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RESUMO 
 
A alvenaria estrutural é um método construtivo muito antigo, no qual as alvenarias 

das edificações têm a funcionalidade estrutural além de vedação, e foi o primeiro 

método utilizado pelo homem para construção de abrigos permanentes. Esta 

modalidade executiva possibilita uma maior economia nos custos das edificações, 

entretanto exige um maior controle na confecção e aplicação dos blocos. Outro 

parâmetro importante diz respeito ao pó de brita, resíduos dos britadores, pois não 

possuem utilidade em qualquer cadeia produtiva e assim, são depositados em 

aterros ou na natureza, degradando a qualidade do meio ambiente. Baseado neste 

ensejo, o reaproveitamento deste resíduo, aliado à indústria ceramista, possibilita 

mútuos benefícios, pois diminui o estoque do rejeito dos britadores, elimina o 

impacto ambiental, reduz os custos de confecção dos blocos e eleva a resistência 

das alvenarias. Dentro deste contexto, este trabalho tem como objetivo estudar o 

comportamento do “bloco cerâmico híbrido”, verificando os efeitos da incorporação 

do pó de brita na massa argilosa do bloco cerâmico sob as exigências da Norma 

NBR-15270. As matérias primas foram coletadas em Caicó/RN, no caso do pó de 

brita, e em Assu/RN, no caso da argila, tendo sido formuladas incorporando os 

percentuais de 0%, 5%, 10% e 15% de resíduo. As amostras foram sinterizadas à 

temperatura de 990ºC, à taxa de aquecimento de 5ºC/min com isoterma de uma 

hora e submetidas a ensaios tecnológicos, como retração linear, absorção de água, 

porosidade aparente e resistência à compressão. O resultado significativo obtido foi 

com a formulação de 10% de resíduo incorporado, o qual elevou a resistência à 

compressão dos blocos em média de 26,41% e até 58%. 
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ABSTRACT 
 
 
 
The structural masonry is a very old construction method, where the walls of the 

buildings have structural functionality beyond seal, and it was the first method used 

by man to build permanent shelters. This executive mode enables greater savings in 

the buildings costs, but requires more control in the manufacture and application of 

the blocks. Another important parameter concerns the gravel dust, waste crushers, 

because they have no utility in any production chain and so are landfilled or 

deposited in nature, degrading the quality of the environment. Based on this, the 

reuse of this waste, together with ceramics industry, enables mutual benefits because 

it reduces the stock of waste crushers, eliminates the environmental impact, reduces 

the manufacturing costs of the blocks and increases the strength of masonry. Within 

this context, this work aims to study the behavior of the "hybrid ceramic block" by 

checking the effects of the incorporation of gravel dust in the clay mass of the 

ceramic block in the light of the requirements of the NBR-15270. The raw materials 

were collected in Caicó/RN, in the case of the gravel dust, and Assu/RN, in the case 

of clay, and were formulated incorporating the percentage of 0%, 5%, 10% and 15% 

residue. The samples were sintered at 990ºC temperature, the heating rate of 

5°C/min with an isothermal hour and subjected to technological testing as linear 

shrinkage, water absorption, porosity and compressive strength. The best result 

obtained in the study was 10% corporate residue which increased the compressive 

strength of the blocks on average 26,41% and up to 58%.  
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Cássio Freire Câmara 

1 INTRODUÇÃO 

 

 

Em toda sua história, o homem utilizou-se dos recursos naturais do planeta, 

gerando resíduo com pouca preocupação quanto ao futuro, já que eram abundantes 

os recursos e por sua vez a “Mãe Natureza” aceitava de forma passiva todos os 

despejos realizados (MODESTO, 2003). 

Nas ultimas décadas, a contaminação ambiental tem despertado a atenção 

da comunidade científica devido aos severos danos provocados à saúde humana e 

ao meio ambiente, levando a sociedade a promover discussões relativas aos 

impactos de ordem ambiental causados por resíduos, sendo fato de notória 

necessidade incluí-los na metodologia e desenvolvimento de pesquisa, visando a 

oferecer materiais alternativos para manter o equilíbrio entre os aspectos 

tecnológicos, ambientais e econômicos (AQUINO, 2005). 

A cerâmica, no campo da construção, é um dos materiais mais antigos, seja 

na forma de bloco e telhas, ou na forma de placas para pavimento, porém, somente 

após a segunda Guerra Mundial (1939-1945) foram incrementadas novas 

tecnologias, permitindo a produção em escala industrial, com a consequente queda 

de preços e sua popularização, incentivando assim os estudos e pesquisa científica, 

objetivando melhor qualidade do produto (FILHO & MÔNACO, 2001). 

A alvenaria estrutural é um método construtivo histórico. Foi o primeiro 

método utilizado pelo homem para construção de abrigos após as tendas utilizadas 

na vida nômade. Mas o método como é conhecido hoje, racionalizado e dinâmico, foi 

redescoberto apenas no século XX, passando a ser executado a partir de princípios 
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científicos. Essa redescoberta ocorreu principalmente nos EUA e na Europa, que 

foram, e ainda são, os maiores pesquisadores neste seguimento. 

Empresários e especialistas em cerâmicas estruturais do Brasil, Portugal, 

Holanda e Espanha discursaram durante o 39º Encontro Nacional da Indústria de 

Cerâmica Vermelha, realizado em Florianópolis, em 2010, sobre os desafios do setor 

e apontaram para a necessidade urgente de inovação e investimento em 

sustentabilidade. É a mais clara comprovação de que os rápidos avanços 

tecnológicos ocorridos nos últimos anos na área de transformação dos materiais vêm 

impondo uma renovação no tratamento e na gestão dos materiais empregados aos 

conhecimentos fundamentais e aplicados à engenharia, ciência e tecnologia dos 

materiais (SANTOS, 2013). 

No Brasil, após sua introdução em 1966, foram construídos em São Paulo 

alguns prédios de quatro pavimentos em alvenaria estrutural. Mas o 

desenvolvimento deste método construtivo foi lento devido a alguns fatores, tais 

como: preconceito com o novo sistema, maior domínio da tecnologia do concreto 

armado (convencional) pelos construtores e projetistas e pouca divulgação do 

método nas universidades, fazendo com que os novos profissionais desconheçam a 

técnica. 

Já na segunda metade da década de 60, com a criação do Sistema 

Financeiro de Habitação (SFH) e do Banco Nacional de Habitação (BNH), houve um 

despertar das indústrias nacionais de materiais e componentes para construção civil 

em virtude da mudança de escala de produção (CASTRO, 2010). Mas somente no 

início dos anos 70 é que a produção atingiu uma demanda continuada, fazendo com 

que a indústria cerâmica ampliasse significativamente a sua produção. Até o final da 
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década de 90, o crescimento da indústria foi predominantemente voltado para o 

mercado interno e, a partir deste período, os produtores brasileiros passaram a 

buscar também o mercado externo, demonstrando, todavia, uma tendência 

crescente já esperada (BNDES, 1999). 

A Indústria Ceramista Brasileira ocupa uma posição de destaque no 

mercado econômico do país. De acordo com a ABC (Associação Brasileira de 

Cerâmica), a atividade tem uma participação de 1,0% no PIB – Produto Interno 

Bruto, valor equivalente a 6,8 bilhões/ano, com aproximadamente 5.500 fábricas 

registradas e outras 2.500 em operação informal e/ou sazonal, incluindo as olarias e 

as microempresas. Atualmente, o Brasil possui um parque industrial distribuído em 

todas as regiões, concentrada principalmente no Sul, Sudeste e Nordeste do país. 

Estima-se um consumo anual de mais de 120 milhões de toneladas de argila pelo 

setor oleiro brasileiro (ANICER, 2012). 

Com relação ao Nordeste, a produção está localizada principalmente nos 

Estados do Ceará, Rio Grande do Norte, Bahia, Pernambuco, Maranhão e Piauí. 

Segundo dados do Ministério de Minas e Energia, a região Nordeste tem produção 

de 21% da marca nacional, mas consome 22%, tendo que importar produtos de 

outras regiões (BNB, 2010). 

A indústria cerâmica do Rio Grande do Norte produz basicamente tijolos, 

blocos, telhas e lajotas de cor vermelha. A sua produção é a de uma indústria de 

base, contribuindo para o desenvolvimento da economia local. Segundo Machado, 

em 2012 eram aproximadamente 160 empresas produzindo cerca de 90 milhões de 

peças por mês. O consumo de argila mensal é em torno de 174 mil toneladas.  

Nos últimos anos, a alvenaria estrutural tem experimentado um grande 
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desenvolvimento, devido aos custos das obras se tornarem a principal preocupação 

das empresas para se manterem competitivas, fazendo com que utilizem novos 

materiais e invistam em pesquisa (RAMALHO; CORRÊA, 2003). 

Cada vez mais o setor cerâmico tem sido utilizado com o objetivo de dar 

destino aos mais diversos tipos de resíduos, por vários fatores, tais como: redução 

do impacto ambiental provocado pelos mesmos, redução dos custos produtivos ao 

serem incorporados aos produtos, redução do uso das matérias primas e busca da 

melhoria da qualidade técnica (SEFAZ-PI, 2009). 

Dentro desta realidade, a presente Tese vem somar-se a outras pesquisas 

visando a estimular a execução de edificações que utilizam alvenaria estrutural 

(economicidade) com maior preservação dos recursos naturais (substituição da 

argila pelo pó de brita) e elevando a qualidade (maior resistência à compressão) do 

bloco cerâmico. 

O objeto do estudo apresenta grande relevância prática na atualidade, pois a 

cada dia a modalidade de execução das edificações residenciais em alvenaria 

estrutural cresce em maior escala que as edificações em estrutura de concreto 

armado convencional. 

Esta Tese de Doutorado será apresentada na seguinte sequência: 

O Capítulo1 – A Introdução traz uma visão geral do método construtivo 

abordado (alvenarias estruturais) e apresenta a estrutura desta dissertação. 

O Capítulo2 – Na Fundamentação Teórica são tratados todos os parâmetros 

do trabalho e a estratégia utilizada para atingir os objetivos do Doutorado, 

ressaltando a importância de avaliar o comportamento das amostras nas suas 
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diferentes formulações.  

O Capítulo 3 - Apresenta uma síntese das análises realizadas nos materiais 

utilizados na confecção dos blocos cerâmicos híbridos (Análise Mineralógica, 

Fluorescência e Microscopia Eletrônica de Varedura), o detalhamento das 

metodologias e técnicas utilizadas na confecção dos blocos cerâmicos híbridos 

(refino utilizando o moinho de bolas, peneiramento, extrusão e sinterização) e os 

ensaios realizados nos corpos de prova desta Tese (Compressão, Absorção de 

Água, Porosidade e Percentual de Aglomerante). 

O Capítulo 4 – Apresenta os resultados obtidos na forma de tabelas, 

gráficos e imagens, conjuntamente com as interpretações e discussões dos 

mesmos. 

O Capítulo 5 – Apresenta o resumo de todas as conclusões deste trabalho, 

que servirá de consulta para trabalhos posteriores sobre o assunto e assegura a 

utilização do “Bloco Cerâmico Híbrido” das edificações em alvenarias estruturais. 
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

 

Com o propósito de elevar a segurança das edificações em alvenarias 

estruturais, os estudos do tema foram iniciados pela definição das propriedades a 

serem analisadas e, em seguida, foram identificados os critérios de aceitação e/ou 

tolerância acerca dos resultados a serem obtidos.   

Dessa forma, utilizaram-se os parâmetros Normativos da Associação 

Brasileira de Normas Técnicas - ABNT NBR 15270 (parte 2): Blocos cerâmicos para 

alvenarias estruturais – Terminologia e Requisitos, ou seja, após consulta às Normas 

sobre o assunto vigentes no Brasil, foi observado que os parâmetros que 

condicionavam a qualidade dos blocos cerâmicos com fins estruturais eram a sua 

capacidade de resistência a compressão (fbk,est; fbm;  fb e fbk) e o seu nível de 

absorção de água (o índice de absorção de água não deve ser inferior a 8% nem 

superior a 22%). O primeiro utilizado nos projetos de estrutura das edificações 

objetivando a sua segurança e o segundo necessário para garantir a ligação entre a 

argamassa de assentamento e acabamento das alvenarias. 

Os trabalhos de pesquisa convergiram para a elaboração de parâmetros 

comparativos entre os resultados dos ensaios (resistência à compressão, absorção 

de água, porosidade e quantidade de aglomerante), obtidos a partir dos corpos de 

prova confeccionados com percentuais de pó de brita diferentes (0%, 5%, 10% e 

15%) e sinterizados a temperaturas de gresificação (990oC). 
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2.1 ARGILA 

 

 

O termo argila, lato sensu, é empregado para designar um material 

inorgânico natural, de aspecto terroso, de comportamento plástico quando 

adicionada uma determinada quantidade de água. Para os ceramistas, é um material 

que, quando misturado com certa quantidade de água, torna-se uma massa plástica 

que endurece após a secagem e queima (GOMES, 1986). 

Segundo Santos (1989), todas as argilas são constituídas essencialmente 

por partículas cristalinas extremamente pequenas de um número restrito de minerais 

conhecidos como “argilominerais”. Uma argila qualquer pode ser composta por 

partículas de um argilomineral ou por uma mistura de diversos argilominerais, 

podendo conter minerais não argilosos como: calcita, dolomita, gibsita, quartzo, 

pirita, entre outros, além da matéria orgânica e outras impurezas (cloreto de sódio, 

potássio, nitratos, etc.). 

A argila é o componente da cerâmica de maior quantidade e, devido a suas 

propriedades, proporciona para este produto um coeficiente de condutividade 

térmica menor que o concreto. Esta propriedade define a capacidade de conduzir 

maior ou menor quantidade de calor por unidade de tempo. Este coeficiente é ainda 

mais baixo no isopor e na madeira (GUY, 1980). 

As alvenarias estruturais com blocos cerâmicos possuem bom desempenho 

térmico e maior durabilidade que as alvenarias com outros tipos de blocos, uma vez 

que, nas primeiras, as deformações em função das variações térmicas são 

extremamente inferiores (SANTOS, 1989). 
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Do ponto de vista da matéria prima, o setor de cerâmica vermelha utiliza 

basicamente argila comum, em que a massa é tipo monocomponente - só argila -, e 

pode ser denominada de simples ou natural. Essa formulação de massa busca, em 

geral de forma empírica, uma composição ideal de plasticidade e fusibilidade, para 

propiciar trabalhabilidade e resistência mecânica na queima. A preparação da massa 

é feita geralmente através da mistura de uma argila “gorda“, que é caracterizada pela 

alta plasticidade, granulometria fina e composição essencialmente de argilominerais, 

com uma argila “magra“, esta rica em quartzo e menos plástica, podendo ser 

caracterizada também como material redutor de plasticidade (MOTTA, ZANARDO e 

CABRAL, 2001). 

