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RESUMO 

O “pó de pedra” é um resíduo resultante do beneficiamento de rochas para 

obtenção de britas utilizadas na construção civil, tendo estas o seu uso mais comum 

em concretos. A sua geração é na ordem de 10% a 15% do volume total de pedra 

beneficiada e, normalmente, são depositadas na área da empresa de mineração. O 

objetivo desta pesquisa foi desenvolver blocos e tijolos cerâmicos, com matérias-

primas provenientes da região de Eunápolis, no extremo sul da Bahia, com adição 

deste resíduo na argila de queima vermelha. Com isso, pretende-se dar destino 

adequado ao resíduo e, ao mesmo tempo, preservar as jazidas de argila da região, 

reduzindo o impacto ambiental causado por sua exploração. As massas cerâmicas 

foram formuladas com a técnica de planejamento de misturas, utilizando, para isso, 

o software Statistic. As porcentagens do resíduo na massa foram de 0, 15 e 30%, 

em massa, definidas pelo software em função do limite máximo de 30% de resíduo 

que foi utilizada na massa cerâmica. Foram confeccionados corpos de provas nas 

dimensões de 60x20x5 mm3 em matriz metálica, e prensados uniaxialmente com 

uma pressão de 25 MPa. A queima ocorreu nas temperaturas de 825ºC, 925ºC e 

1025ºC, com taxa de aquecimento de 1ºC/min, 8ºC/min e 15ºC/min, e patamar de 

180 minutos na temperatura máxima. A caracterização das matérias-primas e das 

massas formuladas foi realizada através de ensaios de granulometria, limites de 

Atterberg, fluorescência de raios X (FRX), difração de raios X (DRX), microscopia 

eletrônica de varredura (MEV), microscopia ótica (MO), análise termogravimétrica 

(TG) e calorimetria exploratória diferencial (DSC). As propriedades físicas 

determinadas foram a absorção de água, retração linear, porosidade, resistência à 

flexão e massa específica aparente. Foi analisado, também, o comportamento da 

massa cerâmica, no que diz respeito à extrusão dos blocos cerâmicos em extrusora 

de laboratório, determinando a sua resistência à compressão (Rc) e absorção de 

água (AA). A eficácia do planejamento de misturas foi confirmada, realizando os 

mesmos ensaios mecânicos e físicos em uma nova formulação feita com percentual 

diferente das utilizadas para obtenção do modelo de regressão, mas ainda, dentro 

da região de interesse. A análise dos resultados permitiu demonstrar a viabilidade da 

incorporação do resíduo em até 30% nas argilas, para fabricação de blocos 

cerâmicos e tijolos maciços utilizados em alvenaria de vedação. 

 

 

 

 

 

 

PALAVRAS-CHAVES: Cerâmica vermelha, resíduo de pedra, planejamento de 

experimentos, alvenaria de vedação, propriedades tecnológicas. 



 

 

ABSTRACT 

Stone dust is a residue resulting from the processing of rocks for obtaining 

gravel used in civil construction, most commonly in concrete. It is generated in the 

order of 10% to 15% of the total volume of the stone employed and is typically 

deposited throughout and around the area of the mining company. The objective of 

this study was to develop and ceramic blocks and bricks utilizing raw materials 

readily available in region of Eunápolis, extreme south of Bahia, with the addition of 

this residue to the red clay. Consequently, it aims to provide a suitable end-use for 

the residue, at the same time preserving deposits of clay in the region by reducing 

the environmental impact caused by their exploitation. The ceramic masses were 

formulated following a mixture-planning technique through the use of the Statistic 

software. The total percentages of residue used in the mass were of between 15% 

and 30%, as defined by the software on the stipulation of a 30% ceiling on the 

residue used in the mass. In a metal matrix, 60x20x5 mm3 test samples were created 

and then pressed uni-axially at a pressure of 25 MPa. The firing was performed at 

temperatures of 825ºC, 925ºc and 1025ºC, with concordant heating rates of 1ºC/min, 

