, o segundo motivo se refere ao
fato de que se a média de uma amostra for usada para estimar o efeito de um fator no experimento, a replicação permite a obtenção de uma estimativa mais precisa desse fator (Barros
Neto, 2001; Calado e Montgomery, 2003).

2.4.2. Planejamento Fatorial
O planejamento fatorial é uma técnica utilizada quando se tem duas ou mais variáveis
independentes (fatores). Ele permite uma combinação de todas as variáveis em todos os níveis, obtendo-se assim uma análise de uma variável, sujeita a todas as combinações das demais. É a única maneira de prever a interação entre os fatores.
Planejamentos fatoriais são úteis para medir os efeitos (ou influência) de uma ou mais
variáveis na resposta do processo. O usual é realizar um planejamento com dois níveis, no
máximo três, o uso de mais níveis aumenta o número de pontos experimentais, fato esse que
se quer evitar quando se propõe um planejamento (Calado e Montgomery, 2003).
Para executar um planejamento fatorial, começa-se especificando os níveis em que
cada fator deve ser estudado, isto é, os valores dos fatores (ou as classes, nos casos qualitativos) que serão usados para fazer o experimento. Pode-se, por exemplo, estudar o efeito do
fator temperatura em quatro níveis, 50 ºC, 60 ºC, 70 ºC e 80 ºC, e o fator do catalisador em
três níveis, os catalisadores A, B e C, por exemplo. Cada um desses experimentos, em que o
sistema é submetido a um conjunto de níveis definido (por exemplo: temperatura de 60 ºC e
catalisador do tipo A), é um ensaio experimental. Havendo quatro níveis num fator e três no
outro, como neste exemplo, são necessários 4 x 3 = 12 ensaios diferentes, e o planejamento é
chamado de fatorial 4 x 3. Em geral, se houver n1 níveis do fator 1 e n2 níveis do fator 2, ..., e
nk do fator k, o planejamento será um fatorial n1 x n2 x ... x nk. Isso não significa obrigatoriaAna Paula Costa Câmara, Julho/2013
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mente que serão realizados apenas n1 x ... x nk experimentos. Este é o número mínimo necessário para um planejamento fatorial completo (Barros Neto, 2001).
Para estudar o efeito de qualquer fator sobre uma dada resposta, é necessário fazê-lo
variar de nível e observar o resultado que essa variação produz sobre a resposta. Para isso,
precisa-se ter o fator em pelo menos dois níveis diferentes, assim conclui-se que o planejamento mais simples de todos é aquele em que todos os fatores são estudados em apenas dois
níveis. A representação de um planejamento fatorial em dois níveis é 2k, em que 2 significa o
número de níveis e k o número de fatores, no caso de três níveis, tem-se 3k. De modo a estimar todos os parâmetros do modelo, mais pontos devem ser adicionados ao planejamento
fatorial de dois níveis. Esses pontos correspondem a pontos centrais, uma vez que eles não
afetam as estimativas usuais dos efeitos. A este planejamento fatorial dar-se o nome de Planejamento Fatorial com Pontos Centrais (Barros Neto, 2001; Calado e Montgomery, 2003).

2.4.3. Codificação
No algoritmo usado para calcular os efeitos, os verdadeiros valores dos níveis dos fatores serão substituídos por códigos. Isto corresponde a uma codificação das variáveis originais. Para transformar, por exemplo, os valores de temperatura 900ºC e 1200ºC em códigos,
faz-se a subtração de cada um deles com o valor médio, 1050ºC, e divide-se o resultado pela
metade da amplitude da variação, que é a diferença entre o valor superior e o valor inferior.
Assim sendo, tem-se:

900 − 1050
= −1
1200 − 900
2

1200 − 1050
= +1
1200 − 900
2

2.4.4. Diagrama de Pareto

A sensibilidade dos parâmetros estudados sobre a resposta de interesse é examinada
através do Diagrama de Pareto. A utilização dessa ferramenta permite indicar quais os parâAna Paula Costa Câmara, Julho/2013
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metros e interações têm influências significativas sobre cada variável resposta considerada.
Ele consiste num gráfico de barras que ordena as frequências de ocorrências da maior para a
menor e permite a localização de problemas vitais e a eliminação de perdas.
As interações entre os parâmetros podem ter efeitos linear ou quadrático. Tais efeitos
são definidos a partir do modelo de segunda ordem para o gráfico de superfície de resposta,
dado pela Equação (9).

(9)
Em que:

β1 e β2 são os coeficientes de regressão chamados de coeficientes de efeito linear;
β11 e β22 são os coeficientes de regressão chamados de coeficientes quadráticos;
β12 é o coeficiente de regressão chamado de coeficiente de efeito e interação.

2.4.5. Superfície de Resposta
Usam-se superfícies de respostas quando as variáveis de respostas são influenciadas
por muitas variáveis independentes e o objetivo é otimizar essas respostas. É uma técnica de
otimização, baseada em planejamentos fatoriais que foi introduzida por G. E. P. Box nos anos
cinquenta e que, desde então, tem sido usada com grande sucesso na modelagem de diversos
processos industriais (Calado e Montgomery, 2003; Barros Neto, 2001).
A primeira etapa no uso da metodologia de superfície de resposta é determinar a relação matemática entre a variável de resposta e as variáveis independentes. A primeira relação a
ser pensada é a mais simples, como uma reta. Se esse polinômio de menor grau se ajustar bem
à resposta, então a função será dada por um modelo chamado de modelo de primeira ordem.
Se houver curvatura no sistema, então o modelo de segunda ordem ou quadrático deve ser
utilizado.
O procedimento de uso da técnica é sequencial, isto é, quando se está longe do ponto
ótimo da resposta, o modelo de primeira ordem ajusta bem os dados atuais. Mas como se quer
Ana Paula Costa Câmara, Julho/2013
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determinar o ponto ótimo, deve-se procurar uma estratégia eficiente de rapidamente se encontrar as condições operacionais ideais que levem a isso. Uma vez encontrada a possível região
onde o ótimo está, um modelo de segunda ordem deve ser adotado (Calado e Montgomery,
2003).
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3. Metodologia
A proposta do presente estudo foi elaborar corpos cerâmicos, utilizando como matriz
cerâmica uma argila do Rio Grande do Norte e, como aditivo na forma de matéria-prima o
resíduo de perfuração (cascalho). Para torná-lo estável ambientalmente, fez-se uso da tecnologia de solidificação, cujo fluxograma do procedimento experimental é mostrado na Figura 3.1.
O trabalho foi executado em três etapas distintas:

1. Caracterização das matérias-primas:
As matérias-primas, argila e cascalho, foram caracterizados através da Análise
Química (FRX); Análise Mineralógica (DRX); Análise Granulométrica (AG) e
Análises Térmicas (TG/DTA).