 

 

2.2 MATERIAIS CERÂMICOS 

 

 

 Os materiais cerâmicos compreendem os inorgânicos, não metálicos, de 

emprego em engenharia ou produto químico inorgânico (excetuados os metais e 

suas ligas), que são utilizáveis geralmente após tratamento em temperaturas 

elevadas (ACCHAR, 2000). Uma grande vantagem dos materiais cerâmicos em 

relação aos demais é a sua abundância na crosta terrestre.   

A queima realizada no forno dos produtos cerâmicos é uma das etapas mais 

importantes do seu processo de fabricação. Segundo Gomes (1995), a sinterização 

é um processo termicamente ativado pelo qual um agregado de partículas, ou um pó 
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compactado, adquire estrutura sólida coerente através da formação de contornos de 

grão, bem como pelo crescimento de pescoços interpartículas. 

 A estrutura dos materiais cerâmicos apresenta-se após a queima inteira 

ou parcialmente cristalizada, isto é, os átomos de sua estrutura ficam arranjados de 

forma simétrica e repetidos de tal modo que parecem pequenos cristais. Apresentam 

normalmente ligações iônicas e covalentes. Esta característica estrutural confere aos 

materiais cerâmicos propriedades físicas como: resistência ao ataque de produtos 

químicos, resistência à tração e à compressão, entre outras. Isto oferece ampla 

aplicabilidade, desde o uso em louças domésticas, o uso na indústria mecânica, em 

refratários, em ferramentas de corte, na odontologia, na medicina e na construção 

civil. 

 

 

2.3 BLOCO CERÂMICO 

 

 

Tecnicamente, convencionou-se chamar de cerâmica todo e qualquer 

produto obtido pela moldagem e queima de uma mistura de minerais com 

propriedades adequadas à confecção e acabamento de produtos a que se destinam 

(GUETO, 2005).  

A cerâmica tradicional de base argilosa compreende vários segmentos 

cerâmicos, desde cerâmica branca, para revestimento, e cerâmica vermelha ou 

estrutural.  
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Cerâmica vermelha estrutural, também conhecida por pesada, consiste em 

peças cerâmicas onde o principal componente é a argila, apresentando em sua 

maioria uma coloração avermelhada devido à presença de óxido de ferro. 

Blocos são elementos vazados moldados com arestas vivas retilíneas, sendo 

os furos cilíndricos ou prismáticos. A sua conformação é obtida através da extrusão 

e são produzidos a partir da queima da cerâmica vermelha. Durante este processo, 

toda a umidade é expulsa e a matéria orgânica é queimada, ocorrendo a vitrificação 

(fechamento dos poros da argila pela queima). Os blocos cerâmicos são 

subdivididos quanto a sua funcionalidade em: blocos de vedação e blocos portantes. 

O alto índice de informalidade das empresas produtoras de materiais 

cerâmicos no Brasil e a utilização de processos produtivos tradicionais prejudicam a 

eficiência do setor ceramista Brasileiro, além da baixa qualidade das matérias primas 

ofertadas, nas quais, segundo José Mário Coelho (2009), a homogeneidade e a 

constância das especificações das argilas constituem propriedades fundamentais 

para os ganhos de produtividade e qualidade da manufatura cerâmica.  

Para DIAS & TOFFOLI (2000), a atividade do setor ceramista ainda está 

calcada em procedimentos arcaicos de gestão e acomodada pela antiga tradição. A 

não utilização de normatizações contribui para o desperdício na construção civil, 

aumentando a geração de rejeitos, consumo de materiais e de mão de obra, e 

causando prejuízos financeiros e na imagem social do setor. 

Conforme Carvalho (2001), o processo produtivo do bloco cerâmico é 

dividido em cinco fases bem definidas: extração da matéria prima, estocagem, 

mistura, extrusão, secagem e queima. 
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2.4 ALVENARIA ESTRUTURAL 

 

 

A alvenaria estrutural é um sistema construtivo bastante antigo. Data das 

idades mais remotas, quando o homem utilizava blocos espessos de pedra para 

construir sua habitação. A estrutura e a arquitetura destas edificações eram bem 

características, como, por exemplo, as espessuras relativamente grandes das 

paredes e as formas em arco na tentativa de alcançar maiores vãos. Muitas destas 

obras podem ser vistas ainda hoje e impressionam pela sua grandiosidade e 

arquitetura. Foram construídas por motivos religiosos, como o Vaticano em Roma, 

ou por motivos de guerra, para proteção de Reis e Rainhas, como os vários castelos 

medievais da França e Inglaterra. Apesar de terem centenas de anos, continuarão 

certamente por mais um longo período imponentes, demonstrando toda sua beleza e 

força. 

Os últimos dois séculos foram marcados por uma grande evolução da 

humanidade e alto crescimento populacional. A descoberta de novas tecnologias e 

materiais, a revolução industrial, entre outros fatores, impuseram a adoção de 

construções mais baratas a fim de atender a necessidade habitacional e industrial. O 

advento do concreto armado no início do século XX trouxe a possibilidade de se 

fazer estruturas esbeltas com grandes vãos, propriedades que a alvenaria não podia 

concorrer por suas próprias características.  

Assim, a alvenaria ficou renegada ao segundo plano, passando a ser 

utilizada basicamente como elemento de vedação nas construções, conforme 

modelos apresentados na Figura 1, devido à necessidade de empregar paredes 
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exageradamente espessas, principalmente por causa da inexistência de processos 

racionais de cálculo. Somou-se a este fato a falta de tecnologia capaz de fabricar 

materiais com resistência mecânica e qualidade suficiente para se executar 

alvenarias estruturais com menores espessuras, explicando assim o declínio de 

utilização deste sistema construtivo.  

As grandes obras de alvenaria construídas na antiguidade, utilizando muitas 

vezes trabalho escravo para sua execução, pareciam não ter mais espaço na vida 

moderna (KALIL, 2011). 

 

Figura 1 - Tipos e formas dos primeiros blocos utilizados no Brasil. 

 
 

 

Fonte: Alvenaria Estrutural. PUCRS – Profa. Silvia Maria B. Kalil. 

 

O atendimento à necessidade de produzirem-se peças de alvenaria que 

suportassem elevadas cargas e que fossem esbeltas o suficiente para evitar o 

desperdício de materiais e de espaços nas edificações, além de fáceis de aplicação 

nas obras, tomou-se possível com a utilização de equipamentos pesados e 

sofisticados de vibrocompressão e de cimentos cada vez mais resistentes que 

proporcionaram o ressurgimento da alvenaria estrutural. As peças cerâmicas 
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também tiveram grande avanço, com fornos mais modernos e controles de queima 

do material mais eficiente, viabilizando o uso deste material nas alvenarias 

estruturais. 

De acordo com a professora Kalil (2011), a partir dos anos 20, iniciaram-se 

pesquisas e desenvolvimento na área de materiais e cálculos com utilização de 

alvenarias com função estrutural. No inicio do século, os Estado Unidos 

estabeleceram laboratórios de resistência dos materiais e alguns destes estavam 

voltados para testes em alvenaria.  

Em 1948, na Inglaterra, foi elaborada a primeira norma consistente para o 

cálculo da alvenaria de tijolos. Em 1967, surgem nos EUA especificações do NCMA 

(“Specification for the design and the construction of Load-Bearing Concrete 

Masonry”), resultado de anos de pesquisa na área e que foram rapidamente 

adotadas em todo o território norte-americano e permitiram várias construções em 

alvenaria estrutural. 

Desde então, este tipo de construção, ilustrado na Figura 2, só tem visto o 

crescimento de sua utilização com desenvolvimento muito grande na área de 

materiais, processos construtivos e formas de cálculo que viabilizam construções em 

alvenaria de forma racional, rápida e segura com muita qualidade. Atualmente, este 

tipo de alvenaria encontra-se difundida em muitos países como Inglaterra, França, 

Estados Unidos, Canadá e Austrália.  

No Brasil, a alvenaria estrutural com blocos de concreto iniciou-se em fins dos 

anos 60 com a montagem de grandes fábricas produtoras de blocos de concreto, 

como a Reago, em São Paulo, e firmou-se na década de 70 com a construção de 

grandes conjuntos habitacionais como, por exemplo, a construção do Conjunto 
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Habitacional Central Park da Lapa, com quatro blocos de doze andares, o edifício 

Muriti, em São José dos Campos, de dezesseis andares, entre outros. 

 

Figura 2 - Plano de corte da edificação com alvenarias que utilizam blocos estruturais. 

 
 

Fonte: Alvenaria Estrutural. PUCRS – Profa. Silvia Maria B. Kalil. 

 
 

Mas, sem dúvida alguma, o motivador principal deste aumento de produção 

tem sido o crescimento do sistema construtivo em alvenaria estrutural. Este sistema 

tem reduzido significativamente os custos finais dos edifícios por diminuir o consumo 

de aço, concreto, fôrmas de madeira e principalmente da mão de obra (carpinteiros, 

armadores e pedreiros).  
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Ademais, a racionalização e modulação dos blocos (conforme ilustrado na 

Figura 3) que o processo impõe à execução da obra evita desperdícios em todas as 

fases da construção. Mas os insucessos, em certos casos, no alcance de 

resistências características, cada vez mais elevadas, devido às especificações de 

projetos de edifícios cada vez mais altos e arrojados, proporciona certa insegurança 

aos produtores de blocos, projetistas e construtores na hora de utilizar e vender o 

sistema construtivo da alvenaria estrutural. 

 

Figura 3 - Modelos de blocos estruturais ou portantes utilizados nas edificações. 

 
 

Fonte: Alvenaria Estrutural. PUCRS – Profa. Silvia Maria B. Kalil. 

 

Segundo Richter (2007), a vantagem básica da alvenaria estrutural está no 

fato de que o mesmo elemento pode responder por diversas funções. Assim, uma 

parede simultaneamente com a capacidade de resistir às tensões atua como 

divisória, isolante acústica e térmica e também protege contra incêndio. Em 

estruturas de concreto ou aço estas funções devem ser obtidas 

separadamente. Outras vantagens são:  

-Propriedade de uso com grande variedade funcional;   

-Geralmente é mais econômica do que os sistemas em aço ou concreto;   

-Maior facilidade de projetar e detalhar;   



Capítulo 2 – Revisão Bibliográfica                                                                                                         28 
 

Cássio Freire Câmara 
 

-Menor utilização de fôrmas com consequente redução do número de escoras;   

-Utilização de ferragem apenas como detalhes construtivos, tais como amarração 

entre paredes;   

-Facilidade de obtenção e treinamento de mão-de-obra; 

-Maior facilidade de supervisão da obra;  

-Permite grande flexibilidade ao projetista por utilizar unidades de pequena 

dimensão.  

A causa da dificuldade em atingir resistências maiores está na falta de 

conhecimento e procedimentos utilizados na produção dos blocos cerâmicos. A 

resistência característica destes elementos é conseguida mediante o 

equacionamento de inúmeras variáveis contidas nos processos de produção. 

Contudo, a grande maioria das fábricas (olarias) utilizam procedimentos empíricos 

no processo produtivo e proporcionalidade dos artefatos que resultam em 

desperdício de material e insucessos na tentativa de alcançar resistências 

almejadas. 

 
Desta forma, faz-se necessário o estudo de uma metodologia de dosagem 

que seja capaz de prever e proporcionar, com mais exatidão, as características finais 

dos blocos cerâmicos, resultando em economia e segurança na produção dos 

mesmos para que atinjam resistências e características particulares desejadas. 
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2.5 RESÍDUOS INDUSTRIAIS 

 

 

 Resíduos industriais podem ser descritos como matérias resultantes de 

processos industriais ou manufaturados e desprovidos de utilidade na cadeia 

produção do produto principal. O gerenciamento destes resíduos, tendo como 

finalidade a manutenção do meio ambiente e da saúde humana, é prática bem 

conhecida e empregada na atualidade, tendo em vista o crescimento da população 

mundial e a perspectiva de carência dos recursos naturais (CÂMARA, 2012).  

 A utilização de resíduos gerados pelas indústrias não é alternativa nova e 

tem sido pactuada com sucesso em vários países. A construção civil, de um modo 

geral, é o ramo da atividade tecnológica que utiliza maior volume de recursos 

naturais, sendo assim o mais indicado é absorver os rejeitos sólidos produzidos em 

forma de material de consumo (AHMED, 1996). 

 A recuperação e a reciclagem de resíduos que apresentam valor econômico 

são formas mais atraentes para a solução dos problemas de tratamento e destino 

final, principalmente por ser visto como um fator importante para a redução do 

consumo dos recursos naturais, e, ainda, uma maneira de reduzir a carga de 

poluentes lançada ao ambiente (BERNARDIN, 2006). 

 A mais visível das contribuições do reuso deste resíduo industrial (pó de 

brita) é a preservação de recursos naturais (argila), substituídos por resíduo, 

prolongando a vida útil das reservas naturais e reduzindo a destruição da paisagem, 

flora e fauna como o depósito/estoque deste resíduo (JOHN, 2000).  
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 Neste contexto, pesquisas para a incorporação dos mais variados tipos de 

resíduos em matrizes cerâmicas já vêm ocorrendo desde a metade do século 

passado, sendo estes estudos mais extensivos nos últimos vinte anos (ANDERSON, 

2002; BERMAN, 1982). 

 O reuso dos resíduos industriais é uma das melhores alternativas para 

reduzir o impacto negativo ao meio ambiente, como o consumo de matéria prima e a 

geração desordenada de resíduos (LEITE, 2001). A reciclagem dos resíduos (pó de 

brita) gerados pela indústria de extração e fabricação de brita (granítica) proposta 

nesta Tese visa à atenuação do impacto ambiental gerado pelo descarte praticado 

nos dias de hoje. 

Do ponto de vista ambiental, as alternativas de reuso dos resíduos devem 

permitir um menor impacto ambiental global (ANGULO, 2001). 

 

 

2.6 PÓ DE BRITA 

 

 

Este material, cujas dimensões encontram-se entre 2 e 60 micrômetros, é 

mais grosso, portanto, segundo Padilha (2004), corrigindo a granulometria do 

agregado ou até da pasta de argila e, assim, desempenha um papel de certa 

importância neste estudo. 

De acordo com Silva e Silva (2012), além da sustentabilidade e economia, o 

setor da construção civil visa também à qualidade dos materiais utilizados, com o 
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objetivo de proporcionar mais segurança às edificações. Estudos já realizados 

demonstraram que o pó de brita possui essas qualidades exigidas, por possuir 

uniformidade de suas propriedades.  

Segundo Menossi (2005), a trabalhabilidade e, por consequência, a 

resistência à compressão são influenciadas pelo formato que os grãos possuem. O 

pó de brita também melhora essas duas características, pois possuem partículas 

equidimensionais (LEMOS, 2007).  

Nas pedreiras são produzidos quatro tipos de brita (brita 0, 1, 2 e 3) que 

encontram aplicações nobres e mais vantajosas comercialmente. Porém, além deles, 

existe uma espécie de pó de pedra que é utilizado somente em aplicações 

secundárias na construção civil. “Esses finos possuem evidentes diferenças com 

relação à distribuição granulométrica, forma, textura e resistência mecânica de suas 

partículas", diz Kuck (2003). Isso dificulta a sua trabalhabilidade e, para que ele 

possa ser empregado como agregado na construção civil, ele precisa passar por um 

processamento que possibilite a seleção deste material antes da sua aplicabilidade. 