8ºC/min and 15ºC/min and an established time limit of 180 minutes at the maximum 

temperature. Characteristics of the raw materials and resultant masses were 

measured through testing of granulometry, Atterberg limits, X-ray fluorescence 

(XRF), X-ray diffraction (XRD), scanning electron microscopy (SEM), optical 

microscopy (OM), thermos-gravimetric analysis (TGA) and exploratory differential 

scanning calorimetry (DSC). The physical properties measured were determined 

water absorption, linear retraction, porosity, resistance to flexion and apparent 

specific mass. Additionally, the behavior of ceramic mass in regards to extrusion of 

the ceramic blocks using a laboratory extruder was analyzed, determining its 

resistance to compression (Rc) and water absorption (AA). Effectiveness of the 

mixture formulation was confirmed by performing the same physical and mechanical 

testing on a new formulation with different percentages than those used for obtaining 

the regression model, though still within the targeted range. Analysis of the results 

demonstrated the viability of incorporating the residue in masses, in quantities of up 

to 30%, for the manufacture of solid ceramic blocks and bricks used in masonry.  

 

 

 

 

KEYWORDS: red ceramics, stone residue, experiment planning, masonry, 
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CAPÍTULO 1 - INTRODUÇÃO 

A redução dos resíduos gerados pelas indústrias na produção de bens de 

consumo é um dos maiores desafios para as indústrias na atualidade. No caso da 

construção civil, especificamente não é diferente, uma vez que, produz milhões de 

toneladas de resíduos anualmente. São dos mais variados tipos como, por 

exemplos, os chamados RDC (resíduos de demolição e construção), os resíduos 

gerados pela produção dos produtos: lajotas, telhas, britas, entre outros. Estes são 

apenas uma parcela dos resíduos que são gerados na cadeia produtiva. Outros 

resíduos provenientes de diversos setores, também são produzidos em grande 

quantidade pelas indústrias de papel e celulose, metalúrgica, automotiva, química, 

petroquímica, só para citar algumas. 

A utilização de resíduos na fabricação de outros produtos tem sido há algum 

tempo, o foco de estudos de diversas instituições pelos pesquisadores. Esse 

reaproveitamento é uma forma de preservar as matérias-primas, aumentando a sua 

vida útil, e, ao mesmo tempo, diminuindo impacto ambiental causado pelo descarte 

desses resíduos no ambiente. Podem-se citar, como exemplo, pesquisas realizadas 

com objetivo de substituir parte ou toda a matéria-prima por rejeitos; tais como 

cinzas de cascas de café (DULTRA, 2010), resíduos de produção de papel (VIEIRA, 

2008), resíduo de minério de ferro (CHAVES, 2009), entre outros.  

Na indústria de cerâmica de queima vermelha que fabrica tijolos, telhas, lajes, 

material ornamental e manilhas, tem-se pesquisado também, a incorporação de 

resíduos como forma de reaproveitamento de rejeitos industriais. Como a matéria-

prima argila utilizada, possui uma grande variação na sua composição químico-

mineralógica, dependendo de qual região do país origina-se, procura-se obter 

produtos com características e propriedades tecnológicas diversas, de forma a 

atender as necessidades da indústria em conformidades com as normas técnicas 

(FREIRE, 2004).  

Neste trabalho, o resíduo em estudo foi os finos de rochas, gerado pelas 

indústrias de beneficiamento (cominuição) de rochas que atende a construção civil, 

fornecendo as chamadas “britas”, agregado graúdo que faz parte da mistura para 

formar o concreto.  Estima-se, entre 10 e 15% do volume produzido de britas, o total 



Capítulo 1 - Introdução  24 
 

Edmilson Pedreira dos Reis 2016 PPgCEM 

de finos gerados no processo de britagem, o que resulta em alguns milhões de 

toneladas acumuladas anualmente (FUJIMURA et al, 1995). Este tipo resíduo é 

classificado como redutores de plasticidade, pois quando adicionados à massa 

cerâmica argilosa, diminui a plasticidade da mesma.  