2. Produção dos corpos cerâmicos:
Formulação dos corpos de prova nas seguintes de proporções: 0, 10 e 20 % de cascalho na massa. Nesta etapa realizou a análise química (FRX) para avaliar os metais presentes nas formulações e escolher quais serão avaliados no ensaio de solubilidade. Após umidificação, a conformação ocorreu pelo método da prensagem, a
secagem feita em estufa com circulação de ar, avaliando a retração linear de secagem e por fim a sinterização por queima realizada em forno tipo mulfla, a 1080,
1120 e 1160 °C.

3. Avaliação das propriedades cerâmicas e ambiental do material obtido:
As propriedades cerâmicas avaliadas foram: cor, retração linear de queima (RLq),
absorção de água (AA), tensão de ruptura à flexão (TRF) e gresificação. Para a
avaliação ambiental realizou-se o ensaio de solubilidade. Em seguida, realizou-se a
avaliação das possíveis aplicações do material cerâmico obtido.
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Cascalho

Caracterização por: FRX, AG,
DTA, TGA e DRX

FRX

Formulações (Argila + Cascalho)
0, 10 e 20 %

Argila

Umidificação (10 %)

Prensagem (25 MPa)

Secagem (110 ºC)

Retração Linear
Queima
(1080, 1120 e 1160 °C)

Ensaios Cerâmicos

Ensaio Ambiental

Solubilidade
Cor

RLq

AA

TRF

Gresificação
Análise Estatística

Figura 3.1 – Fluxograma do procedimento experimental.
Ana Paula Costa Câmara, Julho/2013
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3.1. Matérias - primas

Os blocos cerâmicos foram confeccionados utilizando matérias-primas regionais. O
cascalho, proveniente do resíduo de perfuração de poços “Onshore” do município de Serra do
Mel – RN, localizado na região da Bacia Sedimentar Potiguar, foi fornecido pela empresa
CRIL Empreendimento Ambiental situado no município de Belém do Brejo do Cruz - PB
(Figura 3.2). A argila utilizada é oriunda do município de Goianinha - RN cedida pela cerâmica CAÍSA, essa é usada no processo produtivo da indústria, cuja formulação é 2:1, ou seja,
duas medidas da “argila gorda” (mais plástica) e uma medida de “argila magra” (menos plástica) conforme mostra a Figura 3.3.

Figura 3.2 – Resíduo de perfuração.

Figura 3.3 – Argila fornecida pela CAÍSA.

Ana Paula Costa Câmara, Julho/2013
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3.2. Caracterização das matérias - primas

Avaliando de forma qualitativa e quantitativa os diversos tipos de matérias-primas utilizadas nas indústrias, assim como matérias-primas alternativas, é possível verificar as possíveis reações e transformações ocorridas durante o processo produtivo e que são responsáveis
pelas características do produto final. Com isso, pode-se avaliar a aplicação desses materiais
em massas cerâmicas nas proporções corretas, de modo que possibilite a melhoria das propriedades requeridas a cada tipo de cerâmica (Soares, 2012).
As técnicas utilizadas nesta tese para caracterizar as matérias-primas foram: análise
granulométrica (AG); análise química por fluorescência de raios X (FRX); análise mineralógica por difração de raios X (DRX) e análises térmicas por termogravimetria (TG) e termodiferencial (DTA). Para as análises utilizaram-se amostras moídas em almofariz e passantes na
malha de 200 # (0,074 mm de abertura).

Análise Granulométrica
Para a classificação dos tamanhos de partículas empregou-se a técnica de difração a laser baseado na difração de luz e propriedades do espalhamento, utilizando um granulometro a
laser modelo 1180L do fabricante Cilas. As análises foram realizadas no Laboratório de Tecnologia dos Materiais do Departamento de Engenharia Química da Universidade Federal do
Rio Grande do Norte, utilizando água como meio dispersante. Aplicou-se o programa “The
Particle Expert”, que calcula a estatística da distribuição de uma população de partículas por
meio de transformações matemáticas (transformada de Fourier inversa).

Análise Química
O ensaio foi realizado em um Espectrômetro de Fluorescência de Raios X por energia
dispersiva (FRX), modelo EDX - 720 Shimadzu, com tubo de Rh do Laboratório de Caracterização de Materiais do Departamento de Química da UFRN – Universidade Federal do Rio
Grande do Norte. Os resultados foram apresentados em percentuais de óxidos e metais mais
estáveis dos elementos químicos presentes.
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Análises Térmicas
Para avaliar termicamente as matérias-primas, usou-se o Analisador Termogravimétrico TGA51-H e o Analisador Termodiferencial DTA-50H da Shimadzu, localizados no Laboratório de Caracterização de Materiais do Departamento de Química da UFRN (Universidade
Federal do Rio Grande do Norte). As amostras, em torno de 15 mg, foram submetidas à variação de temperatura de 27 ºC a 1200 ºC, sob um fluxo de ar sintético de 50 mL/min e com
taxa de aquecimento de 10 ºC/min. Para obtenção da curva derivada da TGA, denominada
DTG e a análise dos resultados, empregou-se o programa de computador TA-60, para análise
térmica da Shimadzu. A perda ao fogo das matérias-primas foi obtida através da medida de
perda de massa entre 110 °C e 1200 °C durante o ensaio de termogravimetria.

Análise Mineralógica
Para a identificação das fases presentes na estrutura cristalina das matérias-primas, as
amostras foram submetidas à Difração de Raios X (DRX), utilizando Difratômetro Shimadzu
6000, operando com radiação Cu-Kα (λ =1,5406), obtida por 40 Kv em corrente de filamento
de 30 mA, com dados coletados em um intervalo de variação angular 2θ = 5º a 80º. O equipamento está localizado no Núcleo de Estudos em Petróleo e Gás Natural – NEPGN da Universidade Federal do Rio Grande do Norte.
Para identificação cristalográfica, a análise qualitativa das fases presentes foi feita por
comparação entre os picos gerados no difratograma com cartas padrões existentes no software
JCPDF, cadastradas no ICDD (Internacional Center of Difraction Data).

3.3. Planejamento experimental e formulação da massa cerâmica
Nesta tese, trabalhou-se com o planejamento fatorial com pontos centrais, utilizando
dois fatores (percentual de cascalho e temperatura de queima) em dois níveis e um ponto central para cada fator, o experimento foi realizado com três réplicas, pois deseja-se saber se estes
fatores têm ou não influência sobre as seguintes respostas: Absorção de Água, Resistência à
Flexão e Retração Linear de queima, sendo sua representação 22-0.