  

 

2.7 BLOCO CERÂMICO HÍBRIDO 

 

 

 O termo “híbrido” adicionado na nomenclatura do novo bloco cerâmico 

pesquisado neste Doutorado tem a função de evidenciar a adição, mesmo que 

parcial, de outro material em substituição à argila como matéria prima, no presente 
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caso o pó de brita. Entretanto, todo o processo de confecção do bloco permanece 

inalterado, preservando a atual metodologia utilizada pelas olarias em operação, 

bem como, não há necessidade de alterações nas dimensões do bloco (CAMARA, 

2012).   

 

 

2.8 TÉCNICAS MICROSCÓPICAS 

 

 

São técnicas utilizadas na preparação de material para observação ao 

microscópio. Na microscopia é possível utilizar dois tipos de preparações: 

temporárias ou extemporâneas, usadas para a observação imediata do material, e 

as definitivas, preparações que podem ser guardadas e observadas várias vezes 

(CÂMARA, 2012). 

A preparação do material para observar ao microscópio engloba várias 

técnicas. Inicia-se com a colheita do material, que deve ocorrer em condições em 

que o objeto de estudo (corpos de prova) não seja danificado, prejudicando a 

confiabilidade dos resultados.  

A fixação, inclusão, corte, coloração e montagem são algumas das técnicas 

utilizadas na preparação do material para observação em microscopia. 

Em especial, na microscopia eletrônica, são utilizadas técnicas de inclusão, corte, 

fixação e contraste para a preparação do material a observar. 



Capítulo 2 – Revisão Bibliográfica                                                                                                         33 
 

Cássio Freire Câmara 
 

O manuseio das amostras desta Tese seguiu as instruções e determinações 

da ABNT NBR 15270-3 – Métodos de ensaio. 

 

 

2.9 ANÁLISE MINERALÓGICA 

 

 

A concepção e o desenvolvimento de materiais cerâmicos, bem como a 

otimização dos parâmetros de processamento ou propriedades mecânicas, implicam 

no conhecimento e controle da microestrutura, tanto qualitativa como 

quantitativamente (CÂMARA, 2012). 

Nesta etapa é importante ressaltar o comentário de Gomes (1995) quando 

afirma que a estrutura do grão de pó tem forte influência no processo de 

compactação e sinterização, além de influenciar nas propriedades do produto final.   

Alguns materiais cerâmicos são quase sempre sinterizados e, após o seu 

resfriamento, formam fases intergranulares que envolvem os grãos do material base, 

dificultando a sua observação. 

O uso de ataques químicos se faz necessário para remover essa fase 

intergranular, sem degeneração dos materiais cerâmicos. Assim, podem-se avaliar 

os aspectos microestruturais, de forma a conciliar os aspectos morfológicos com as 

propriedades mecânicas (MANNHEIMER, 2002).  
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Segundo Câmara (2012), as técnicas laboratoriais adotadas para preparação 

das amostras (embutimento, lixamento e polimento) se mostram eficientes, já que a 

microestrutura e suas características (tamanho de grão, razão de aspecto, 

alinhamento dos grãos) podem ser avaliadas. Assim, estas técnicas se mostraram 

extremamente simples, de baixo custo, rápidas e eficientes e sem exigir 

equipamentos sofisticados e/ou materiais de consumo de alta complexidade, tais 

como lixas feltro e pasta diamantada para o polimento, reduzindo assim o custo final 

e o tempo de preparação das amostras a serem observadas. 

 

 

2.10 FLUORESCÊNCIA DE RAIOS “X” POR REFLEXÃO TOTAL 

 

 

A técnica de fluorescência de raios X por reflexão total pode ser vista como 

um caso de fluorescência de raios X por dispersão de energia, que consiste 

basicamente na emissão da radiação incidente a ângulos muito rasos sobre uma 

superfície refletora de forma a se obter a reflexão total. No intuito de se diminuir o 

espalhamento e a fluorescência dos elementos do material refletor, a técnica de 

fluorescência de raios X por reflexão total busca um ângulo de incidência em que 

todo o feixe incidente seja refletido, havendo, consequentemente, menor interação 

possível entre a radiação incidente e o material refletor (CALLISTER, 2008). Outro 

fator importante a se levar em consideração é que a amostra deve ser posicionada 

sobre a superfície refletora em forma de uma película (muito fina).  
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2.11 DIFRAÇÃO DE RAIOS X– DRX 

 

 

Dentre as várias técnicas de caracterização de materiais, a técnica de 

difração de raios X é a mais indicada na determinação das fases cristalinas 

presentes em materiais cerâmicos. Isto é possível porque, na maior parte dos sólidos 

(cristais), os átomos se ordenam em planos cristalinos separados entre si por 

distâncias da mesma ordem de grandeza dos comprimentos de onda dos raios X. Ao 

incidir um feixe de raios X em um cristal, o mesmo interage com os átomos 

presentes, originando o fenômeno de difração (VAN VLACK, 2009). A difração de 

raios X ocorre segundo a Lei de Bragg, a qual estabelece a relação entre o ângulo 

de difração e a distância entre os planos que a originaram (característicos para cada 

fase cristalina). 

Dentre as vantagens da técnica de difração de raios X para a caracterização 

de fases, destacam-se a simplicidade e rapidez do método, a confiabilidade dos 

resultados obtidos (pois o perfil de difração obtido é característico para cada fase 

cristalina), a possibilidade de análise de materiais compostos por uma mistura de 

fases e uma análise quantitativa destas fases (CÂMARA, 2012). 

Ao se caracterizar argilominerais, a utilização da técnica de difração de raios 

X torna-se ainda mais indicada, pois uma análise química reportaria os elementos 

químicos presentes no material, mas não a forma como eles estão ligados. A análise 

química poderia, então, ser associada à análise racional, porém, os resultados 

obtidos não apresentam elevada confiabilidade, além deste procedimento não ser 

indicado para identificar fases polimórficas. A semelhança do comportamento 
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térmico dos argilominerais também descarta a utilização isolada das técnicas termo 

diferenciais, que também são mais dispendiosas e demoradas. 

Porém, na caracterização de argilas, o elevado teor de quartzo da amostra e 

sua facilidade de orientar-se resultam em picos bem definidos e de grande 

intensidade desta fase cristalina, prejudicando muitas vezes a identificação e 

caracterização das demais fases. 

 

2.12 MICROSCOPIA ELETRÔNICA DE VARREDURA – MEV 

 

 

A microscopia eletrônica de varredura é utilizada em várias áreas do 

conhecimento, incluindo a mineralogia.  

O uso desta técnica vem se tornando mais frequente por fornecer 

informações de detalhe, com aumentos de até 300.000 vezes. A imagem eletrônica 

de varredura é formada pela incidência de um feixe de elétrons no mineral, sob 

condições a vácuo.  

A incidência do feixe de elétrons no mineral promove a emissão de elétrons 

secundários, retroespalhados. A imagem eletrônica de varredura representa em tons 

de cinza o mapeamento e a contagem de elétrons secundários (SE – secondary 

electrons) e retroespalhados (BSE – backscattering electrons) emitidos pelo material 

analisado (MANNHEIMER, 2002, citado por CÂMARA, 2012). 

A imagem de SE fornece detalhes da superfície ionizada do mineral em tons 

de cinza. Os tons mais claros podem representar as faces do mineral orientadas 
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para o detector, bem como defeitos da metalização e bordas do mineral. A resolução 

obtida em imagens de SE corresponde ao diâmetro do feixe de elétrons incidente e 

que pode variar de acordo com as especificações do equipamento utilizado na 

análise. Outro condicionante de resolução para a imagem de SE são as condições 

de calibração do aparelho, tal como a intensidade da corrente e condições de vácuo 

(MANNHEIMER, 2002,citado por CÂMARA, 2012). 

A imagem de BSE (backscattering electrons) é gerada pela emissão de 

elétrons retroespalhados e demonstra diferenças composicionais na região ionizada 

do mineral. Esta região possui formato de “pêra” e se estende desde a superfície até 

alguns micrômetros no interior do mineral. O volume da região ionizada depende do 

número atômico (Z) médio da zona de interação do mineral com o feixe de elétrons 

(MANNHEIMER, 2002,citado por CÂMARA, 2012). 

Ao MEV pode ser acoplado o sistema de EDS (Energy Dispersive System), o 

qual possibilita a determinação da composição qualitativa e semiquantitativa das 

amostras, a partir da emissão de raios X característicos. O limite de detecção é da 

ordem de 1%, mas pode variar de acordo com as especificações utilizadas durante a 

análise, como o tempo de contagem, por exemplo. Dentre as vantagens do sistema 

EDS, destacam-se os perfis e mapas químicos que possibilitam o estudo da zonação 

das gemas. 

Uma das vantagens da utilização do MEV/EDS consiste na rapidez e 

facilidade na preparação das amostras, que depende do objetivo da pesquisa. Para 

fins geológicos, as amostras de minerais podem ser brutas, polidas ou até mesmo 

lapidadas, desde que as características morfológicas ou inclusões a serem 

estudadas (clivagem, fraturas, zonação, inclusões sólidas, etc.) estejam expostas na 
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superfície analisada, possibilitando sua interação com o feixe de elétrons. Deve-se 

levar em conta que a superfície de certos minerais, como fosfatos ou gemas 

orgânicas, que podem ser danificados pelo feixe de elétrons (CÂMARA, 2012). 

Os minerais não condutores de corrente elétrica devem ser previamente 

metalizados para serem analisados no MEV/EDS. A metalização consiste na 

precipitação, a vácuo, de uma película micrométrica de material condutor sobre a 

superfície do mineral, possibilitando a condução da corrente elétrica. 

 

 

2.13 SINTERIZAÇÃO 

 

 

A sinterização é um processo complexo e deve ser conduzido a fim de 

garantir qualidade tecnológica aos produtos cerâmicos. A sinterização ou queima 

tem por objetivo a ocorrência das reações e das transformações químicas e físicas 

aos componentes da massa, de maneira a conferir ao corpo cerâmico as 

características (cor e porosidade) e propriedades (resistência mecânica e expansão 

térmica) necessárias à sua utilização (SANTOS 2013).  

Segundo Santos (2003), a queima dos corpos cerâmicos à base de argila 

processa-se normalmente entre 850ºC e 1450ºC. A velocidade deste processo 

depende da quantidade de água, porosidade e textura da argila, mas, deve-se levar 

em conta que um rápido aquecimento pode causar defeitos no material. Este 

primeiro período é completo até a temperatura de 700ºC. O segundo período se 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Processo
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completa aos 900ºC, onde o material combustível é consumido, o carvão e o enxofre 

são eliminados e o óxido ferroso se oxida a óxido férrico (SANTOS, 1989). 

O processo de sinterização ocorre em três estágios: 1) reações preliminares, 

que incluem a queima da matéria orgânica e eliminação de produtos da 

decomposição e oxidação; 2) sinterização propriamente dita, que é a consolidação 

caracterizada pela retração (implica que, dentro do produto, as partículas se unem 

em um agregado que possui resistência mecânica) e densificação do produto; e 3) 

resfriamento (REED, 1995). 

A sinterização dos materiais cerâmicos não implica simplesmente em levá-

los a uma determinada temperatura, pois se deve considerar as velocidades de 

aquecimento, de resfriamento e o tempo de permanência à temperatura máxima, 

pois um elevado gradiente térmico do produto pode ocasionar trincas e, portanto, 

deve ser evitado (FERNANDES, 2002). Com a curva de gresificação é possível 

encontrar a temperatura ideal de sinterização que atenda as características 

desejadas da peça final (MELCHIADES, 1996). 

 

 

2.14 TEMPERATURA DE GRESIFICAÇÃO 

 

 

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

absorção de água (AA) e a retração linear (RL) da peça com a temperatura de queima. 

Assim, tendo-se claramente estabelecido a faixa de AA desejada e a variação de 
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tamanho admissível do produto final, pode-se usar a curva de gresificação para 

identificar a temperatura na qual essas características são alcançadas (RÊGO, 2010), 

chamada de temperatura de gresificação. 

Com os resultados alcançados na obtenção do “novo bloco cerâmico híbrido”, 

viu-se a necessidade de elaboração da curva de gresificação dos corpos de prova, 

utilizando a formulação que atingiu os valores mais satisfatórios (F3) para os trabalhos, 

com o objetivo de determinar a temperatura de sinterização ideal do ponto de vista de 

aproveitamento das massas, ou seja, indicando o ponto ótimo de queima do material 

(CÂMARA, 2012), conforme gráfico demonstrado na Figura 4 abaixo: 

 

Figura 4- Curva de Gresificação. 

 
Fonte: Gráfico do autor (CÂMARA, 2012). 

 

O comportamento observado no gráfico anterior está associado à redução 

acentuada do material, que é provocada inicialmente pela perda das hidroxilas dos 

argilominerais presentes na argila e, mais adiante, pela formação de fases líquidas 
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ocorridas nos elementos com características fundentes. 

Vale ressaltar que os materiais (argila e pó de brita) utilizados nas confecções 

dos corpos de prova deste trabalho são os mesmos cujos resultados foram 

apresentados na Figura 6, ou seja, coletados nas mesmas origens e mesmo nível das 

jazidas.  

Os valores relativamente elevados de absorção de água estão associados à 

granulometria dos materiais usados, cuja quantidade de partículas grossas (até 38 

mesh) reduz a densidade do material e, consequentemente, aumenta a sua 

temperatura de gresificação. 

O alto teor de CaO, oriundo da calcita (CaCO3), em altas concentrações (acima 

de 5%) provoca aumento da porosidade dos corpos de prova devido à liberação de 

CO2 durante a sua decomposição e, consequentemente, aumenta a sua temperatura 

de gresificação. 

Após a elaboração da curva de gresificação, constatamos que a temperatura de 

queima mais indicada para a obtenção de resultados mais satisfatórios é de 

aproximadamente 990ºC, devido aos melhores índices de absorção e retração linear, 

bem como a temperatura de 990ºC está muito próxima das temperaturas utilizadas 

pelas olarias. 

 

 

2.15 RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO 
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A principal característica da alvenaria estrutural é sua resistência à 

compressão. Esse é o conceito crucial a ser levado em conta quando se discute a 

alvenaria como processo construtivo para execução das estruturas. A resistência dos 

blocos é a que exerce maior influencia na resistência à compressão das alvenarias, 

ou seja, quanto mais resistente o bloco, mais resistente será a alvenaria da 

edificação (IZQUIERDO, 2011). Segundo Herdry (1981), citado por Silva (2007, 

p.31), a alvenaria tem resistência proporcional à raiz quadrada da resistência média 

do bloco pelo qual ela foi construída. 