No extremo sul da Bahia, especificamente na região de Itagimirim (Figura 1), a 

indústria de beneficiamento de rocha não é diferente das demais mineradoras 

existentes no Brasil, e acaba gerando grandes quantidades deste resíduo sólido em 

forma de pó não biodegradável, e que são conhecidos na região como pó de pedra. 

Este rejeito da exploração de pedras tem como característica possuir diâmetro 

máximo inferior a 4,8mm.  O aproveitamento dos finos gerados pelos processos de 

britagem já vem desde o século passado em diversos países tendo-se, como 

exemplos, os Estados Unidos e o Canadá, Menossi (2004, apud Nugent, 1979). No 

Brasil, trabalhos de pesquisadores, onde se podem citar Freire (2004), que 

incorporou até 20% de resíduo de Santo Antônio de Pádua/SP, Câmara (2010), com 

adição de 25% de Campus dos Goytacazes/RJ e Vieira (2004) adicionando 

percentagens de 0% a 30% em massas para telhas cerâmicas, também de Campos 

dos Goytacazes/RJ, todos eles verificaram a viabilidade de incorporação deste 

resíduo na massa cerâmica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 - Localização de Eunápolis e Itagimirim na 

região do extremo sul da Bahia. 

 

Fonte: IBGE 

Salvador 

Eunápolis 

Itagimirim 
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A proposta desta pesquisa é somar com o destino que é dado a estes resíduos, 

na região da cidade de Eunápolis e Itagimirim (Figura 1), que é a sua utilização em 

massas e concretos, mas ainda de forma reduzida, não sendo suficiente para evitar 

o acúmulo destes resíduos (Figura 2) em áreas da empresa geradora. A mineradora 

é a grande interessada em dar um destino mais adequado a este resíduo de forma a 

reduzir os impactos ambientais causados ao ambiente. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O objetivo geral deste trabalho foi realizar uma pesquisa com aspectos 

científicos e tecnológicos para verificar o efeito da incorporação do resíduo de pó de 

pedra, provenientes do beneficiamento de rocha para construção civil, na formulação 

de massa cerâmica de queima vermelha visando à fabricação de blocos e tijolos de 

vedação. 

Os objetivos específicos foram: 

 Caracterizar as argilas da região de Eunápolis e o resíduo pó de pedra 

(resíduo de finos de rocha) da região de Itagimirim ambas do extremo sul da Bahia 

Figura 2 - Resíduo de pedra britada em área da empresa. 

 

Fonte: Próprio autor. 
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utilizadas neste trabalho; 

 Avaliar as alterações nas propriedades físicas e mecânicas das cerâmicas 

argilosas provocadas pela incorporação de percentuais de resíduo; 

 Estudar as reações e a formação de novas fases desenvolvidas durante o 

processo de sinterização do sistema argila + resíduo, em função da variação do 

percentual e a temperatura do processo; 

 Avaliar a viabilidade do uso do planejamento de misturas para obtenção de 

formulações cerâmicas. 

 

Como caráter inovador, não foram identificados trabalhos que abordassem o 

uso das argilas de queima vermelha, da região de Eunápolis, com a incorporação de 

resíduo de finos de rochas, da cidade de Itagimirim, ambas no extremo sul da Bahia, 

com a finalidade de fabricação de blocos e tijolos de vedação. Procura-se assim, 

contribuir com um aprofundamento científico e tecnológico das matérias-primas da 

região, difundindo os conhecimentos sobre a possibilidade de adição de finos de 

rochas em cerâmica vermelha, por meio da avaliação da sua influência nas 

propriedades de queima e na microestrutura da massa cerâmica. 
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CAPÍTULO 2 –  FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

Neste capítulo, tem-se uma revisão bibliográfica sobre material cerâmico, 

particularmente a argila e o Resíduo pó de Pedra; abordando a sua classificação, o 

processo produtivo, suas características microestruturais e suas propriedades físicas 

e mecânicas necessárias para o uso na construção civil. 

2.1 - PRODUTOS CERÂMICOS 

Os materiais cerâmicos compreendem todos os inorgânicos, não metálicos, de 

emprego em engenharia; ou produtos químicos inorgânicos (excetuando os metais e 

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

elevadas (ACCHAR, 2000).  