Ana Paula Costa Câmara, Julho/2013
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Para o planejamento fatorial as variáveis independentes (temperatura de queima e percentual de cascalho) foram codificadas, conforme descrição a seguir.
Para o fator temperatura de queima, foram adotados os níveis de 1080 ºC como valor
mínimo, 1120 °C como valor médio, 1160 ºC como valor máximo. Assim os códigos ficaram:

Para 1080 ºC:

1080 − 1120
= −1
1160 − 1080
2

Para 1160 ºC:

1160 − 1120
= +1
1160 − 1080
2

1120 − 1120
=0
1160 − 1080
2
Para 1120 ºC:

Para o fator percentual de cascalho, foram adotados os níveis 0 % como valor mínimo,
10 % como valor médio e 20 % como valor máximo. Logo os códigos foram:

0 − 10
= −1
20 − 10
2
Para 0 %:

10 − 10
=0
20 − 10
2
Para 10 %:

20 − 10
= +1
20 − 10
2
Para 20 %:

A codificação está apresentada na Tabela 3.1.
Tabela 3.1 – Códigos das variáveis controladas.

Temperatura de Queima (°C)

Percentual de cascalho (%)

1080

1120

1160

0

10

20

-1

0

+1

-1

0

+1

Para obtenção das formulações cerâmicas usaram-se as combinações de proporções do
resíduo de perfuração (cascalho) na argila conforme mostra a Tabela 3.2. A matriz cerâmica
foi utilizada sem aditivo, como referência.
Ana Paula Costa Câmara, Julho/2013
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Tabela 3.2 – Formulações das massas cerâmicas.

Formulações

Argila (% em Peso)

Cascalho (% em Peso)

Argila

100

0

Argila +Resíduo

90

10

Argila +Resíduo

80

20

As massas cerâmicas tiveram uma adição de 10% em massa de água e, em seguida, as
formulações foram misturadas até se obter uma massa homogênea. Logo após essa etapa
ocorreu a granulação em peneira de 35 #, utilizando o material passante. Por fim o armazenamento foi feito em recipientes plásticos, evitando assim variações de umidade na massa cerâmica.

3.4. Caracterização das Formulações cerâmicas
Análise Química
Com a adição do resíduo à massa cerâmica, as formulações obtiveram uma nova distribuição química, sendo necessário verificar a eficiência da técnica de incorporação de resíduo em matriz cerâmica. A metodologia empregada foi a mesma da caracterização das matérias-primas apresentada do item 3.2. Entretanto os resultados foram apresentados apenas na
forma dos principais metais presentes no material.

3.5. Conformação dos corpos de prova
Na conformação dos corpos de prova cerâmicos, foi utilizada uma massa de aproximadamente 13 g, pesadas em uma balança analítica TECNAL – Mark 4100, com capacidade
para 4.100 g e precisão de 0,01 g, para obter corpos de prova de mesma massa. As amostras
foram prensadas em uma matriz retangular fabricada em aço. As dimensões dos corpos de
prova foram de 60 mm de comprimento, 20 mm de largura e 5 mm de espessura, como mostra a Figura 3.4. O teor de umidade de 10 % e a pressão de compactação de 25 MPa, utilizaAna Paula Costa Câmara, Julho/2013
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dos neste trabalho, são os mesmos adotados industrialmente, tornando os resultados em laboratório mais próximos aos praticados na indústria.

Figura 3.4 – Dimensões do corpo de prova.

3.6. Secagem e queima dos corpos de prova
Após a conformação, as formulações foram secas em estufa a 110 ºC durante 24 horas
e resfriadas naturalmente até temperatura ambiente. Em seguida o material foi pesado, mensurado em paquímetro Starret resolução de 0,05 mm, e verificado a presença de trincas ou defeitos que poderiam prejudicar a etapa de queima.
A queima ocorreu na sala de fornos localizada no laboratório de Engenharia de Materiais da UFRN – Universidade Federal do Rio Grande do Norte, realizada em forno tipo mufla, da Marconi modelo COM 45 (MA 385). A Figura 3.5 ilustra o ciclo térmico empregado,
cuja taxa de aquecimento foi de 10 °C/min até as temperaturas de queima de 1080, 1120 e
1160 °C com patamar de 30 minutos, resfriando até a temperatura ambiente.

Ana Paula Costa Câmara, Julho/2013
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Figura 3.5 – Ciclo térmico utilizado na queima.

3.7. Ensaios cerâmicos e ensaio ambiental

Os valores das medidas de retração linear de queima, absorção de água e tensão de
ruptura à flexão, foram aplicados respectivamente nas Equações (2), (3), (4) e (8) e os resultados finais, as médias de quatro medidas, aplicados no programa Origin 6® para construção dos
gráficos.

Cor
A cor foi analisada por observação visual e os corpos de prova queimados foram fotografados, sobre um fundo branco, para verificar possíveis defeitos e avaliar o efeito estético
causado pela adição do aditivo, resíduo de perfuração (cascalho).

Ana Paula Costa Câmara, Julho/2013
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Retração Linear – RL (%)
Na retração linear avaliaram-se as dimensões lineares dos corpos de prova após serem
submetidos às condições específicas de temperatura, as quais foram positivas quando houve
retração e negativas no caso de expansão Após a secagem a 110 ºC e queimas de 1080, 1120 e
1160 ºC os materiais foram resfriados naturalmente até a temperatura ambiente, e em seguida,
aferidas suas variações lineares utilizando paquímetro com resolução de 0,05 mm, observando-se a ocorrência de retração ou expansão. Os valores dessas medidas foram aplicados nas
Equações (2) e (3).

Absorção de Água – AA (%)
Os corpos de prova foram secos em estufa a 110 ºC por 24 horas e depois pesados em
balança analítica com resolução 0,0002 g. Posteriormente, foram submersos em água destilada durante 24 horas, em seguida removeu-se o excesso de água dos materiais com papel toalha e pesou-se novamente para obtenção do peso úmido, e aplicando-se os valores medidos na
Equação (4).

Tensão de Ruptura à Flexão – TRF (N/cm²)
A tensão de ruptura à flexão suportada pelos corpos de prova foi medida em um aparelho do fabricante SHIMATZU, Modelo AG-1 100KN, operando a uma velocidade de 0,5
mm/min, localiza-se no laboratório de Engenharia Civil da Universidade Federal do Rio
Grande do Norte, e os resultados apresentados em kgf/cm², com o uso da Equação (8).