Segundo Acchar (2010), o comportamento mecânico dos materiais 

cerâmicos, em muitos aspectos, é superior ao dos outros materiais. Portanto, o 

trabalho desta Tese procurou explorar a resistência dos blocos cerâmicos, dentre os 

fatores que exercem influência na resistência à compressão dos painéis de paredes, 

pois tem caráter predominante. De forma geral, quanto mais resistente o bloco, mais 

resistente deverá ser a alvenaria e mais segura será a edificação do ponto de vista 

executivo. 

Os limites mínimos para resistência à compressão segundo a ABNT NBR 

15270 são: 1,5 Mpa para blocos com furos na horizontal e 3,0 Mpa para blocos com 

furos na vertical. 

 

 

2.16 ABSORÇÃO DE ÁGUA 

 

 

A absorção de água é um fator fundamental para a ligação entre o bloco e a 
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argamassa de assentamento e revestimento (SILVA, 2007). Esta propriedade pode 

ser subdividida em: absorção inicial e total, sendo somente esta ultima abordada 

neste trabalho. A primeira acontece no instante que se aplica a argamassa na 

alvenaria e é o efeito pelo qual o bloco retira água da argamassa, enquanto que, 

segundo Cunha (2001), a segunda mede a quantidade de água que o bloco pode 

absorver quando submerso durante um período de tempo, sendo esta uma 

propriedade importante, pois influencia diretamente na retração do bloco.  

O bloco cerâmico é um material composto que apresenta alta absorção 

capilar em sua rede de poros de diferentes diâmetros. Logo, é vulnerável aos 

processos físicos e químicos de deterioração associada à água, de modo que a 

realização do ensaio de absorção de água é primordial para avaliarmos nossas 

amostras. De acordo com Santos (2013), capacidade de absorção de água do bloco 

sinterizado está relacionada com a quantidade de água (em porcentagem) que o 

mesmo absorve.  

Mede-se a absorção de água secando uma amostra e posteriormente 

imergindo em água até constância de massa e determinando o acréscimo de massa 

como porcentagem de massa seca. Mais uma vez foram utilizados os critérios e 

exigências da ABNT NBR 15270-3 para executar o ensaio desta Tese. 

A absorção depende significativamente das características intrínsecas do 

líquido, tais como viscosidade e tensão superficial. Com relação ao nível de 

saturação, a absorção será tanto menor quanto maior o nível de saturação dos 

corpos de prova, isto é, no caso dos corpos de prova com alto teor de umidade, o 

fenômeno da absorção não ocorre pelo fato dos poros já se encontrarem 

preenchidos por líquidos (CÂMARA, 2012). 



Capítulo 2 – Revisão Bibliográfica                                                                                                         44 
 

Cássio Freire Câmara 
 

A aparelhagem necessária para a execução do ensaio é composta de 

balança com resolução de até 5 g, estufa com temperatura ajustável a 105ºC(±5ºC) 

e tanque para imersão dos corpos de prova em água. 

 

 

2.17  POROSIDADE 

 

 

Os poros são os defeitos da microestrutura do material, possuem formas e 

dimensões variadas e seu tamanho pode variar de milímetro a nanômetro. As 

propriedades estruturais, fundamentais para a descrição dos materiais porosos, são: 

a porosidade, a área específica e a distribuição dos poros por tamanho. 

A porosidade de um material é a sua propriedade de apresentar poros ou 

vazios. É representada pela fração do volume total de uma amostra porosa, que é 

ocupada por poros ou por espaços vazios. A área específica de um material poroso 

é a relação entre a área superficial das paredes dos poros e o volume ou massa do 

material poroso e a sua porosidade aparente (PA) é a medida, em porcentagem, do 

volume de poros abertos do corpo de prova em relação ao seu volume total 

(SANTOS, 1989) e estabelece a gama técnica de coletura de um produto e o 

respectivo grau de sinterização (GOMES, 1986).  

A distribuição dos poros por tamanho é a fração dos poros abertos, cuja 

fração é enquadrada numa faixa estabelecida de tamanho. Numa comparação, a 

curva de distribuição dos poros por tamanho corresponde à curva de distribuição 
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granulométrica do material. 

Por se tratar de unidades microscópicas, a incerteza envolvida nos 

resultados é significativa e, por esta razão, existem vários métodos de quantificação 

dos poros de uma amostra. O método utilizado neste trabalho foi por absorção. O 

grau de porosidade de uma amostra está diretamente relacionada à granulometria 

dos seus agregados e inversamente proporcional a sua resistência à compressão, 

bem como influencia (isolamento) as propriedades térmicas e acústicas do material.  

Estes poros podem ou não estar em contato com a superfície do material. 

Isto é importante, pois poros conectados com a superfície são condutores de 

material entre o interior e o exterior da estrutura. Por exemplo, umidade pode ser 

conduzida para o interior da estrutura e dissolver a fase sólida. Poros conectados à 

superfície são mais prejudiciais à resistência mecânica, visto que muitas fraturas têm 

início em falhas estruturais superficiais. Os poros conectados com a superfície são 

denominados abertos (objeto de análise neste trabalho). Poros não conectados com 

a superfície são denominados fechados, mesmo que eles sejam conectados 

internamente. Poros fechados podem ser causados pelo fechamento de poros 

abertos, devido à evolução da sinterização, ou podem ser causados pela evolução 

de gases da fase sólida e estes gases não conseguem sair da estrutura. 

Devido à presença de poros de naturezas diferentes, alguns dos quais 

contribuem para a permeabilidade e outros não, é importante fazer distinção entre 

porosidade e permeabilidade. Porosidade é a medida da proporção do volume total 

da amostra ocupada pelos poros. Se a porosidade for grande e se os poros 

estiverem interligados, estes contribuem para o deslocamento de fluidos através da 

amostra, de modo que a permeabilidade também passa a ser alta. Por outro lado, se 
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os poros forem descontínuos, portanto, ineficazes para o deslocamento de fluidos, a 

permeabilidade do concreto será baixa, mesmo com uma porosidade alta. 

 

 

2.18 MATERIAL ARGILOSO E NÃO ARGILOSO 

 

 

De acordo com Hoffmann (2001), a “pasta” é formada através da mistura de 

água comum com um ou mais componentes (neste trabalho o material ligante é a 

argila – material argiloso), que funcionam como elementos ativos, pois sofrem 

transformações químicas promovendo a união entre os grãos do material geralmente 

inerte (neste trabalho o não argiloso é o pó de brita). A estrutura da “pasta” hidratada 

irá influenciar na facilidade com a qual os fluidos (líquidos ou gases) ingressam e se 

deslocam na amostra (NEVILLE, 1997). 

A influência da quantidade de aglomerante das amostras será analisada 

através dos resultados obtidos com os ensaios tecnológicos utilizados neste 

trabalho.  

 

 

2.19 ANÁLISES TÉRMICAS 
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A Análise Térmica é um termo que abrange um grupo de técnicas nas quais 

uma propriedade física ou química de uma substância, ou de seus produtos de 

reação, é monitorada em função do tempo ou temperatura, enquanto a temperatura 

da amostra, sob uma atmosfera específica, é submetida a uma programação 

controlada (RODRIGUES e MARCHETTO, 2002). 

Esta definição é abrangente, entretanto, esta abrangência confere às 

análises térmicas certa conotação que pode levar a interpretações errôneas. Desta 

forma, a análise térmica tem seu campo de atuação ao estudo de: processos como 

catálise e corrosões, propriedades térmicas e mecânicas como expansão térmica e 

amolecimento, diagramas de fases e transformações, sendo estes últimos utilizados 

neste trabalho. 

As técnicas abordadas nesta Tese foram: 

a) Análise Termogravimétrica (TGA/TG): é a técnica na qual a 

mudança da massa de uma substância é medida em função da temperatura, 

enquanto esta é submetida a uma programação controlada; 

b) Análise Térmica Diferencial (DTA): é a técnica na qual a 

diferença de temperatura entre uma substância e um material de referência é 

medida em função da temperatura, enquanto a substância e o material de 

referência são submetidos a uma programação controlada de temperatura. 

Uma das funções da DTA é identificar as temperaturas iniciais dos processos 

térmicos e caracterizá-los como endotérmicos ou exotérmicos, reversíveis ou 

irreversíveis e transição de primeira ou segunda ordem; 

c) Calorimetria Diferencial de Varredura (DSC): esta técnica 

mantém constante o calor fornecido, ao invés de medir a diferença de 

temperatura entre as amostras e a referência durante a reação, como as 
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técnicas anteriores. No processo endotérmico, observa-se que o seu sistema 

de controle aumenta imediatamente a energia fornecida para a amostra, 

enquanto que, no processo exotérmico, aumenta a energia fornecida para a 

referência, conservando, assim, a amostra e a referência com a mesma 

temperatura para ambos os processos; 

d) Dilatometria (DLT): é a técnica na qual a mudança nas 

dimensões de uma amostra é medida em função da temperatura, enquanto 

esta é submetida a uma programação controlada. 
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3 PROCEDIMENTOS EXPERIMENTAIS: MATERIAIS E MÉTODOS 

 

As técnicas laboratoriais, caracterizações, análises e ensaios utilizados 

neste trabalho encontram-se apresentados de forma ilustrativa no fluxograma abaixo 

e detalhados a seguir: 

 

 

 

 

3.1 MATERIAIS UTILIZADOS 
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3.1.1 ARGILA 

 

 

A argila utilizada na confecção dos corpos de prova foi coletada na região do 

município de Assu, no Rio Grande do Norte, pois nesta região concentra-se a maior 

quantidade de olarias do Estado. Essa argila será caracterizada nos resultados das 

análises da Mineralogia, Granulometria, Fluorescência, Difração de raios X e 

Microscopia Eletrônica de Varredura. 

 

 

3.1.2 PÓ DE BRITA 

 

 

O pó de brita utilizado é de origem granítica e foi coletado nas jazidas 

localizadas no município de Caicó, no Rio Grande do Norte. Material com diâmetro 

máximo de 4,8 mm. O pó de brita utilizado na confecção dos corpos de prova desta 

Tese será caracterizado nos resultados das análises da Mineralogia, Granulometria, 

Fluorescência, Difração de raios X e Microscopia Eletrônica de Varredura. 

 

 

3.2 TÉCNICAS LABORATORIAIS 
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3.2.1 MOINHO DE BOLAS DE PORCELANA 

 

 

Inicialmente, as matérias primas (argila e pó de brita) foram depositadas 

isoladamente em um moinho de bolas para moagem fina dos pós. O moinho de 

bolas é utilizado para moagem de vários tipos de minérios e outros materiais e 

existem dois métodos de utilizar esse tipo de equipamento, a moagem em ambiente 

úmido e a moagem a seco. O método utilizado neste trabalho foi a moagem a seco 

com rotação de 190 rpm. A utilização deste tipo de moagem faz com que o material 

a moer seja depositado na cuba de moagem vedada com Neoprene, onde há as 

bolas de moagem, as quais moem e promovem a mistura do material em pó fino 

após um período de 20 horas. Ao final, o tamanho médio das partículas moídas 

depende da dureza do material a moer e do tempo de moagem. 

 

 

3.2.2 PENEIRAMENTO 

 

 

Após os materiais serem moídos, foi realizado o peneiramento (Figura 7) 

das matérias primas. O processo de peneiramento é definido como sendo o 

processo de separação de um material granular não coeso em duas ou mais 

diferentes classes de tamanho de partículas, mediante uma ou mais superfícies 

vazadas com aberturas de dimensões definidas. Essa classificação por tamanho, 
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portanto, é feita por barreira mecânica. É um processo com barreiras físicas e 

constituídas pelos fios da malha da peneira. Em geral, peneira refere-se à superfície 

tecida com fios espaçados regularmente. No peneiramento, existe uma separação, 

segundo o tamanho geométrico das partículas. 

 

 

3.3 MISTURA OU HOMOGENEIZAÇÃO DAS MATERIAS-PRIMAS 

 

 

Posteriormente, os materiais foram misturados manualmente sobre superfície 

limpa (Figura 5) através da utilização de ferramentas manuais, conforme os 

percentuais (F1, F2, F3 e F4) propostos inicialmente na pesquisa e umedecidos 

com um percentual de aproximadamente 18% de água para todas as formulações 

utilizadas neste trabalho. Posteriormente, esta “pasta” foi inserida na extrusora. 

 

Figura 5– Materiais após misturação e umedecimento. 

 

Fonte: Fotos do autor. 
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3.4 EXTRUSÃO E MEDIÇÕES DAS DIMENSÕES DOS CORPOS DE PROVA 

 

 

Sendo a extrusão um processo de conformação no qual o material é forçado 

através de uma matriz, qualquer forma de seção transversal vazada ou cheia pode 

ser produzida por extrusão.  

Este procedimento foi realizado para moldagem dos corpos de prova com 

dimensões de 7,2 x 3,5 x 6,5 centímetros e, como a geometria da matriz permanece 

inalterada, os produtos extrusados têm seção transversal constante. 

Após a moldagem dos copos de prova utilizando formulações diferentes, ou 

seja, F1, F2, F3 e F4, com 0%, 5%, 10% e 15% de pó de brita, respectivamente, foi 

realizada a identificação, a numeração (01 a 42), a pesagem e a medição das 

dimensões dos mesmos (após a extrusão – úmido – e após a sinterização – seco) 

com a utilização de uma balança e um paquímetro digitais, obtendo-se os dados 

conforme apresentados na Tabela 1 do apêndice. 

 

 

3.5 SECAGEM 

 

 

A secagem consiste no processo de eliminação de parte da umidade dos 

corpos de prova. No caso deste trabalho foi utilizada uma estufa, cuja temperatura 

utilizada foi de 105ºC (±5ºC), por um período de 24 (vinte e quatro) horas. 
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3.6 SINTERIZAÇÃO 

 

 

A sinterização foi realizada num forno tipo MUFLA (Figura 6), cuja 

temperatura utilizada nos corpos de prova foi 990ºC (temperatura de gresificação), 

com uma taxa de aquecimento de 5ºC/minuto e um patamar de 01 (uma) hora e 

resfriamento natural até a temperatura ambiente. 

 

Figura 6- Corpos de prova antes e após a sinterização. 

 

 
 

Fonte: Fotos do autor. 

 

 

3.6 ANÁLISES TÉRMICAS 

 

3.6.1 ANÁLISE TERMOGRAVIMÉTRICA 

 

Para realização das análises termogravimétricas (TGA/TG) das formulações 

utilizadas neste trabalho (F1, F2, F3 e F4) e obtenção dos respectivos gráficos, foi 

utilizado equipamento específico (modelo SDT-Q600 da marca TA Instruments) que 
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é basicamente constituído por uma balança, um forno (utilizada uma taxa de 

aquecimento de 5ºC/min), termopares e um sistema de fluxo de gás inerte (utilizada 

uma vazão de 50 ml/min). 

No tocante aos gráficos obtidos com a análise, será observado na ordenada o 

percentual em massa (wt%) ao invés da massa total, proporcionando assim uma fácil 

comparação entre as curvas, e na abcissa será observada a evolução da 

temperatura (tºC) das amostras. Ocasionalmente o peso e a temperatura serão 

exibidos em função do tempo, o que permitirá a verificação (aproximada) da taxa de 

aquecimento nas amostras. 