O termo cerâmico vem do termo grego “keramiké” que significa material 

queimado. No caso dos materiais cerâmicos denominado de cerâmica vermelha ou 

estrutural, a indústria produz seus produtos com queima de materiais argilosos em 

temperaturas na faixa de 800 a 1000ºC. 

Os produtos da cerâmica vermelha são caracterizados pela cor vermelha, 

representados por blocos de vedação e estruturais, telhas, tijolos maciços, lajotas e 

tubos, abrangendo 90% das alvenarias e coberturas utilizadas no país, além de 

outros produtos como objetos ornamentais e utensílios domésticos (BERGMANN, 

2013).  

Segundo a ANICER (2015), o número de cerâmicas e olarias no Brasil é de 

aproximadamente 6.900 empresas (Tabela 1), em sua maioria de micro, pequeno e 

médio portes, operando em vários níveis tecnológicos. 

Tabela 1 - Número de cerâmicas e olarias no Brasil. 

*Produção apontada pela Associação Latino-Americana de Fabricantes de Tubos Cerâmicos 

(Acertubos), considerando o número de 10 empresas, responsáveis pela fabricação de 3.906km/ano. 

Produto 
Nº empresa 
aproximado 

% aproximada 
por área 

Prod/mês (Número 
de peças) 

Consumo 
(Ton/mês) 

Blocos/tijolos 4346 63 4.000.000.000 7.800.000 

Telhas 2547 36 1.300.000.000 2.500.000 

Tubos 10 0,1 325,5 km* - 
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Estima-se uma geração de empregos diretos igual a 293 mil, e, de indiretos, 

perto de 900 mil com faturamento anual de R$ 18 bilhões. A Indústria de Cerâmica 

Vermelha corresponde a 4,8% da Indústria da Construção Civil (ANICER, 2015). 

Uma grande vantagem dos materiais cerâmicos em relação aos materiais 

metálicos é a sua abundância na crosta terrestre. E, a argila é a matéria-prima para 

obtenção dos produtos de base cerâmica. Segundo a Tabela 1, os principais 

produtos cerâmicos produzidos são os blocos/tijolos, seguidos das telhas. 

Os tijolos são datados do terceiro milênio antes de Cristo. Sua inovação 

tecnológica foi importante, pois permitiram erguer edifícios resistentes à temperatura 

e umidade, num momento em que o homem deixou de ser nômade e, Passou a ter a 

necessidade de possuir construções resistentes e duráveis. Por volta de 1200 a.C. a 

fabricação de tijolos generalizou-se na Europa e Ásia.  

2.2 - ARGILA 

2.2.1 - Definições e aspectos gerais 

Através da ação do fogo, o homem fez a constatação de ser possível, 

desencadear todas as reações que transformam a argila em um produto cerâmico. 

Com certeza, devem ter sido complexo e difícil os caminhos percorridos pelo 

homem, na tentativa de melhorar a qualidade dos produtos cerâmicos, através da 

redução da porosidade e aumento da resistência.   

Segundo Souza Santos (1989, p.1): 

A argila é um material natural, terroso, de granulação fina, que geralmente 
adquire, quando umedecido com água, certa plasticidade; quimicamente, 
são as argilas formadas essencialmente por silicatos hidratados de 
alumínio, ferro e magnésio. Designa ainda o nome “argila um grupo de 
partículas do solo cujas dimensões encontram entre uma faixa 
especificada de valores”. 

 

A argila é a matéria-prima mais importante e mais utilizada da cerâmica 

tradicional. Esse material apresenta, quando misturado em água, uma boa 

plasticidade, a qual é devida a presença de filossilicatos hidratados de alumínio, 

ferro, magnésio etc. A argila é constituída também de quatzo, mica, feldspato, 
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muscovita, óxidos e hidróxidos de alumínio e ferro, óxido de titânio, gesso, dolomita 

etc, os quais não contribuem para a plasticidade (ACCHAR, 2010). 