Processo de Gresificação
As curvas de gresificação foram geradas utilizando os dados relativos à Retração Linear de queima (%) e Absorção d’água (%). As curvas da variação de AA e RLq servem para
indicar a temperatura em que o material inicia o processo de gresificação, ou seja, começa a
densificar ou gresificar, que corresponde ao ponto de interseção entre as curvas.

Ana Paula Costa Câmara, Julho/2013
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Análise estatística
A metodologia de superfície de resposta nesta tese foi utilizada como suporte para
facilitar as interpretações dos resultados dos ensaios cerâmicos, retração linear de queima,
absorção de água e tensão de ruptura à flexão. O objetivo consistia em selecionar uma região
ótima da superfície investigada, observando o comportamento das respostas, e buscar as propriedades cerâmicas dentro dos limites exigidos pelas normas técnicas.
Para obter os diagramas de pareto, o modelo matemático, as superfícies de respostas e
as curvas de nível, utilizou-se o programa Statistica 7®.

Solubilidade
Para o processo de obtenção do extrato solubilizado, realizou o procedimento contido na
NBR 10006:2004 da ABNT – Procedimento para obtenção de extrato solubilizado de resíduos
sólidos, para avaliar o grau de aprisionamento dos metais na matriz cerâmica, e classificar o
material cerâmico como classe II B – inerte.
Para a determinação quantitativa dos metais presentes nos extratos solubilizados, estes foram submetidos à espectrometria de emissão ótica com plasma indutivamente acoplado (ICP
– OES). A técnica analítica é baseada na emissão de radiação eletromagnética das regiões
visível e ultravioleta do espectro eletromagnético por átomos neutros ou átomos ionizados
excitados. A produção do espectro se dá pela nebulização da amostra em solução no interior
de um plasma (nuvem de gás altamente ionizado formado por íons, elétrons e átomos com
elevada temperatura) de argônio que é ionizado por um campo magnético gerado por uma
bobina de radiofrequência. A energia do plasma é fornecida por uma fonte de rádio frequência
(27-40 MHz). O equipamento encontra-se no NUPRAR – Núcleo de Processamento Primário
e Reúso de Água Produzida e Resíduos, localizado na UFRN – Universidade Federal do Rio
Grande do Norte.

Procedimento
• Colocar uma amostra representativa do material em frasco de material inerte de
1500 mL.

Ana Paula Costa Câmara, Julho/2013
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Adicionar 1000 mL de água destilada, desionizada e isenta de orgânicos e agitar a amostra em baixa velocidade, por 5 minutos.

•

Cobrir o frasco com filme de PVC e deixar em repouso durante 7 dias, em
temperatura de até 25 °C.

• Filtrar a solução com aparelho de filtração guarnecido com membrana filtrante
com 0,45 µm de porosidade.

• Definir o filtrado obtido como sendo o extrato solubilizado.
• Determinar o pH após a obtenção do extrato solubilizado.
•

Retirar alíquotas e preservá-las para análise, no caso de metais realizar a acidificação numa pequena alíquota, caso ocorra precipitação não proceder a acidificação no restante da amostra.

• Analisar os parâmetros do extrato solubilizado.
•

Determinar quantitativamente os metais presentes no extrato solubilizado com
espectrometria de emissão ótica com plasma indutivamente acoplado (ICP –
OES).

A Figura 3.6 mostra o repouso das amostras e o aparelho de filtração para obtenção do
extrato solubilizado. Este último encontra-se no LEAQ – Laboratório de Engenharia Ambiental e Controle de Qualidade do Departamento de Engenharia Química da UFRN. As concentrações dos metais avaliados no extrato solubilizados foram comparadas com as contidas na
tabela do Anexo G da ABNT NBR 10004: 2004, que estabelece os padrões para o ensaio de
solubilidade, a fim de verificar se as mesmas estão dentro de limite máximo estabelecido na
norma, de acordo com a Figura 3.7.
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Figura 3.6 – Repouso das amostras e aparelho de filtração.
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Figura 3.7 – Anexo G da ABNT NBR 1004: 2004 – Classificação de Resíduos Sólidos.

Ana Paula Costa Câmara, Julho/2013

48

CAPÍTULO 4
RESULTADOS E DISCUSSÕES

Capítulo 4. Resultados e discussões

Tese de Doutorado

4. Resultados e discussões
Os resultados apresentam-se conforme foi desenvolvido o estudo. No primeiro momento a caracterização das matérias-primas, em seguida a análise das formulações, no terceiro
momento os ensaios cerâmicos dos materiais para aplicação do produto obtido em cerâmica
estrutural, finalizando com o ensaio ambiental para avaliar a técnica de estabilização dos metais.

4.1. Caracterização das matérias-primas
Análise Granulométrica (AG)
A fração granulométrica das matérias-primas, foi para a argila de 0,30 µm a 700 µm e
para o cascalho entre 0,40 µm e 700 µm, como ilustram as Figuras 4.1 e 4.2. Os resultados
revelaram que a argila possui 10 % do seu volume em granulometria inferior a 2,39 µm, 50 %
das partículas possuem valores menores que 12,44 µm e 90 % das partículas apresentam valores menores que 127,90 µm. O diâmetro médio da amostra é de 39,02 µm. Para o Cascalho de
perfuração, este possui 10% do seu volume em granulometria inferior a 3,55 µm, 50 % das
partículas possuem valores menores que 33,34 µm e 90 % das partículas possuem valores
menores que 181,08 µm. O diâmetro médio é de 66,83 µm.

Figura 4.1 – Curva granulométrica da argila.
Ana Paula Costa Câmara, Julho/2013

50

Capítulo 4. Resultados e discussões

Tese de Doutorado

Figura 4.2 – Curva granulométrica do cascalho.

A Tabela 4.1 apresenta os resultados de distribuição de tamanho de partícula e classificação granulométrica das amostras de acordo com o teor de argila, areia e silte. Observa-se
que a argila apresenta um alto DM (39,02 µm), acima de 15 µm e um baixo teor de finos (8,86
%). Por outro lado, o cascalho possui um maior DM (66,83 µm) e um menor teor de finos
(6,78 %) em relação à argila. Tanto a argila quanto o cascalho, classificam-se como materiais
de granulometria grosseira, entretanto, a argila apresenta a granulometria mais fina. A semelhança na granulometria das matérias-primas promove um melhor arranjo dos grãos no momento da formulação das massas cerâmicas, facilitando a compactação na etapa da prensagem, pois aumenta a superfície de contato e diminui a formação de defeitos nos materiais cerâmicos após a queima, como espaços vazios.
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Tabela 4.1. Características granulométricas das matérias-primas.