Com a análise das curvas termogravimétricas podemos identificar: as curvas 

de adsorção e desadsorção, destilação e evaporação de líquidos, cinética das 

reações e reações no estado sólido das amostras, entre outras. 

 

 

3.6.2 ANÁLISE TERMODIFERENCIAL 

 

 

A análise termodiferencial (DTA), também conhecida como térmica 

diferencial, realizada nos trabalhos desta Tese pode ser descrita tomando como 

base a análise de um programa de aquecimento na qual são colocados dois 

cadinhos de Alumina (da amostra a ser analisada e do material de referência) em 

atmosfera de ar sintético e dois sensores de temperatura (um para cada cadinho) em 

um sistema aquecido por apenas uma fonte de calor. Posteriormente, as amostras 

das formulações F1, F2, F3 e F4 e o material de referência (50 mg de alumina em 



Capítulo 3 – Procedimentos Experimentais                                                                                                    57 
 

Cássio Freire Câmara 

pó) foram submetidos à mesma programação de aquecimento, ou seja, faixa de 

temperatura ambiente a 1150ºC e taxa de aquecimento de 5ºC/min. 

Ao longo do programa de aquecimento, as temperaturas das amostras e da 

referência se mantêm iguais até que ocorram a primeiras alterações físicas ou 

químicas nas amostras, resultando em reações endotérmicas (ficando por um curto 

período de tempo as amostras com uma temperatura menor que a da referência) ou 

exotérmicas (ficando por um curto período de tempo as amostras com uma 

temperatura maior que a da referência). 

A curva DTA é então registrada, tendo a temperatura (ºC) na abcissa e a 

temperatura diferencial (ºC/mg) na ordenada. A temperatura diferencial será obtida 

devido ao auxílio de termopolares em suas medições. 

 

 

3.6.3 ANÁLISE DE CALORIMETRIA EXPLORATÓRIA DIFERENCIAL 

 

 

Na análise de calorimetria exploratória diferencial ou calorimetria diferencial 

de varredura (DSC) é utilizado o instrumento chamado de “DSC por fluxo de calor”, 

onde é utilizado apenas um forno.  

No forno os cadinhos (das amostras e da referência) foram dispostos sobre 

uma base metálica (platina), onde as amostras e a referência foram aquecidas pelo 

mesmo sistema de fornecimento de energia. Cada vez que as amostras reagiram, 

um fluxo de energia se estabeleceu entre os cadinhos através da base de platina. Os 
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dados na forma de potencial elétrico correspondem ao aumento da temperatura de 

ambos os cadinhos no interior do forno, aumentando linearmente e simetricamente. 

Este fluxo (W/g) foi então mensurado através dos sensores de temperatura 

posicionado sob cada cadinho, obtendo assim um sinal proporcional à diferença de 

capacidade térmica entre a amostra e a referência. No gráfico, o fluxo de energia 

(W/g) é representado na ordenada e a evolução da temperatura (ºC) na abcissa. 

 

 

3.6.4 DILATOMETRIA 

 

 

A dilatometria (DLT) ou a expansão térmica dos materiais foi medida através 

do acompanhamento da mudança de comprimento em uma das direções das 

amostras em função da temperatura. 

Para os cálculos desta análise foi considerado que a mudança de 

comprimento das amostras é proporcional ao comprimento inicial, sendo usualmente 

expressada por (LT-LO)/LO, onde LT é o comprimento à temperatura “T” e LO é o 

comprimento na temperatura padrão (neste trabalho foi utilizado 25ºC). 

A representação das curvas dilatométricas foi feita representando a 

expansão térmica (LT-LO)/LO nas ordenada e o tempo (min) nas abcissa. 

 

 

3.7 ENSAIOS TECNOLÓGICOS - ABNT NBR 15270 
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3.7.1 RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO 

 

 

Para o ensaio de Resistência à Compressão, os corpos de prova foram 

identificados, limpos, retiradas as rebarbas e colocados em ambiente protegido que 

preservou suas características originais. Cada corpo de prova é constituído por um 

bloco cerâmico híbrido, íntegro e isento de defeitos, amostrado de acordo com as 

ABNT NBR 15270-1 e ABNT NBR 15270-2. Os corpos de prova (Figura 7) foram 

preparados da seguinte forma: 

a) cobertos com pasta de cimento (ou argamassa) e colocados em uma placa plana 

indeformável recoberta com uma folha de papel umedecida ou com uma leve 

camada de óleo mineral; 

b) aplicou-se à face destinada ao assentamento sobre essa pasta (ou argamassa) 

exercendo sobre o bloco uma pressão manual suficiente para fazer refluir a pasta 

(ou argamassa) interposta, de modo a reduzir a espessura no máximo a 3 mm; 

c) logo que a pasta (ou argamassa) esteve endurecida, retirou-se com espátulas o 

excesso de pasta existente; 

d) passou-se, em seguida, à regularização da face oposta, após procedimento 

indicado nas alíneas “a” e “b” na ABNT NBR 15270-3; 

e) obteve-se, assim, um corpo de prova com duas faces de trabalho devidamente 

regularizadas e tanto quanto possível paralelas (conforme figura C.1 da ABNT NBR 

15270-3); 

f) após o endurecimento das camadas de capeamento, os corpos de prova foram 

imersos em água por no mínimo 6 h. 
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Figura 7- Preparação dos corpos de prova (sem e com capeamento). 

 

 
 

Fonte: Fotos do autor. 

 

O equipamento utilizado para a execução do ensaio é composto de uma 

prensa, com a qual se executou o ensaio e que satisfaz todas as condições exigidas 

pela ABNT NBR 15270-3, ou seja: 

a) desprovido de dispositivo que assegure a distribuição uniforme dos esforços no 

corpo de prova; 

b) equipado com dois pratos de apoio, sem apresentar desníveis superiores a 8x10-2 

mm para cada 4x102 mm, de aço, um dos quais articulado, que atue na face superior 

do corpo de prova; 

c) as placas monolíticas de aço têm espessura de no mínimo 50 mm; 

d) atende aos requisitos da ABNT NBR NM-ISO 7500-1; 

e) tem instrumentos para permitir a leitura das cargas com aproximação de ± 2% da 

carga de ruptura; 

f) capaz de transmitir a carga de modo progressivo e sem choques; 

g) tem o dispositivo de medida de carga com um mínimo de inércia, de atritos e de 

jogos, de modo que tais fatores não influem sensivelmente nas indicações da 

prensa, quando o ensaio é conduzido nas condições indicadas em C.4.3 – d) da 

ABNT NBR 15270-3. 
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Todos os corpos de prova foram ensaiados de modo que a carga fosse 

aplicada na direção do esforço que o bloco deve suportar durante o seu emprego, 

sempre perpendicular ao comprimento e na face destinada ao assentamento. O 

corpo de prova foi colocado na prensa (Figura 8), de modo que o seu centro de 

gravidade ficasse no eixo de carga dos pratos da prensa. O ensaio de compressão 

foi procedido regulando os comandos da prensa, de forma que a tensão aplicada e 

calculada em relação à área bruta se elevasse progressivamente à razão de 

0,05MPa/s (± 0,01) MPa/s, cujos resultados obtidos com este ensaio estão expostos 

na tabela 2 do apêndice. 

 
 
 

Figura 8- Prensa hidráulica utilizada no ensaio dos corpos de prova. 

 

 
 

Fonte: Fotos do autor. 

 

 

3.7.2 ABSORÇÃO DE ÁGUA 
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Os corpos de prova foram identificados, limpos, as rebarbas retiradas, 

colocados em estufa a uma temperatura de 105ºC (±5ºC) e por um período de 24 

(vinte e quatro) horas. Em seguida, foram determinadas as suas respectivas massas 

secas (ms) e, posteriormente, colocados em ambiente protegido que preservasse 

suas características originais. 

Após a determinação das massas secas (ms), os corpos de prova foram 

colocados em um recipiente de dimensões apropriadas, preenchido com água, em 

volume suficiente para mantê-los totalmente imersos, à  temperatura ambiente, por 

um período de 24 (vinte e quatro) horas (Figura 9). Determinaram-se, em seguida, as 

respectivas massas úmidas (mu), cujos dados obtidos e os seus respectivos 

resultados da equação 01 a seguir estão expostos na Tabela 3 do apêndice. 

 

Figura 9- Imersão dos corpos de prova. 

 

 
 

Fonte: Fotos do autor. 

 

O índice de absorção d´água (AA) de cada corpo de prova é determinado 

pela equação 01: 

𝐀𝐀(%) =
𝐦𝐮−𝐦𝐬

𝐦𝐬
𝐱𝟏𝟎𝟎                                  (Equação 01) 

,onde mu e ms representam a massa úmida e a massa seca de cada corpo de 

prova, respectivamente, expressas em gramas. 
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Foi utilizada metodologia apontada na ABNT NBR 15270-2 e os parâmetros 

da Tabela 1 abaixo: 

 

Tabela 1- Critérios de avaliação da absorção de água dos blocos. 

 
Absorção (%)  Absorção do Bloco Qualidade do Bloco 

 
< 8,0  baixa insatisfatória 

 
                 8,0 a 22,0  boa      satisfatória 
 

> 22,0  alta insatisfatória 
Fonte: ABNT NBR 15270-2. 

 

 

3.8 RETRAÇÃO LINEAR 

 

 

Partindo do pressuposto de que a retração linear consiste na variação das 

dimensões lineares em porcentagem e seu valor será positivo quando houver 

retração e negativo quando houver expansão, foram realizadas duas aferições das 

dimensões (comprimento, largura e altura) dos corpos de prova, ou seja, a primeira 

antes da sinterização e a segunda após a queima dos mesmos, cujos dados obtidos 

e os seus respectivos resultados da equação 02 a seguir estão expostos na Tabela1 

do apêndice. 

O índice de retração (RT) de cada corpo de prova é determinado pela 

equação 02: 

𝐑𝐓(%) =
𝐂𝐮−𝐂𝐬

𝐂𝐮
 𝐱 𝟏𝟎𝟎                                   (Equação 02) 
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,onde Cu e Cs representam o comprimento do corpo de prova úmido e o 

comprimento do corpo de prova seco, respectivamente, expressos em centímetro. 

 

 

3.9 POROSIDADE APARENTE 

 

 

Para quantificar o grau de porosidade dos corpos de prova (simultaneamente 

ao ensaio de absorção de água) foi utilizada uma balança hidrostática e um 

recipiente do tipo peneira (Figura 10), com o objetivo de medir a variação das 

massas das amostras úmidas, secas e imersas em água destilada e, posteriormente, 

calculadas as suas respectivas porosidades aparentes (Equação 03) através do 

Método de Arquimedes e conforme orientação da ABNT NBR 13.818, cujos dados 

obtidos e os seus respectivos resultados da equação 03 a seguir estão expostos na 

Tabela 3 do apêndice. 

A porosidade aparente (PA) de cada corpo de prova é determinada pela 

equação 03: 

𝐏𝐀(%) =
𝐌𝐮−𝐌𝐬

𝐌𝐮−𝐌𝐢
 𝐱 𝟏𝟎𝟎                                     (Equação 03) 

,onde Um é a massa, em gramas, do corpo-de-prova úmido (após período de 

imersão para absorção de água), Ms é a massa, em gramas, do corpo de prova seco 

(após 24 horas em estufa) e Mi é a massa, em gramas, do corpo de prova imerso em 

água destilada. 
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Figura 10– Aferição/quantificação da porosidade dos corpos de prova. 

 

 
 

Fonte: Fotos do autor. 

 

 

3.10 QUANTIDADE DE MATERIAL ARGILOSO E NÃO ARGILOSO 

 

 

Durante os trabalhos foi observada a necessidade de obter a relação entre as 

quantidades de material argiloso e não argiloso dos corpos de prova, pois a 

quantidade de material argiloso (entre as partículas não argilosas), a distribuição das 

partículas não argilosas na massa cerâmica e a distância entre as partículas não 

argilosas influenciam diretamente o comportamento das amostras frente as suas 

respectivas resistências mecânicas. 

De posse das microscopias óticas das amostras, foi utilizado o “ImageJ”, ou 

seja, um programa específico para tratamento destas imagens com o objetivo de 

quantificar os percentuais de material argiloso e não argiloso das diferentes 

formulações utilizadas neste trabalho. 
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3.11 SIMBOLOGIA UTILIZADA 

 

 

Como havia grande quantidade de corpos de prova para os ensaios de 

compressão e absorção, foram adotadas letras e números para identificá-los de 

modo a facilitar o desenvolvimento da pesquisa e a identificação dos mesmos, 

assim como o tratamento dos dados obtidos. A letra “F” acompanhada de um 

número, que varia de 1 a 4, representa a formulação das amostras e a numeração 

dos corpos de prova varia de 1 a 12 (Figura 11). A Tabela 2 a seguir apresenta um 

resumo da simbologia adotada para identificação das amostras. 

Tabela 2 – Simbologia usada na identificação dos corpos de prova. 
 

Formulações Teores de argila Teores de pó de brita 

F1(de 1 a 12) 100% 0% 
 

F2 (de 1 a 12)          
95% 5%                               

F3 (de 1 a 12)          
90% 

10% 
 

F4 (de 1 a 12)           85% 15% 

 

Fonte: Tabela do autor. 
 
 

Figura 11– Corpos de prova da formulação F3 e F4. 

 
 

 
Fonte: Fotos do autor. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

 

Os resultados apresentados buscam estabelecer correlação entre os 

parâmetros identificados na ABNT NBR 15270-2 e os dados obtidos através dos 

ensaios realizados com os corpos de prova, observando o quanto são significativas as 

variáveis na confecção dos blocos cerâmicos tratadas nesta Tese e a sua influência na 

eficiência e qualidade do produto. 

Superadas estas considerações iniciais, os trabalhos foram concentrados nas 

propriedades e características do material que influenciaram no comportamento dos 

corpos de prova. 

A seguir serão apresentados os resultados obtidos nas análises das matérias 

primas utilizadas na confecção dos blocos cerâmicos e dos ensaios realizados nos 

corpos de prova. 

 

 

4.1 ANÁLISE MINERALÓGICA DOS MATERIAIS 

 

 

Fazendo uso das análises mineralógicas através dos difratogramas de raios X 

das amostras dos materiais utilizados na confecção dos corpos de prova, foram obtidos 

os gráficos da argila e do pó de brita granítica.  
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Uma vez observado o gráfico da Figura 12, constata-se a presença de quatro 

fases na argila, predominantemente de sílica (SiO2), que é um indicador de alta 

porosidade nas peças cerâmicas que ela compõe, e a presença de muscovita na argila 

justifica a concentração significativa de K2O e do MgO, dada pela análise química do 

material. 

 

Figura 12- Análise Mineralógica da argila coletada no município de Assu/RN. 

 
 

Fonte: Fotos do autor. 