A argila tem grande importância nas prospecções geológicas, na agricultura, na 

mecânica dos solos, e num grande número de indústrias, como, por exemplo; a 

metalúrgica, de petróleo, de borracha, de papel e de cerâmica. 

O nome “argila”, também, é dado a uma faixa de partículas de solo, cujas 

dimensões se encontram em um conjunto específico de valores. Assim, podem-se 

citar algumas das escalas de classificação, tais como: International Society of Soil 

Science, US Department of Agriculture, Continental e Massachusetts Inst; que 

consideram a fração de argila como sendo as partículas com diâmetro equivalente 

inferior a 2 µm. Já, a Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e a US 

Bureau of Soil& US Public Roads Administration consideram a fração de argila 

aquela cujas partículas possuem diâmetro efetivo inferior a 5 µm (limites adaptados 

das Tabelas de Road Reseach Laboratory, 1956). No presente trabalho, usou-se 

como limite superior para a argila, a fração menor que 2µm.  

Sabe-se que todas as argilas são constituídas essencialmente por partículas 

cristalinas extremamente pequenas de um tipo/classe de minerais conhecidos como 

“argilominerais”. Uma argila pode ser composta por certo tipo de argilomineral ou por 

uma mistura de diversos argilominerais.  

Os argilominerais são compostos por silicatos hidratados de alumínio e ferro, 

contendo ainda, geralmente, certo teor de elementos alcalinos e alcalinos-terrosos. 

Contêm materiais e minerais, tais como matéria orgânica, sais solúveis e partículas 

de quartzo, pirita, mica, calcita, dolomita e outros minerais residuais, e podem conter 

também certos materiais amorfos ou não cristalinos (SOUZA, 1989). 

Argilas puras, com apenas um tipo de material argiloso são difíceis de serem 

encontradas. O mais comum é a mistura de vários materiais argilosos, mesmo que 

um tenha predominância em relação aos outros.  A sílica forma, em geral, de 40 a 

80% do total da matéria-prima. Embora, uma grande percentagem de areia com 

sílica não combinada seja indesejável, deve ser, às vezes, adicionada para diminuir 

a retração na queima e aumentar a refratariedade. A alumina aparece 

ordinariamente com teores de 10 a 40%.  O óxido férrico não ultrapassa, 



Capítulo 2 – Fundamentação Teórica  30 
 

Edmilson Pedreira dos Reis 2016 PPgCEM 

usualmente, 7%, e é o mais importante fator na coloração do produto após a 

queima. O óxido férrico tende a diminuir o ponto de fusão da argila. A cal tem 

geralmente um teor abaixo de 10% e a magnésia não ultrapassa 1%. O teor de 

álcalis é da ordem de 10% (MACHADO, 2012).  

Na produção de peças cerâmicas, normalmente, utiliza-se a mistura de duas ou 

mais argilas no processo produtivo para obter-se a qualidade desejada e exigida 

pelas normas técnicas, pois, em geral, uma das frações argilosas não possui 

características ideais para fabricar os produtos com as propriedades desejadas. 

Porém, na região de Eunápolis, as duas empresas que forneceram as matérias-

primas fogem a está regra utilizando, até então, apenas uma única argila. 

 

2.3 - CLASSIFICAÇÃO DAS ARGILAS 

2.3.1 - Quanto à formação 

Os depósitos de argila são classificados segundo a sua formação e são 

divididos em dois grupos: argilas residuais e argilas transportadas. Visto os 

processos geológicos serem muito complexos, esses depósitos pode existir 

superposto ou em áreas próximas.  

Argilas residuais: São aquelas que permanecem no próprio local onde se 

formam devido a condições adequadas de intemperismo, topografia e natureza da 

rocha matriz (SOUZA, 1989).  