Amostras

D10(µm)

D50(µm) D90(µm) DM(µm)

Fração Argila

Silte

Areia

> 2 µm

2 < x < 60 µm

60 < x < 2000 µm

(% em Volume) (% em Volume)

(% em Volume)

Argila

2,39

12,44 127,90 39,02

8,86

63,04

28,10

Cascalho

3,55

33,34 181,08 66,83

6,78

40,87

52,35

Análise Química (FRX)
A Tabela 4.2 apresenta os resultados da análise química das matérias-primas, em percentagem mássica dos óxidos metálico e o percentual de perda ao fogo. O percentual de metais, obtido por fluorescência de raios X, da argila e cascalho podem ser observados na Tabela
4.3. A argila mostra-se predominantemente constituída pelos óxidos de silício (54,9 %), alumínio (27,8 %) e ferro (6,4 %), característicos de matérias-primas para a produção de cerâmica vermelha, enquanto o metal que predomina é o Si (50,4 %). Observa-se também uma maior
perda ao fogo do cascalho (8,9 %) em relação à argila (4,8 %). Na composição química do
cascalho observa-se, além de SiO2, CaO, Al2O3 e Fe2O3. A ocorrência de alto teor de CaO
(35,3 %), deve-se ao fato de ser proveniente das rochas carbonáceas dos reservatórios petrolíferos da bacia sedimentar potiguar, revelando o metal cálcio (40,58 %) como sendo o de maior percentual em relação aos demais.
De acordo com Santos (1989) a perda ao fogo da argila está associada principalmente
à perda de água de constituição dos argilominerais. Já com o cascalho, além da perda ao fogo
promovida pela fração argilosa presente, a maior perda se dá pela decomposição do cálcio
presente no material e respectiva saída do gás carbônico, associado à matéria orgânica.
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Tabela 4.2 – Análise química das matérias-primas.
Determinações

Argila (%)

Cascalho (%)

P.F. (1000 °C)

4,8

8,9

SiO2

54,9

36,5

Al2O3

27,8

11,5

Fe2O3

6,4

4,5

CaO

1,6

35,3

K2O

4,0

2,7

MnO

0,08

0,09

TiO2

0,99

0,81

Tabela 4.3 – Metais presentes nas matérias-primas.
Metais
Si
Al
Fe
K
Ca
Mg
S
Ti
La
Sc
Mn
V
Cr
Zn
Cu

Argila (%)
50,4
23,02
12,30
7,63
2,59
1,99
1,56
0,19
0,14
0,09
0,07
0,02
-

Cascalho (%)
31,03
9,78
6,5
6,15
40,58
2,54
2,02
0,93
0,30
0,12
0,04
0,02

Análise Mineralógica (DRX)
A análise mineralógica da argila é apresentada na Figura 4.3. O difratograma de raiosX da argila revela que os principais minerais detectados foram quartzo, caulinita e microclínio. O argilomineral predominante é a caulinita (Al2(Si2O5).(OH)4), evidenciada por seus piAna Paula Costa Câmara, Julho/2013
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cos característicos de forma bem definida. Em menor quantidade, mas ainda dentro do limite
de detecção da técnica foi encontrado o microclínio (KAlSi3O8). A Figura 4.4 ilustra o difratograma de raios-X do resíduo de perfuração (cascalho), onde foram identificados picos característicos do quartzo (SiO2), calcita (CaCO3), caulinita (Al2(Si2O5).(OH)4) e microclínio
(KAlSi3O8). A presença do quartzo no cascalho melhora a secagem e liberação de gases durante a queima, minimizando a retração das peças.
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Figura 4.3 – Difratograma de raios-X da argila.
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Figura 4.4 – Difratograma de raios-X do cascalho.

Análises Térmicas (TG e ATD)
A Figura 4.5 ilustra as curvas obtidas por análise termogravimétrica (TG) e análise
térmica diferencial (ATD) da argila. A curva relativa à TG apresenta duas etapas de perda de
massa, a primeira perda (3,8 %) ocorre até aproximadamente a 120 ºC, caracterizando a perda
de água livre. A segunda etapa de perda (3,3 %) ocorre entre 400 e 600 ºC, atribuída à decomposição de compostos orgânicos. A curva de ATD apresenta dois picos endotérmicos, o
primeiro no intervalo de temperatura entre 50 e 120 ºC, relativo à desidratação, e o segundo
na faixa de temperatura de 450 a 530 ºC refere-se à desidroxilação da caulinita em metacaulinita.
Na Figura 4.6 que representa a TG do resíduo de perfuração (cascalho), duas principais etapas de decomposição podem ser observadas. A primeira perda de massa, entre as temperaturas de 49 ºC e 102 ºC (~1,5 %) é referente à desidratação e eliminação de voláteis provenientes de hidrocarbonetos incorporados ao cascalho. A segunda etapa de perda de massa
(~ 12,1 %) ocorre entre as temperaturas de 550 ºC e 700 ºC. Nesta mesma figura, a curva de
ATD apresenta dois picos endotérmicos, o primeiro em torno de 59 °C sendo referente à perAna Paula Costa Câmara, Julho/2013

55

Capítulo 4. Resultados e discussões

Tese de Doutorado

da de água fisicamente adsorvida, e o segundo, entre as temperaturas de 645 e 700 ºC, é atribuído à decomposição do carbonato de cálcio em CaO e CO2.
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Figura 4.5 - Curvas de TG e ATD da argila.
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Figura 4.6 – Curvas de TG e ATD do cascalho.
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4.2. Análise das Formulações cerâmicas
Análise Química (FRX)
Os metais presentes em todas as formulações, em maiores concentrações, foram o Si,
Al, Fe, K e Ca. Observa-se que a medida que aumenta a participação do cascalho, ocorre um
aumento significativo na percentagem de Ca nas amostras. Em contra partida o Si diminuiu
um pouco. Este comportamento já era esperado, pois o metal encontrado em maior quantidade
no cascalho foi o cálcio. De acordo com Soares (2010), estas alterações ocorridas em relação
à argila (0 %) (matriz cerâmica), irão conferir modificações no comportamento das massas
durante a queima, e consequentemente, nas propriedades finais dos produtos queimados.
Os metais selecionados para avaliar a técnica de estabilização foram: Al, Fe, Mn e Zn,
pois se encontraram em todas as formulações, como mostra a Tabela 4.4.
Tabela 4.4 – Percentual de metais presentes nas formulações.
Metais
Si
Al
Fe
K
Ca
S
Ti
Ba
Sc
Mn
Tm
V
Cr
Zn