 

Observado o gráfico da Figura 13, constata-se a presença de Quartzo, Albita 

(NaAlSi3O8) e Microclíneo (KAlSi3O8) no pó de brita e pequenas concentrações de 

Albita, Caulinita (Al2Si2O5(OH)4), que é um excelente formador de estrutura em uma 
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ampla faixa de temperatura de queima, e Muscovita (KAl3Si3O11), que na argila atua 

como fundente em temperaturas mais elevadas, e Biotita (K (Mg, 

Fe2+)3(Fe3+,Al)Si3O10(OH,F)2) atuando com as mesmas características no pó de brita. 

 

Figura 13- Análise Mineralógica do pó de brita coletado no município de Caicó/RN. 

 
Fonte: Fotos do autor. 

 

4.2 FLUORESCÊNCIA DOS MATERIAIS 

 

 

Utilizando-se da análise de fluorescência das amostras dos materiais, foram 

obtidos os relatórios da argila e do pó de brita granítica, conforme expostos na Tabela 3 

a seguir. Uma vez observados os resultados, constata-se a predominância de Óxido de 
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Silício (SiO2), Óxido de Alumínio (Al2O3) e Óxido de Ferro (Fe2O3) para ambos os 

materiais, conforme ilustrado na Figura 14. 

A presença e os teores dos óxidos (SiO2, Al2O3e Fe2O3) na composição 

química das matérias primas analisadas confirmam que a cerâmica é do tipo vermelha 

e proveniente de rochas graníticas. 

 

Tabela 3–Análise química das matérias primas. 

 

           ARGILA DE ASSÚ                           PÓ DE BRITA DE CAICÓ 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Composição                %                       Composição                % 

Química                                                  Química 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------  

        SiO2                    50.087 %                SiO2                       51.960 %          

       Al2O3                   19.041 %                Al2O3                                15.202 % 

      Fe2O3                            17.190 %                Fe2O3                    14.474 % 

       K2O                      5.270 %                  K2O                        6.312 % 

      CaO                      3.362 %                 CaO                        6.298 % 

       TiO2                     2.139 %                  MgO                       3.094 % 

      MgO                     2.023 %                  TiO2                        1.309 % 

      MnO                     0.227 %                 BaO                         0.362 % 

      ZrO2                     0.203 %                 P2O5                                    0.337 % 

      SrO                      0.162 %                 MnO                        0.210 % 

      P2O5                    0.107 %                  SO3                                     0.177 % 

     Rb2O                    0.069 %                  SrO                         0.174 % 

      SO3                     0.061 %                 Rb2O                        0.057 % 

     ZnO                      0.037 %                 ZnO                         0.026 %  

     Y2O3                     0.023 %                 Y2O3                                    0.009 % 

Fonte: Tabela do autor. 
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Figura 14– Análise química da argila (A) e do pó de brita (B). 

 
 

(A)                                                           (B) 

Fonte: Fotos do autor. 

 

O teor de óxido de silício (SiO2) presente nos materiais (50,08% na argila e 

51,96% no pó de brita) em elevada quantidade deve-se à presença de quartzo (SiO2), 

Caulinita (Al2Si2O5(OH)4), minerais argilosos (silicatos) e não argilosos possuidores de 

silício em suas composições químicas. 

Os teores de Fe2O3 (17,19% na argila e 14,47% no pó de brita) estão acima 

dos valores considerados normais para os materiais analisados, o que durante a 

sinterização favorece a obtenção de produtos com cores avermelhadas, tendendo para 

o escuro.  

O elevado percentual de óxido alcalino K2O (5,27% na argila e 6,31% no pó de 

brita) apresenta um efeito fundente intenso e de óxido alcalino-terroso CaO (3,36% na 

argila e 6,29% no pó de brita) contribui para um comportamento de moderada 

fundência dos materiais em temperaturas de queima abaixo de 1.100ºC.  
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4.3 MICROSCOPIA ELETRÔNICA DE VARREDURA (MEV) DOS MATERIAIS 

 

 

Após a coleta das imagens (Figuras 15 e 16), a análise das amostras dos 

materiais utilizados na confecção dos corpos de prova por Microscópico Eletrônico de 

Varredura – MEV resultaram nas Fotomicrografias da argila e do pó de brita granítica 

respectivamente abaixo: 

Figura 15- Fotomicrografia da argila (MEV – 50x e 250x). 

 

 
 

Fonte: Fotos do autor. 

 

 

Figura 16- Fotomicrografia do pó de brita granítica (MEV – 50x e 100x). 
 

 
 

Fonte: Fotos do autor. 

DIST. UNIFORME 

DIST. NÃO UNIFORME 

FORMA ALONGADA 

DIMENSÕES VARIADAS 

FORMA ARREDONDADA 
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 Nas Figuras 15 e 16, estão presentes a fotomicrografia da superfície das 

amostras das matérias primas (material em estado natural) utilizados na confecção 

dos corpos de prova (argila e pó de brita respectivamente) após o processo de 

peneiramento (38 mesh ou 0,590mm). 

 Na Figura 15, observa-se a morfologia das partículas da argila, ou seja, é 

formada por distribuição de tamanhos relativamente uniformes com partículas 

arredondadas e alongadas. 

 Na Figura 16, revela-se a morfologia das partículas do pó de brita, ou seja, é 

formada por distribuição de tamanhos não uniformes com partículas de formas e 

dimensões variadas (arredondadas, alongadas e prismáticas). 

 Esta diferente forma entre as partículas da argila e do pó de brita influencia 

fortemente no maior contato físico interpartículas, aumentando o grau de 

sinterização das amostras. 

 

 

4.4 MICROSCOPIA ELETRÔNICA DE VARREDURA (MEV) DOS BLOCOS 

 

 

Com a obtenção das imagens (Figuras 17, 18, 19 e 20) das amostras dos 

blocos cerâmicos após o processo de sinterização com a utilização de Microscópico 

Eletrônico de Varredura, foram obtidas as fotos dos blocos cerâmicos nas formulações 

F1, F2, F3 e F4, respectivamente, sinterizados a temperatura de 990ºC. 

Uma vez ciente, através do ensaio de Fluorescência de Raios X, de que os 

materiais das amostras são compostos, praticamente, dos mesmos elementos 
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químicos e em proporções semelhantes, nas Fotomicrografias a seguir se evidencia 

nitidamente a ocorrência de duas regiões, além da ocorrência de defeitos (poros), ou 

seja, a formação da fase argilosa (região “A”) envolvendo as partículas de quartzo - Qz 

(região “B” - não argilosa). 

Ainda com a revelação das imagens, podemos observar que a adição do pó de 

brita provoca a diminuição da massa argilosa que envolve as fases não argilosas e, à 

medida que se eleva o percentual de pó de brita adicionado na confecção dos corpos 

de prova, esta quantidade de massa permanece reduzindo, o que indica que os corpos 

de prova evoluíram significativamente do ponto de vista da dureza do material, pois 

apresentaram uma superfície mais uniforme e com maior concentração das partículas 

de quartzo, o que será confirmado com os ensaios de resistência à compressão. 

Observando as Figuras 17, 18, 19 e 20 a seguir, mesmo evidenciando-se uma 

maior incidência de porosidade próxima às partículas de quartzo, constata-se uma 

redução no grau de porosidade dos corpos de prova à medida que se adiciona pó de 

brita nas amostras, proporcionada por um melhor empacotamento entre os grãos dos 

materiais e resultante das diferentes morfologias (formas e tamanhos) dos materiais e 

redução na sua granulometria.  

Os poros ocorridos na fase argilosa (região “A”) são predominantemente 

esféricos e justificados pela baixa viscosidade efetiva formada entre as temperaturas 

de 900ºC e 1100ºC (SILVA, 2008). 
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Figura 17- Fotomicrografia do bloco F1 (MEV – 100x e 200x). 

 
 

Fonte: Fotos do autor. 

 

 

Identifica-se também uma diferença marcante entre as microestruturas das 

amostras, ou seja, a Figura 17 apresenta partículas de formas mais bem definidas e 

um maior distanciamento entre as partículas não argilosas (quartzo), enquanto que 

as Figuras 18 e 19 a seguir apresentam partículas parcialmente definidas, com 

interligação parcial entre as mesmas e uma redução na quantidade de vazio (poros), 

e finalmente a Figura 20 apresenta um menor distanciamento entre as partículas não 

argilosas e com superfícies mais arredondadas, o que caracteriza um maior 

“empacotamento” entre os grãos e a formação de fases recristalizadas em torno das 

partículas de quartzo, formadas durante o processo de sinterização por fase líquida 

dos componentes presentes nas matérias primas com características fundentes, 

resultados que serão confirmados com os ensaios de porosidade aparente.     
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Figura 18- Fotomicrografia do bloco F2 (MEV – 100x e 200x). 

 

 
Fonte: Fotos do autor. 

 

 

 

 

 

Figura 19- Fotomicrografia do bloco F3 (MEV – 100x e 200x). 

 
 

Fonte: Fotos do autor. 
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Figura 20- Fotomicrografia do bloco F4 (MEV – 100x e 200x). 

 
 

Fonte: Fotos do autor. 

 

  

Tendo em vista que a adição do pó de brita proporciona a elevação da dureza 

do bloco e observando, através das Figuras 17, 18, 19 e 20, a redução gradativa da 

porosidade, constata-se que a contribuição do pó de brita para a elevação da 

resistência à compressão ocorre até a influência da relação entre a quantidade do 

material argiloso e não argiloso dos blocos superar a contribuição da redução de sua 

porosidade, o que ocorre após a adição de 15% de pó de brita (formulação F4), 

conforme constatado nos resultados dos ensaios a seguir. 

 

 

4.5 ANÁLISES TERMOGRAVIMÉTRICAS 
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Durante os trabalhos foram realizadas análises térmicas em todas as 

formulações utilizadas, uma delas foi a termogravimétrica das amostras com o 

objetivo de avaliar o comportamento de sua massa ou peso com o aquecimento a 

uma taxa de 5ºC/min e uma vazão de gás inerte de 50 ml/min. 

Sendo realizados os ensaios, foram obtidas as curvas TGA das formulações 

F1, F2, F3 e F4 (conforme Figuras 21 e 22) e, por conseguinte, evidenciado que 

durante o processo de aquecimento o peso das amostras não apresentou variações 

relevantes, exceto em dois momentos, sendo eles a aproximadamente 50ºC e 

450ºC, e inicialmente provocadas pela perda de água adsorvida fisicamente na 

superfície externa dos argilominerais e posteriormente pela transformação de fase 

do quartzo (SiO2), de quartzo alfa para quartzo beta, predominante na argila e no pó 

de brita. 

 
 
 

Figura 21- Curvas TGA das formulações F1 (A) e F2 (B). 

 

(A)                                                                               (B) 

 
 

Fonte: Fotos do autor. 

 

Percebe-se uma sensível perda de massa de 2,0% a 2,6%, na faixa entre 

300ºC e 650ºC, correspondendo à perda de massa molecular, que ocorre 
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normalmente na faixa entre 400ºC e 600ºC, e a eliminação de íons OH- da estrutura 

cristalina. Na faixa de 650ºC e 1200ºC ocorre uma perda de massa de 0,6% a 1,9%, 

equivalendo à decomposição de matéria orgânica resultante e dos óxidos presentes 

na composição dos materiais. 

 

Figura 22- Curvas TGA das formulações F3 (C) e F4 (D). 

 

(C)                                                                             (D) 

 
 

Fonte: Fotos do autor. 

 

Com a interpretação das curvas, foi constatado também que o acréscimo do 

pó de brita nas amostras proporcionou uma sensível redução na variação do peso 

das amostras no momento da transformação do quartzo alfa em beta. Com isto se 

conclui que esta nova condição, proporcionada pela elevação da quantidade de pó 

de brita nos corpos de prova, possibilita a redução da ocorrência de falhas e defeitos 

nos corpos de prova. 

 

 

4.6 ANÁLISES TERMODIFERENCIAIS 
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Uma vez constatado no ensaio termodiferencial da formulação F1 que o 

material fundiu próximo a 1200ºC, e com o objetivo de preservar o equipamento sem 

prejuízo para os resultados futuros, foi determinado que os ensaios realizados nas 

demais formulações (F2, F3 e F4) seriam realizados até no máximo 1100ºC. 

Fazendo uso dos resultados obtidos neste ensaio, constatamos que, até a 

fusão do material, em todas as amostras ocorrem duas reações endotérmicas bem 

definidas. O primeiro pico (endotérmico) no inicio do processo de aquecimento (em 

aproximadamente 50ºC), provocado pela evaporação da água livre existente nas 

superfícies das partículas das amostras, e o segundo pico (endotérmico) em torno 

de 450ºC, correspondente às reações de desidroxilação, ou seja, eliminação dos 

íons OH- da estrutura cristalina do material, conforme evidenciado nas Figuras 23 e 

24 a seguir: 

 

Figura 23– Curvas DTA das formulações F1 (A) e F2 (B). 

 

(A)                                                                         (B) 

 
 

Fonte: Fotos do autor. 
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Figura 24- Curvas DTA das formulações F3 (C) e F4 (D). 

 

(C)                                                                            (D) 

 
 

Fonte: Fotos do autor. 

 

Também foi possível observar que o acréscimo do pó de brita nas amostras 

possibilitou a redução da perda de energia provocada pelas suas reações, 

diminuindo o surgimento de falhas e defeitos provocados pela diferença de 

temperatura nos corpos de prova. 

 

 

4.7 ANÁLISES DE CALORIMETRIA EXPLORATÓRIA DIFERENCIAL 

 

 

Após a obtenção dos resultados no ensaio de calorimetria exploratória 

diferencial das formulações F1, F2, F3 e F4, foram consolidadas as conclusões 

relatadas no item anterior desta Tese, pois a interpretação das curvas DSC 

(conforme Figuras 25 e 26) confirmam as informações interpretadas nas curvas DTA 

(conforme Figuras 23 e 24) para todas as formulações utilizadas neste trabalho. 
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Figura 25- Curvas DSC das formulações F1 (A) e F2 (B). 

 

(A)                                                                             (B) 

 
 

Fonte: Fotos do autor. 

 

Figura 26- Curvas DSC das formulações F3 (C) e F4 (D). 

 

(C)                                                                           (D) 

 
 

Fonte: Fotos do autor. 

 

 

4.8 DILATOMETRIA 

 

 

De posse das curvas dilatométricas obtidas através do ensaio nas amostras, 

constata-se uma uniformidade dos dados e semelhança nos resultados entre as 

formulações (F1, F2, F3 ou F4) utilizadas, ou seja, observou-se um comportamento 
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dilatométrico similar entre as amostras. Acompanhando a evolução do tempo, tem-

se que nos primeiros 25 minutos ocorreu uma pequena retração, devido à saída de 

água adsorvida que será provavelmente evaporada por completo em 

aproximadamente 250ºC. Entre 25 minutos e, aproximadamente, 200 minutos, 

configurou-se uma expansão moderada provocada por vários motivos, sendo eles: 

transformação do quartzo (alfa em beta), decomposição de compostos orgânicos ou 

eliminação de água estrutural. A partir de 200 minutos as curvas dilatométricas 

apresentam retrações acentuadas do material com inclinação descendente, as quais 

estão intimamente ligadas à fusão (parcial) de alguns componentes das misturas, 

conforme identificado nas Figuras 27 e 28 a seguir: 

 

Figura 27- Curvas DLT das formulações F1 (A) e F2 (B). 

 

(A)                                                                              (B) 

 
 

Fonte: Fotos do autor. 
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Figura 28- Curvas DLT das formulações F3 (C) e F4 (D). 

 

(C)                                                                       (D) 

 
 

Fonte: Fotos do autor. 

 

A abrupta retração provocada pela fusão dos componentes das amostras 

ocorreu devido o líquido proveniente desta região ter escoado para os interstícios 

entre as partículas mais refratárias e, por capilaridade, provocando a aproximação 

destas partículas, o que foi evidenciado pelas curvas dilatométricas. 

Os resultados mostraram que o comportamento dilatométrico, para ambas 

as formulações, são similares, portanto, com a adição de até 15% de pó de brita à 

argila não seria necessário um ajuste na rampa de queima ao forno. 

 

 

4.9 DIFRAÇÃO DE RAIOS X - DRX DOS CORPOS DE PROVA 

 

 

Fazendo uso dos difratogramas de raios X dos corpos de prova “verdes” e 

sinterizados, foram obtidos os gráficos para as formulações utilizadas nesta Tese.  
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Uma vez observado o gráfico da Figura 29, onde oportuniza uma comparação 

do comportamento entre as formulações “verdes” (ou cruas) e sinterizadas, constata-se 

a presença de quatro fases nas Formulações F1, predominantemente de sílica (SiO2), 

que é um indicador de alta porosidade nas peças cerâmicas que ela compõe, bem 

como a presença de muscovita justificando a concentração significativa de K2O e do 

MgO na argila, dada pela análise química do material. Nas demais formulações (F2, F3 

e F4), constata-se o surgimento de mais duas fases, sendo o microclineo (KAlSi3O8) e 

a biotita, que é um silicato de potássio e magnésio-ferro-alumínio hidratado 

respectivamentes, conforme identificado nas Figuras 29 abaixo: 

 

Figura 29 - DRX das formulações “verdes” (A) e sinterizadas (B). 

                                           (A)                                                                                       (B)                

 
 

Fonte: Fotos do autor. 
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Mesmo a literatura citando o surgimento da mulita entre as temperaturas de 

sinterização de 900ºC a 1000ºC, não foi verificado o surgimento desta fase nas 

análises realizadas, enquanto que os picos de quartzo foram identificados em todas as 

análises das formulações, devido à não dissolução do quartzo na fase líquida formada 

em altas temperaturas, posteriormente atestando sua influência nas propriedades 

mecânicas do material e confirmando os resultados obtidos nas microscopias 

eletrônicas de varredura e ópticas discutidas posteriormente.  

 

 

4.10 RETRAÇÃO LINEAR DOS BLOCOS 

 

 

Nessa fase foi analisado o percentual de retração dos corpos de prova após 

serem submetidos ao processo de sinterização. Este ensaio foi realizado conforme 

descrito no Capítulo anterior e os seus resultados estão apresentados na Tabela 1 do 

apêndice para as formulações F1 (100% de argila), F2 (95% de argila e 5% de pó de 

brita), F3 (90% de argila e 10% de pó de brita) e F4 (85% de argila e 15% de pó de 

brita) e temperatura de sinterização de 990ºC.  

Após uma análise minuciosa acerca dos resultados obtidos através da relação 

entre as medidas dos corpos de prova secos e úmidos (Tabela1 do apêndice), 

constatamos que em todas as amostras estudadas a retração linear de queima ficou na 

faixa de 0,8% e 1,5%, ou seja, na formulação F1 o percentual médio encontrado foi de 

1,14%, na formulação F2 o percentual médio foi de0,78% (menor resultado obtido), na 
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formulação F3 o percentual médio foi de1,10% e, finalmente, na formulação F4 o 

percentual médio encontrado foi de 1,49%. Após observar os resultados, pode-se 

constatar que inicialmente, com o acréscimo do pó de brita, ocorreu uma redução na 

retração linear dos corpos de prova (de 1,14% para 0,78%) e, posteriormente, quanto 

mais se acrescentou pó de brita ocorreu uma elevação da retração linear (de 0,78% até 

1,49%), conforme percentuais médios ilustrados no gráfico da Figura 30 abaixo: 

 

Figura 30- Retrações lineares médias em função das formulações. 

 

 

Fonte: Gráficos do autor. 

 

 

A fim de analisar as retrações lineares dos corpos de prova, levando em 

consideração uma mesma temperatura de sinterizações (990ºC) dos blocos, 

constatamos que os percentuais obtidos com a retração linear dos corpos de prova 

foram extremamente baixos e as suas variações entre as diferentes formulações (F1, 

F2, F3 e F4) utilizadas neste trabalho se apresentaram muito próximas umas às outras, 

sem apresentar alterações relevantes (com relativa redução provocada pela liberação 
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de gases no processo de sinterização entre a formulação F1 e F2). Observando o 

gráfico ilustrado na Figura 30, constata-se também uma tendência de crescimento da 

retração linear caso seja dada continuidade na elevação do percentual de pó de brita 

em substituição à argila na confecção dos corpos de prova. 

 

 

4.11 RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO 

 

 

Nessa etapa foi analisada a capacidade que os corpos de prova têm de 

absorver individualmente as tensões verticais impostas aos mesmos. Este ensaio foi 

realizado conforme descrito no Capítulo anterior, cujos resultados estão apresentados 

na Tabela 2 do apêndice para as formulações F1, F2, F3 e F4 sinterizados a 

temperatura 990ºC (gresificação).  

Após uma análise minuciosa acerca dos resultados obtidos (Tabelas 2 do 

apêndice) através do ensaio de compressão destaca-se que: a adição 5% de pó de 

brita na argila eleva a resistência à compressão em média 12,73%, a adição 10% de pó 

de brita na argila eleva a resistência à compressão em média 26,41% e a adição 15% 

de pó de brita na argila eleva a resistência à compressão em média 21,69%, mostrando 

uma tendência de diminuição da resistência à compressão, caso continue sendo 

elevando o percentual de pó de brita nas amostras, conforme gráfico ilustrado na 

Figura 31 a seguir: 
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Figura 31- Resistência à compressão média em função das formulações. 

 

 
 

Fonte: Gráficos do autor. 

 

 

4.12 ABSORÇÃO DE ÁGUA 

 

 

Nessa fase foi analisada a quantidade de água em relação aos demais 

materiais, que cada corpo de prova adquiriu, através do preenchimento de seus poros, 

após ser realizado o ensaio, conforme descrito no Capitulo anterior, cujos resultados 

estão apresentados na Tabela3 do apêndice para as formulações F1, F2, F3 e F4 e 

temperaturas de sinterização de 990ºC. Registramos ainda que os corpos de prova 

foram submetidos à estufa durante 24 horas antes de ser realizado o ensaio – isto 

justifica a redução dos seus respectivos pesos secos.  
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No tocante ao ensaio de absorção de água, viu-se que as quatro formulações 

utilizadas (F1, F2, F3 e F4) encontram-se dento do intervalo exigido pela Norma ABNT 

NBR 15270-2, ou seja, entre 8% e 22%. 

Após comparar os resultados obtidos, observou-se que o percentual de 

absorção de água dos corpos de prova da formulação F2 se eleva inicialmente quando 

comparado com a formulação F1 e, em seguida, observa-se sua diminuição com a 

sucessiva adição de pó de brita, ou seja, sem a adição do pó de brita na argila (F1) o 

percentual de absorção médio é de 12,18%, com a adição de 5% de pó de brita na 

argila (F2) o percentual de absorção médio é de 12,90%, com a adição 10% de pó de 

brita na argila (F3) o percentual de absorção médio é de 12,19% e, finalmente, com a 

adição 15% de pó de brita na argila (F4) o percentual de absorção média é de 11,13%, 

demonstrando uma tendência de queda na absorção de água com a adição do pó de 

brita, conforme gráfico ilustrado na Figura 32 abaixo: 

 

Figura 32- Absorção de água média em função das formulações. 

 

 
 

Fonte: Gráficos do autor. 

 



Capítulo 4 – Resultados e Discussão                                                                                                      92 

Cássio Freire Câmara 
 

A menor absorção de água conseguida neste trabalho foi de 10,50% para a 

amostra da formulação F4 (85% de argila e 15% de pó de brita). Os corpos de prova 

desta formulação apresentaram os menores valores de absorção de água. 

A maior absorção de água conseguida neste trabalho foi de 13,22% para a 

amostra da formulação F2 (95% de argila e 5% de pó de brita). Os corpos de prova 

desta formulação e sinterizados nesta temperatura apresentaram os maiores valores 

de absorção de água. 

O nível de absorção de água é diretamente proporcional ao grau de porosidade 

dos corpos de prova, podendo ser atenuado com a elevação da temperatura de 

sinterização e/ou com a redução da granulometria das matérias primas utilizadas na 

sua confecção.  

 

 

4.13 POROSIDADE APARENTE 

 

 

Nessa etapa dos trabalhos foram quantificados os vazios ou poros que cada 

corpo de prova adquiriu, através do preenchimento de seus poros por água, conforme 

ensaio descrito no Capitulo anterior, cujos resultados estão apresentados na Tabela 3 

do apêndice para as formulações F1, F2, F3 e F4 e temperaturas de sinterização de 

990ºC.  

Após comparar os resultados obtidos, observou-se que os percentuais de 

porosidade aparente dos corpos de prova revelaram um comportamento de 
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permanente redução, ou seja, diminuição da sua porosidade com a sucessiva adição 

de pó de brita em substituição a argila na confecção das amostras.  

Sem a adição do pó de brita na argila (F1) o percentual de porosidade médio é 

de 23,95%, com a adição de 5% de pó de brita na argila (F2) o percentual de 

porosidade médio é de 23,78%, com a adição de 10% de pó de brita na argila (F3) o 

percentual de porosidade médio é de 22,96% e, finalmente, com a adição de 15% de 

pó de brita na argila (F4) cujo percentual de porosidade média é de 21,29%, 

evidenciando uma tendência de queda da porosidade aparente com a adição do pó de 

brita, conforme gráfico demonstrado na Figura 33 abaixo: 

 

Figura 33– Porosidade Aparente. 

 
Fonte: Gráfico do autor. 

 

 

 

4.14 QUANTIDADE DE MATERIAL ARGILOSO E NÃO ARGILOSO 
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Uma vez constatado, durante os trabalhos desta Tese, que os resultados da 

resistência à compressão dos corpos de prova das formulações F1, F2 e F3 

convergiam com os valores obtidos nos ensaios de porosidade aparente das 

amostras (parâmetros analisados com comportamentos inversamente 

proporcionais), enquanto que os resultados da formulação F4 divergiam (redução 

entre F3 e F4 em ambos os parâmetros analisado), viu-se a necessidade de 

pesquisar a microestrutura dos blocos cerâmicos pós-sinterização e avaliar a 

influência da relação entre a quantidade de material argiloso e não argilosos nos 

resultados obtidos com as Microscopias Óticas das amostras. 

Conforme descrito no Capitulo anterior, para obtenção dos percentuais de 

materiais não argilosos (e consequentemente dos percentuais de materiais 

argilosos) foi utilizada uma ferramenta eletrônica (“ImageJ”) para tratamento das 

imagens microscópicas com aproximação de 100x das amostras, cujos resultados 

para as formulações F1 (100% de argila) é de 78,63% de material argiloso e 21,37% 

de não argiloso, F2 (95% de argila e 5% de pó de brita)é de 75,58% de material 

argiloso e 24,42% de não argiloso, F3 (90% de argila e 10% de pó de brita) é de 

72,36% de material argiloso e 27,64% de não argiloso e F4 (85% de argila e 15% de 

pó de brita) é de 62,40% de material argiloso e 37,60% de não argiloso, conforme 

imagens reveladas nas Figuras 34, 35, 36 e 37 a seguir: 
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Figura 34– MO-100x (A) e Resultado do “ImageJ” (B) para Formulação F1 (78,63% e 21,37%). 

                                                (A)                                                                            (B)                

 
Fonte: Foto do autor. 

 

 

Analisando as imagens das Figuras 34, 35, 36 e 37, constata-se uma 

evolução na densificação das amostras com a substituição do pó de brita, provocada 

pela maior incidência na formação de contatos interpartículas não argilosas após a 

sinterização, onde a substituição de partículas arredondadas e de tamanhos mais 

uniformes por prismáticas e de tamanhos variados favorece esta ocorrência. 

Figura 35– MO-100x (A) e Resultado do “ImageJ” (B) para Formulação F2 (75,58% e 24,42%). 

                                               (A)                                                                            (B)                

 
Fonte: Foto do autor. 

 

 MAT. NÃO ARGILOSO     MAT. ARGILOSO 

  MAT. NÃO ARGILOSO     MAT. ARGILOSO 
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Figura 36– MO-100x (A) e Resultado do “ImageJ” (B) para Formulação F3 (72,36% e 27,64%). 

                                                (A)                                                                            (B)                

 
Fonte: Foto do autor. 

 

 

Figura 37– MO-100x (A) e Resultado do “ImageJ” (B) para da Formulação F4 (62,40% e 37,60%). 

                                             (A)                                                                            (B)                

 
Fonte: Foto do autor. 

 

 

Após a obtenção deste resultado, constatou-se que a adição do pó de brita 

nas amostras proporciona uma gradativa redução na quantidade de material argiloso 

(em marrom) e, consequentemente, uma menor distância entres as partículas não 

   MAT. NÃO ARGILOSOS     MAT. ARGILOSO 

    MAT. NÃO AGILOSO    MAT ARGILOSO 
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argilosas, ou seja, a adição do pó de brita (reduzindo a quantidade de argila) nos 

corpos de prova reduz as distâncias entre as partículas de quartzo livre e/ou 

impurezas presentes na argila (em vermelho).  

Como na formulação F4 a quantidade de massa argilosa (menos de 2/3 do 

material) não é suficiente para envolver as partículas de quartzo que não se 

dissolveram na matriz cerâmica, quando submetidos aos esforços verticais favorece 

uma maior movimentação entre estas partículas, interferindo negativamente na sua 

resistência à compressão, conforme evidenciado nos resultados desse ensaio. 
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5 CONCLUSÕES E SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

 

5.1 CONCLUSÕES 

 

 

De acordo com os resultados obtidos nos experimentos, apresentam-se 

as conclusões a seguir expostas. 

Com a análise térmica pôde-se interpretar as suas curvas e constatar que o 

acréscimo do pó de brita proporcionou uma sensível redução na variação do peso 

das amostras e redução da perda de energia provocada pelas suas reações no 

momento da evaporação da água, na transformação de fase do quartzo alfa em beta 

e a combustão de matéria orgânica presentes na composição do material, 

possibilitando a redução do surgimento de falhas e defeitos nos corpos de prova. 

Constatou-se também que com a adição de até 15% de pó de brita à argila não será 

necessário um ajuste na programação de queima ao forno. 