Ana Paula Costa Câmara, Julho/2013

0%
(%)
50,40
23,02
12,30
7,63
2,59
1,99
1,56
0,19
0,14
0,09
0,07
0,02

10 %
(%)
50,30
24,46
11,50
7,07
4,64
0,21
0,02

20 %
(%)
48,62
24,18
10,72
6,69
5,81
2,07
1,52
0,15
0,12
0,08
0,03
0,02
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4.3. Ensaios cerâmicos
Cor
A análise macroestrutural da cor apresenta o aspecto estético das formulações nas
queimas realizadas. Conforme se observa na Figura 4.7, os materiais cerâmicos de todas as
formulações não apresentaram defeitos estéticos na cor da queima, a coloração das peças ficou homogênea e todas apresentam praticamente a mesma coloração vermelha, característica
de materiais cerâmicos estruturais. A coloração vermelha é promovida pela presença do ferro
na matriz cerâmica, o ferro combinado ao carbonato, presente no resíduo, não alteraram a
coloração das peças cerâmicas.
Não foram verificados, em todos os corpos de prova, defeitos visuais como bolhas,
trincas ou fissuras, que poderiam ocorrer com a adição do resíduo de perfuração (cascalho).
Isso mostra que o aditivo, cascalho de perfuração, se mostrou eficiente no ciclo térmico e nas
temperaturas desenvolvidas no presente trabalho.

Figura 4.7 – Ensaio de cor do material cerâmico.

Ana Paula Costa Câmara, Julho/2013
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Propriedades técnicas
Os resultados das propriedades técnicas de Retração Linear (RLq), Absorção de Água
(AA) e Tensão de Ruptura à Flexão (TRF), estão contidos na Tabela 4.5.

Tabela 4.5 – Resultados das propriedades técnicas das formulações.
FORMULAÇÕES
ENSAIOS

0%

10 %

20 %

Queima a 1080 ºC
RLq (%)

0,28 ± 0,06

-0,01 ± 0,04

-0,25 ± 0,02

AA (%)

9,86 ± 0,08

10,99 ± 0,10

10,40 ± 0,01

TRF (MPa)

5,21 ± 0,11

4,10 ± 0,10

3,61 ± 0,26

Queima a 1120 °C
RLq (%)

0,83 ± 0,13

0,50 ± 0,02

-0,07 ± 0,01

AA (%)

9,42 ± 0,04

9,75 ± 0,05

9,56 ± 0,12

TRF (MPa)

6,63 ± 0,28

5,58 ± 0,09

4,51 ± 0,09

Queima a 1160 °C
RLq (%)

1,30 ± 0,11

1,15 ± 0,04

0,64 ± 0,06

AA (%)

9,44 ± 0,04

8,96 ± 0,15

8,30 ± 0,10

TRF (MPa)

7,29 ± 0,17

6,45 ± 0,01

6,05 ± 0,01

Segundo Dondi (2006), a variação ótima da Retração Linear de queima - RLq, para cerâmicas estruturais (telhas e tijolos), é menor que 1,5 % e aceitável entre 1,5 % e 3 %. De
acordo com os resultados, todas as formulações ficaram dentro do padrão ótimo em todas as
queimas estudadas, exceto a formulação com 20 % de aditivo, que apresentou retração negatiAna Paula Costa Câmara, Julho/2013
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va (expansão) nas temperaturas de 1080 °C e 1120 °C. Essa expansão deve-se à diminuição
da quantidade de fundentes na massa total, fazendo com que diminua a retração linear, ou
seja, o material não deve ter desenvolvido extensivamente as reações capazes de promover a
coesão entre as partículas que compõem o compacto cerâmico (Pureza et al, 2007).
Conforme é observado na Figura 4.8, na temperatura de queima menor (1080 °C) a
Retração Linear de queima (RLq) foi pequena para a argila (0%), e negativa para as demais
formulações. Nas temperaturas maiores ocorreu um aumento significativo da propriedade, e
esta foi diminuída com o aumento da quantidade de cascalho na massa. Como relata Soares
(2010), à medida que se aumenta a participação dos carbonatos na massa, estes presentes no
cascalho, e consequente diminuição do material argiloso, ocorre uma redução da RLq, chegando a uma pequena expansão da peça, como a formulação de 20 % nas menores temperaturas estudadas. A estabilidade dimensional promovida pelos carbonatos está ligada ao CaO.
Este reage com os demais componentes da massa formando silicatos e alumissilicatos de cálcio que sofrem expansão por apresentarem densidades menores que as fases originais. Além
disso, estas fases a base de cálcio interferem na formação de fase líquida, principal responsável pela densificação e consequente retração da peça cerâmica.

Figura 4.8 – Retração Linear de queima das formulações.

Ana Paula Costa Câmara, Julho/2013
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Os dados da Absorção de Água (AA) indicam uma redução com o aumento da temperatura, como mostra a Figura 4.9.

Figura 4.9 – Absorção de Água das formulações.
Observa-se também que com o incremento do cascalho na massa, na temperatura de
1120 °C as formulações apresentaram resultados próximos ao da argila (0 %) e na maior temperatura todas as formulações se encontraram abaixo da matriz cerâmica utilizada como referência no estudo. Isto pode ter ocorrido pelo efeito fundente do cálcio em temperaturas elevadas, tornando melhor o empacotamento das partículas nas peças cerâmicas.
Medeiros (2010) observou que com o aumento da temperatura e percentual de cascalho, verifica-se uma redução na tensão de ruptura. Este fenômeno ocorre devido à diminuição
de fundentes no material cerâmico, presença de maior quantidade de matérias orgânicas e a
decomposição dos carbonatos de cálcio provenientes do cascalho. Isto provoca a liberação de
CO2, o que formam poros que por sua vez, fragilizam a amostra e diminui a tensão máxima de
ruptura necessária para romper as peças cerâmicas.
De acordo com a Figura 4.10, todas as formulações apresentam aumento da tensão de
ruptura com a temperatura de sinterização. Isto se deve à presença de fundentes que ocupam
os espaços vazios e aumentam a coesão entre os argilominerais da amostra dando à mesma
Ana Paula Costa Câmara, Julho/2013
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uma maior resistência. Como afirmado anteriormente à medida que aumenta a concentração
de cascalho, a TRF diminui.
Oliveira (2000) relata que os óxidos terrosos (CaO e MgO) se comportam como fundentes em uma massa cerâmica durante a queima, porém em temperaturas mais elevadas que
as verificadas com os óxidos alcalinos (K2O e Na2O) ~ 950 °C. Além disso, combinados com
os demais componentes da massa, podem formar fases cristalinas à base de cálcio e magnésio
que promovem ao corpo cerâmico uma maior resistência mecânica.

Figura 4.10 – Tensão de Ruptura à Flexão das formulações.

Para a argila, a temperatura de gresificação ficou próxima a 1105 °C (Figura 4.11),
tendo como valores de Absorção de Água 9,58 % e Retração Linear de queima 0,61 %. A
amostra com 10 % de cascalho de perfuração apresentou ponto de gresificação em torno de
1120 °C (Figura 4.12), ocorrendo uma retração menor que a matriz cerâmica com valor de 0,5
% e a absorção de água foi um pouco maior, atingindo 9,8 %. Com 20 % de cascalho de perfuração o material tende a gresificar em uma temperatura ainda maior próxima a 1130 °C (Figura 4.13), a retração diminuiu com valor de 0,1 %, e a AA ficou próxima a 9,4 %.
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Figura 4.11 – Curva de gresificação para Argila.
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Figura 4.12 – Curva de gresificação para a formulação com 10 % de cascalho de perfuração.
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Figura 4.13 – Curva de gresificação para a formulação com 20 % de cascalho de perfuração.

Análise estatística dos ensaios cerâmicos
As interpretações dos resultados dos ensaios cerâmicos das principais propriedades
tecnológicas (RLq, AA e TRF), foram realizadas por meio da análise dos fatores, que identifica qual parâmetro operacional contribuiu significativamente para o processo. Foram construídos os diagramas de pareto, as superfícies de resposta e as curvas de nível, que relacionam a
temperatura de queima e o percentual de cascalho na matriz cerâmica (variáveis independentes) com cada propriedade (variáveis dependentes).
O modelo matemático escolhido para representar cada uma das respostas, foi o linear.
O critério para escolha do modelo teve como base os valores de R2, que demonstram o quanto
o modelo é representativo, considerando as estimativas de R2 mais próximas de um.
As equações podem prever resultados dos ensaios cerâmicos para outras formulações,
para processos descritos conforme o planejamento desta tese. A Tabela 4.6 apresenta as equações que representam a Retração Linear de queima, Absorção de Água e Tensão de Ruptura à
Flexão, após tratamento estatístico, e seus respectivos R2.
Ana Paula Costa Câmara, Julho/2013
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Tabela 4.6 – Equações que representam as variáveis dependentes (respostas).
Equação

R2

RLq = 0,55 + 0,96T – 0,6C – 0,7TC

0,93

AA = 9,46 – 1,2T – 0,3C – 0,84TC

0,98

TRF = 5,67 + 2,26T – 1,42C + 0,18TC

0,94

T – Temperatura de queima (°C) e C – Percentual de cascalho (%).

Observando os Diagramas de Pareto, Figuras 4.14 a 4.16, os efitos foram estatisticamente significativos a 95 % de confiança. A temperatura foi o fator que apresentou uma maior
influência significativa. O percentual de cascalho possui efeito negativo para todas as respostas (propriedades cerâmicas) e a interação entre a temperatura de queima (Temp) e o percentual de cascalho (% casc) foi o menor efeito significativo.

(1)Temp

31,79334

(2)%casc

1by2

-19,8916

-2,24717

p=,05

Figura 4.14 – Diagrama de Pareto para Retração Linear de queima.
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(1)Temp

-19,5795

1by2

-13,0141

(2)%casc

-4,70062

p=,05

Figura 4.15 – Diagrama de Pareto para Absorção de Água.

(1)Temp

30,1438

(2)%casc

1by2

-18,9399

2,367489

p=,05

Figura 4.16 – Diagrama de Pareto para Tensão de Ruptura à Flexão.
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Observando as Figuras 4.17 e 4.18, a região de maior retração está na parte inferior à
direita, indicando que à medida que se aumenta a temperatura e se diminui o percentual de
cascalho, a peça cerâmica tem sua retração aumentada. Quando se eleva o percentual de cascalho na massa cerâmica, observa-se as menores retrações. Este comportamento corrobora
com o gráfico da Retração Linear de queima das formulações estudadas (Figura 4.8).
A melhor região para produção de produtos cerâmicos se encontra na região entre o
verde claro e o laranja, posição dos pontos centrais, as melhores concentrações de cascalho e
temperaturas de queima, esta é a faixa ótima do processo, temperaturas baixas com os menores custos de energia e melhores resultados de retração linear de queima, sem expansão das
peças.

Figura 4.17 - Superfície de resposta para a Retração Linear de queima.

Ana Paula Costa Câmara, Julho/2013
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Figura 4.18 – Curva de nível da Retração Linear de queima.

No caso da AA, os melhores resultados se encontram na região verde claro da superfície de resposta (Figura 4.19). De acordo com a Figura 4.20, a região de maior valor se encontra na parte superior à esquerda e a região de menores valores da absorção de água, ou seja,
menor quantidade de poros abertos na peça cerâmica está na parte superior à direita da curva
de nível. A porosidade da peça cerâmica aumenta à medida que eleva o percentual de cascalho à massa, e se reduz a temperatura de queima. Este fenômeno foi observado na Figura 4.9
para as formulações que apresentavam cascalho em sua massa cerâmica.
A região ótima para a absorção de água, durante o processo de fabricação de produtos
cerâmicos, é a região do vermelho claro ao laranja. Nesta faixa não se tem elevadas temperaturas de queima e as peças apresentam bons valores de absorção de absorção de água, resultando em baixa porosidade do material cerâmico.

Ana Paula Costa Câmara, Julho/2013
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Figura 4.19 - Superfície de resposta para absorção de água.

Figura 4.20 – Curva de nível da absorção de água.
Ana Paula Costa Câmara, Julho/2013
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As Figuras 4.21 e 4.22 indicam que para a Tensão de Ruptura à Flexão, os maiores
valores são conseguidos nas maiores temperaturas de sinterização e menores percentuais de
cascalho. Pode-se perceber na Figura 4.22, em sua parte inferior à direita elevados valores de
TRF, isto significa que é possível obter bons resultados de resistência mecânica dos produtos
cerâmicos com alto percentual de cascalho, queimados em temperaturas elevadas.
A resistência mecânica apresenta comportamento semelhante à RLq, as melhores condições de fabricação se encontra na faixa próximo ao laranja na superfície de resposta. Neste
intervalo é possível bons resultados de TRF sem utilizar temperaturas elevadas, minimizando
os custos operacionais.

Figura 4.21 – Superfície de resposta para tensão de ruptura à flexão.

Ana Paula Costa Câmara, Julho/2013
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Figura 4.22 – Curva de nível da tensão de ruptura à flexão.