 A retração linear dos corpos de prova obtiveram variações de em média 

40% entre as formulações, sendo que entre a formulação F1 e F4 a retração foi 

elevada em 30%. A retração linear dos corpos de prova inicialmente (entre as 

formulações F1 e F2) mostrou-se inversamente proporcional à quantidade de pó 

de brita adicionada à argila na confecção de blocos cerâmicos híbridos. 

Entretanto, posteriormente, a partir da formulação F2, obteve-se um 

comportamento divergente (diretamente proporcional), ou seja, quanto maior o 

percentual de pó de brita utilizado nas amostras, maior a retração dos blocos.  
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Quanto à absorção de água, confirmou-se que a adição de 5% de pó de 

brita à argila, na confecção de blocos cerâmicos híbridos, elava a sua absorção 

em 5,91%, comportamento este que não se manteve para os demais percentuais 

de adição de pó de brita, ou seja, a adição de 10% de pó de brita à argila na 

confecção de blocos cerâmicos híbridos diminui a sua absorção em 5,50% e a 

adição de 15% de pó de brita à argila na confecção de blocos cerâmicos híbridos 

novamente diminui a sua absorção em 8,69%. 

No tocante à resistência à compressão dos corpos de prova, constatou-se 

que até a formulação F3 seu comportamento é diretamente proporcional ao 

acréscimo de pó de brita na argila e que a Formulação F3 é a que obteve maior 

elevação da resistência, pois na adição de 15% de pó de brita observou-se a 

redução da sua resistência à compressão, ou seja, os blocos com a adição de 

10% de pó de brita obtiveram resistências à compressão mais satisfatórias, 

elevando a resistência à compressão dos blocos híbridos em média 26,41% e 

atingindo um acréscimo máximo da resistência de 58%. 

Após os resultados obtidos através dos ensaios de porosidade aparente 

nos corpos de prova, constatou-se uma redução da porosidade nas amostras em 

todas as formulações utilizadas, ou seja, a substituição da argila pelo pó de brita 

na confecção dos corpos de prova proporcionou uma redução na quantidade de 

vazios das amostras. Mantiveram-se as expectativas até a formulação F3 (de 

23,95% até 22,96%), pois a elevação das resistências à compressão até esta 

formulação antecipava este comportamento (proporcionado pela granulometria do 

pó de brita e resultando um melhor empacotamento entre os grãos do material), 

enquanto que se contrariou o esperado para formulação F4 (21,29%), com a 

redução da resistência à compressão. 
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Tendo em vista que os resultados do ensaio de porosidade não 

possibilitaram a interpretação dos resultados obtidos na resistência à compressão 

dos corpos de prova, viu-se a necessidade de quantificar a relação entre o 

material argiloso e não argiloso das amostras, analisando a influência deste 

resultado na movimentação dos seus grãos quando submetidos ao esforço 

vertical. Com o tratamento das imagens obtidas através da microscopia ótica das 

amostras pelo “ImageJ”, observou-se que entre as formulações F1 e F2 ocorreu 

uma redução de 3,88% do material argiloso, entre as formulações F2 e F3 

ocorreu uma redução de 4,26%, enquanto que entre as formulações F3 e F4 

ocorreu uma redução de 13,76% do material argiloso, acumulando uma redução 

da massa argilosa de 21,90% entre a formulação F1 (4/5 da amostra) e  a F4 (2/3 

da amostra).     

Foi evidenciado neste trabalho que a utilização do pó de brita tem o 

inconveniente de ser um material pulverulento e que o acréscimo de até 10% na 

confecção dos blocos cerâmicos híbridos é desejável, pois colabora com o arranjo 

dos grãos dos materiais, preenchendo parte dos seus vazios e, 

consequentemente, elevando a sua resistência à compressão em até 58%, mas, 

acima deste percentual, compromete a sua resistência mecânica, pois, embora 

possibilite maior compacidade nas amostras, reduz significativamente a sua 

quantidade de massa argilosa (20,62%) envolta dos materiais não argilosos 

(predominantemente o quartzo). 
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5.2 SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

 

O presente trabalho apresentou os elementos que influenciam no 

comportamento físico-mecânico do bloco cerâmico híbrido. Desta forma, para futuros 

trabalhos nesta linha de pesquisa, apresentam-se as seguintes sugestões: 

1. Realizar estudos para obtenção das melhores condições de formulações, 

levando em conta a obtenção de resultados ideais na produção de 

produtos cerâmicos estruturais mais eficientes; 

2. Desenvolver pesquisas sobre a fabricação de produtos cerâmicos com a 

incorporação de pó de brita, produzindo corpos de prova com dimensões 

em escala comercial; 

3. Desenvolver estudo(s) sobre a redução do impacto ambiental causado pela 

utilização do resíduo industrial (pó de brita) quando da sua aplicação na 

indústria ceramista brasileira; 

4. Desenvolver estudo(s) sobre a elevação da vida útil das jazidas e o 

impacto da redução do consumo de argila na indústria ceramista brasileira, 

levando em consideração a produção do Bloco Cerâmico Híbrido em 

escala industrial; 

5. Desenvolver estudo(s) sobre a influência da sinterização nas propriedades 

mecânicas do Bloco Cerâmico Híbrido, utilizando diferentes temperaturas 

finais, taxas de aquecimento/resfriamento e patamares de isotermas;  

6. Elaborar estudo de viabilidade econômica para fabricação do Bloco 

Cerâmico Híbrido, tomando como base todas as etapas do processo de 

confecção e comercialização, inclusive o desgaste provocado pelo pó de 

brita nos equipamentos (formas e extrusoras, entre outros). 
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Tabela 1–Dados referentes ao ensaio de Retração Linear dos corpos de prova das 

Formulações F1, F2, F3 e F4 sinterizados a 990ºC. 

FORM. 
CP Pu Cu Lu Hu Ps Cs Ls Hs 

Cu - Cs / 
Cu 

Cu - Cs / 
Cu x 100 

Nº (g) (cm) (cm) (cm) (g) (cm) (cm) (cm) (RT) (RT%) 

  1 109,50 6,69 3,30 6,12 101,90 6,61 3,28 6,10 0,0120 1,20 

  2 107,60 6,70 3,21 6,11 100,30 6,60 3,15 6,06 0,0149 1,49 

  3 108,10 6,74 3,19 6,12 100,60 6,58 3,15 6,08 0,0237 2,37 

        F1 4 114,30 6,79 3,24 6,20 107,30 6,75 3,21 6,18 0,0059 0,59 

  5 108,70 6,70 3,20 6,10 103,70 6,70 3,19 6,10 0,0000 0,00 

  6 111,00 6,79 3,25 6,20 101,20 6,71 3,14 6,05 0,0118 1,18 

  MEDIA 109,87 6,74 3,23 6,14 102,50 6,66 3,19 6,10 0,0114 1,14 

  7 109,50 6,81 3,26 6,18 102,40 6,72 3,21 6,11 0,0132 1,32 

  8 110,20 6,72 3,20 6,21 103,10 6,69 3,19 6,14 0,0045 0,45 

  9 111,30 6,72 3,21 6,19 104,10 6,65 3,19 6,16 0,0104 1,04 

  10 109,70 6,75 3,21 6,13 102,70 6,72 3,16 6,10 0,0044 0,44 

  11 110,10 6,72 3,20 6,19 103,00 6,71 3,19 6,11 0,0015 0,15 

  12 109,90 6,79 3,21 6,19 102,90 6,71 3,19 6,13 0,0118 1,18 

         F2 13 112,80 6,80 3,22 6,19 105,70 6,69 3,20 6,12 0,0162 1,62 

  14 111,60 6,70 3,21 6,18 104,50 6,61 3,21 6,13 0,0134 1,34 

  15 109,40 6,71 3,25 6,18 102,70 6,68 3,19 6,10 0,0045 0,45 

  16 110,00 6,70 3,22 6,20 103,20 6,69 3,21 6,19 0,0015 0,15 

  17 109,90 6,71 3,22 6,17 103,10 6,70 3,19 6,15 0,0015 0,15 

  18 108,80 6,68 3,22 6,11 102,10 6,61 3,20 6,10 0,0105 1,05 

  MEDIA 110,27 6,73 3,22 6,18 103,29 6,68 3,19 6,13 0,0078 0,78 

 
19 114,20 6,84 3,25 6,24 107,60 6,71 3,22 6,18 0,0190 1,90 

  20 113,30 6,76 3,23 6,22 106,90 6,70 3,21 6,16 0,0089 0,89 

  21 113,30 6,74 3,24 6,21 106,90 6,70 3,22 6,18 0,0059 0,59 

  22 113,80 6,80 3,23 6,22 107,40 6,72 3,21 6,19 0,0118 1,18 

  23 112,10 6,76 3,25 6,24 105,90 6,71 3,21 6,19 0,0074 0,74 

  24 109,30 6,75 3,19 6,19 102,80 6,70 3,16 6,13 0,0074 0,74 

        F3 25 113,10 6,80 3,25 6,23 106,90 6,70 3,22 6,19 0,0147 1,47 

  26 114,10 6,82 3,24 6,21 107,80 6,78 3,21 6,20 0,0059 0,59 

  27 114,20 6,89 3,24 6,21 107,90 6,80 3,22 6,16 0,0131 1,31 

  28 112,40 6,81 3,22 6,20 106,10 6,69 3,21 6,17 0,0176 1,76 

  29 112,70 6,80 3,25 6,21 106,60 6,75 3,21 6,18 0,0074 0,74 

  30 112,30 6,79 3,28 6,28 106,30 6,70 3,20 6,19 0,0133 1,33 

  MEDIA 112,90 6,80 3,24 6,22 106,59 6,72 3,21 6,18 0,0110 1,10 
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  31 112,70 6,81 3,26 6,20 106,40 6,73 3,21 6,12 0,0117 1,17 

  32 113,10 6,72 3,23 6,19 106,90 6,62 3,21 6,18 0,0149 1,49 

  33 114,60 6,85 3,25 6,20 108,30 6,76 3,22 6,16 0,0131 1,31 

  34 115,10 6,85 3,24 6,21 108,80 6,72 3,22 6,15 0,0190 1,90 

  35 114,80 6,81 3,22 6,20 108,60 6,69 3,21 6,12 0,0176 1,76 

  36 116,90 6,86 3,26 6,20 110,50 6,72 3,25 6,14 0,0204 2,04 

         F4 37 114,60 6,79 3,26 6,19 108,30 6,70 3,24 6,12 0,0133 1,33 

  38 114,00 6,81 3,26 6,20 107,80 6,70 3,22 6,11 0,0162 1,62 

  39 113,90 6,80 3,25 6,20 107,70 6,71 3,21 6,15 0,0132 1,32 

  40 114,60 6,80 3,23 6,19 108,40 6,70 3,21 6,14 0,0147 1,47 

  41 113,10 6,78 3,24 6,19 106,90 6,71 3,22 6,14 0,0103 1,03 

  42 114,60 6,85 3,21 6,21 108,40 6,75 3,21 6,14 0,0146 1,46 

  MEDIA 114,33 6,81 3,24 6,20 108,08 6,71 3,22 6,14 0,0149 1,49 

 

 

 

Tabela 2–Dados referentes ao ensaio de Resistência à Compressão dos corpos de 

provadas Formulações F1, F2, F3 e F4 sinterizados a 990ºC. 

 

 

Tijolo 
Corpo de 

prova 
Largura (mm) Comprimento (mm) Carga (N) Área (mm²) 

Resistência 
(MPa) 

F 01 

1 32,02 67,05 3900 2146,94 1,82 

2 32,02 66,08 4900 2115,88 2,32 

3 32,00 66,08 5600 2114,56 2,65 

4 32,00 67,05 5200 2145,60 2,42 

5 32,00 66,09 3800 2114,88 1,80 

6 32,02 67,00 3700 2145,34 1,72 

MÉDIA 4516,67 2130,53 2,12 

F 02 

13 32,01 67,00 4700 2144,67 2,19 

14 32,01 66,00 5300 2112,66 2,51 

15 32,01 66,04 4700 2113,94 2,22 

16 32,02 67,00 4400 2145,34 2,05 

17 32,03 67,00 6500 2146,01 3,03 

18 32,00 66,05 5000 2113,60 2,37 

MÉDIA 5100,00 2129,37 2,39 

F 03 

25 32,04 67,00 5800 2146,68 2,70 

26 32,04 68,00 5900 2178,72 2,71 

27 32,04 68,00 5200 2178,72 2,39 

28 32,05 67,08 4800 2149,91 2,23 

29 32,03 67,04 5800 2147,29 2,70 

30 32,06 67,00 7200 2148,02 3,35 

MÉDIA 5783,33 2158,22 2,68 
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F 04 

37 32,03 67,01 6100 2146,33 2,84 

38 32,03 67,00 6000 2146,01 2,80 

39 32,05 67,00 6100 2147,35 2,84 

40 32,05 67,00 5200 2147,35 2,42 

41 32,05 66,08 5600 2117,86 2,64 

42 32,05 67,07 4100 2149,59 1,91 

MÉDIA 5516,67 2142,42 2,58 

 

 

 

Tabela 3–Dados referentesao s ensaios de Absorção de Água e Porosidade 

Aparente doscorpos de prova das Formulações F1, F2, F3 e F4 sinterizados a 

990ºC. 

 

Tijolo Amostra 
Ms - massa seca 

(g) 
Mu - Massa 
saturada (g) 

Massa imersa 
(g) 

Absorção 
(%) 

Porosidade 
(%) 

F 01 

1 101,9 114,3 62,0 12,17 23,71 

2 100,4 112,2 61,3 11,75 23,18 

3 100,7 113,2 61,8 12,41 24,32 

4 107,3 120,0 66,3 11,84 23,65 

5 103,7 117,0 64,0 12,83 25,09 

6 101,2 113,4 62,0 12,06 23,74 

MÉDIA 12,18 23,95 

F 02 

7 102,3 115,8 59,9 13,20 24,15 

8 103,1 115,8 60,5 12,32 22,97 

9 104,1 117,1 60,9 12,49 23,13 

10 102,6 116,0 60,1 13,06 23,97 

11 103,0 116,5 60,5 13,11 24,11 

12 102,9 116,5 60,7 13,22 24,37 

MÉDIA 12,90 23,78 

F 03 

19 107,5 120,1 63,3 11,72 22,18 

20 106,9 119,8 63,1 12,07 22,75 

21 106,9 119,7 63,4 11,97 22,74 

22 107,4 120,4 63,5 12,10 22,85 

23 105,9 119,4 62,8 12,75 23,85 

24 102,8 115,7 60,5 12,55 23,37 

MÉDIA 12,19 22,96 

F 04 

31 106,4 119,0 62,2 11,84 22,18 

32 106,9 118,9 62,8 11,23 21,39 

33 108,3 120,5 63,9 11,27 21,55 

34 108,8 120,8 63,5 11,03 20,94 

35 108,7 120,6 64,5 10,95 21,21 

36 110,5 122,1 65,4 10,50 20,46 

MÉDIA 11,13 21,29 