Classificação dos produtos cerâmicos obtidos
A Tabela 4.7 apresenta as possíveis aplicações dos produtos cerâmicos obtidos neste
trabalho, após a avaliação das propriedades tecnológicas Absorção de Água (AA) e Tensão de
Ruptura à Flexão (TRF).
Tabela 4.7 – Aplicação dos produtos cerâmicos obtidos.
Percentual de cascalho

Temperaturas de Queima
1080 °C

1120 °C

1160 °C

Argila (0 %)

TM

TM / BC

TE / TM / BC

10 %

TM

TM

TM / BC

20 %

TM

TM

TM / BC

TM – Tijolo Maciço, BC – Bloco Cerâmico e TE – Telha
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Para a classificação utilizaram-se os valores contidos no quadro das propriedades físico-mecânicas determinadas em laboratório, requeridas para aplicação em produtos de cerâmica vermelha (Santos, 1989), mostrados na Tabela 4.8.
Tabela 4.8 – Propriedades físico-mecânicas obtidas em laboratório (Santos, 1989).
Aplicação

AA (%)

TRF (kgf/cm2)

Tijolo Maciço

8 % < AA > 22 %

≥ 20

Bloco Cerâmico

8 % < AA > 22 %

≥ 55

Telha

8 % < AA > 20 %

≥ 65

A avaliação da resistência mecânica nos corpos cerâmicos com o aditivo, mostra que é
possível aplicar os produtos obtidos, em tijolo maciço (Figura 4.17) de acordo como os valores encontrados na norma vigente, ABNT NBR 07170: 1983 – Tijolo maciço cerâmico para
alvenaria, conforme mostra a Tabela 4.9. As formulações com 10 % de cascalho apresentaram
valores acima de 4 MPa em todas as temperaturas estudadas, sendo possível sua aplicação na
categoria C. Para as peças cerâmicas com 20 % do aditivo, na temperatura de queima de 1080
°C pode-se aplicar na categoria B, visto que o seu valor médio foi de 3,61 ± 0,26 MPa, para as
temperaturas de 1120 e 1160 °C é possível a aplicação na categoria C, pois seus resultados
foram superiores a 4,5 MPa.
Tabela 4.9 – Categorias e valores de resistência para o tijolo maciço cerâmico para alvenaria
(NBR 7170:1983).
Categoria

Resistência (MPa)

A

1,5

B

2,5

C

4,0

Ana Paula Costa Câmara, Julho/2013
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Figura 4.23 – Tijolo maciço cerâmico para alvenaria.

4.4. Ensaio ambiental
De acordo com a Tabela 4.11 nenhuma formulação atingiu o limite máximo para os
metais Fe, Mn e Zn, que consta no anexo G da ABNT NBR 10004:2004 – Padrões para o
ensaio de solubilização (Figura 3.7).
A matriz cerâmica (0%) em todas as temperaturas de queima, e a formulação com 10
% do aditivo nas temperaturas de 1080 °C e 1120 °C podem ser considerados materiais inertes, pois seus extratos apresentaram concentrações de todos os metais estudados abaixo dos
limites da norma. Estes corpos cerâmicos não apresentam risco ao meio ambiente.
Para a temperatura de 1160 °C com 10 % de aditivo o extrato apresentou concentrações acima da norma, 0,437 mg/L de alumínio.Os extratos solubilizados das formulações com
20 % de cascalho em todas as temperaturas estudadas, se encontraram acima de 0,2 mg/L de
alumínio, com valor mínimo de 0,233 mg/L e máximo de 0,579 mg/L de alumínio para a temperatura de 1120 °C. Portanto não podem ser considerados com materiais inertes para o metal
Alumínio.

Ana Paula Costa Câmara, Julho/2013

73

Capítulo 4. Resultados e discussões

Tese de Doutorado

Tabela 4.11 – Metais encontrados nos extratos solubilizados das formulações.
FORMULAÇÕES
METAIS

0%

10 %

20 %

Queima a 1080 ºC
Al (mg/L)

0,084

0,129

0,233

Fe (mg/L)

0,059

0,065

0,056

Mn (mg/L)

< LD

< LD

< LD

Zn (mg/L)

0,040

< LD

< LD

Queima a 1120 °C
Al (mg/L)

0,049

0,103

0,579

Fe (mg/L)

0,057

0,055

0,056

Mn (mg/L)

< LD

< LD

< LD

Zn (mg/L)

< LD

< LD

< LD

Queima a 1160 °C
Al (mg/L)

0,072

0,437

0,241

Fe (mg/L)

0,058

0,050

0,052

Mn (mg/L)

< LD

< LD

< LD

Zn (mg/L)

< LD

< LD

< LD

LD – Limite de Detecção.
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5. Conclusão
Com base nos resultados obtidos no presente trabalho, pode-se aplicar a técnica de solidificação, no resíduo de perfuração, a fim de estabilizar os metais estudados (Al, Fe, Mn e
Zn). Conseguiram-se produtos cerâmicos que terão aplicação em cerâmica estrutural, sem
causar riscos ao meio ambiente, com o limite máximo de 10 % de adição do cascalho na matriz cerâmica e temperaturas de queima de 1080 e 1120 °C.
As análises nas matérias-primas mostraram que:
•

As

matérias-primas

apresentaram

como

constituintes

básicos

a

caulinita

(Al2(Si2O5).(OH)4), quartzo (SiO2), alumina (Al2O3), e no caso do cascalho de perfuração, significativa quantidade de CaO.
•

Os resultados da análise granulométrica para a matriz cerâmica e o cascalho de perfuração, são semelhantes quanto ao teor de finos (fração argila) e divergentes nas frações
de silte e areia e na distribuição do diâmetro médio.

Para os materiais cerâmicos pode-se concluir que:
•

As cores dos corpos cerâmicos não sofreram alterações com a adição do resíduo de
perfuração, queimando na cor vermelho, logo é permitido o uso dessas formulações na
indústria de cerâmica estrutural (vermelha).

•

A matriz cerâmica (0%) em todas as temperaturas estudadas apresentou boa estabilidade dimensional, com valores de retração variando de 0,28 a 1,30 %. Para as amostras com adição de cascalho de perfuração, ocorreu expansão das peças a 1080 °C.
Todos os produtos cerâmicos sofreram retração durante a queima a 1160 °C.

•

A avaliação da resistência mecânica e da absorção de água nos corpos cerâmicos com
o aditivo, mostrou que é possível o uso em tijolo maciço cerâmico (ABNT NBR
07170:1983) nas categorias B e C.

•

O ensaio de solubilidade dos corpos cerâmicos classificou a matriz cerâmica e a formulação com 10 % de cascalho em massa e temperaturas de queima de 1080 e 1120
°C, como material inerte para os metais analisados (ABNT NBR 10004:2004), pois
seus extratos não apresentaram perigo ao meio ambiente, os demais ensaios apresenta-
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ram o metal alumínio com valores acima de limite permitido em todas as formulações
estudadas.
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