Argilas transportadas: São as que sofreram transporte do local de sua 

formação e, também, são chamadas de argilas secundárias. O transporte pode ser 

feito por águas, geleiras ou pelo vento. Sua deposição final pode ser em rios de 

baixa correnteza, lagos, pântanos e mares. Os sedimentos são transportados em 

suspensão e sua deposição é feita por sedimentação mecânica e pode ser 

acelerada em águas ricas em sais (SOUZA, 1989).  
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2.3.2 - Quanto à plasticidade 

Nas argilas, para a produção de cerâmica vermelha, as duas frações contidas 

nesse material recebem a denominação de argila gorda (fração argilosa) e argila 

magra (fração não argilosa). De acordo com Pradicelli (1997), essas frações são 

definidas pelas seguintes características:  

- A argila magra, que se refere à fração não argilosa, e são representada por 

areias, micas, óxidos de ferro e outros. Estes constituintes reduzem o grau de 

compactação da massa, atuando como agente desplastificante. Para que os 

mesmos possam agir com eficácia sobre as características das argilas, devem 

apresentar granulometria acima de 60µm e devem ser usadas em quantidades 

moderadas.  

- A argila gorda se refere à fração plástica e apresenta uma granulometria fina 

( < 2 m), mas precisam de uma considerável quantidade de água para desenvolver 

sua plasticidade. Tem alta resistência mecânica a seco e após a queima. Os canais 

internos entre partículas, por serem reduzidos, devido ao alto grau de compactação, 

dificultam a eliminação da água durante o processo de secagem. É formado, assim 

um gradiente de umidade, provocando retrações e deformações diferenciais. Para 

este tipo de granulometria, o ciclo de secagem deve ser longo, com aquecimento 

lento no início. 

Em CAPUTO, 1988, a classificação das argilas é sem o conhecimento da sua 

granulometria e utilizando a classificação de Atterberg, desta forma têm-se: 

                                                    IP < 7     Fracamente Plástica 
                                        7 < IP < 15   Medianamente Plástica 

                                          IP > 15   Altamente Plástica 
 

 

2.3.3 - Quanto à composição química 

Na Tabela 2, são apresentadas as composições mineralógicas de algumas 

argilas de algumas cidades do Brasil: 
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Tabela 2 - Composição química de argilas de algumas cidades do Brasil  

 

MINERAL: É todo corpo inorgânico, de origem e ocorrência natural na crosta 

terrestre, homogêneo, podendo conter impurezas em pequenas proporções, amorfo 

ou cristalino e que tem uma composição química definida e estrutura cristalina 

característica. 

As estruturas dos minerais argílicos compõem-se do agrupamento de duas 

unidades cristalográficas básicas: grupos tetraédricos e octaédricos de átomos ou 

íons de oxigênio e de íons hidroxila, ao redor de Si4+ e Al3+, ocasionalmente Fe3+ e 

Fe2+, nos grupos tetraédricos e Al3+, Mg2+, Fe2+, Fe3+, Ti4+, ocasionalmente Cr3+, 

Mn2+, Zn2+, Li+, nos grupos octaédricos, geralmente com certo grau de substituição 

isomórfica (SOUZA, 1989) 

Na Figura 3, o tetraedro Si-O se encontra eletricamente descompensado, pois 

o Si possui quatro cargas positivas frente a oito negativas dos quatro oxigênios dos 

vértices. Por isto, deverá se unir a outros cátions para neutralizar as cargas 

(THENG, 1979). 

 

 

 

Óxidos 
Presentes 

Camaçari/BA 
DULTRA, E. J. V. 

2010 

Natal, RN 
NETO, G. S. 

2007 

Campos dos 
Goytacazes/RJ 
L. F. T. Queiroz 

Campos dos 
Goytacazes/RJ 

VIEIRA 

SiO2 67,79 54,00 / 69,10 46,75 44,56 

Al2O3 24,01 28,57 / 20,15 30,87 29,64 

K2O 2,76 3,07 / 1,20 0,27 3,78 

Fe2O3 2,36 2,15 / 1,05 3,70 8,72 

TiO2 1,57 0,98 / 0,52 1,25 1,22 

MgO 0,86 0,65 / 0,55 - 0,89 

P2O5 0,16 - / - 1,10 - 

Na2O 0,08 0,43 / 0,43 - 0,51 

SO3 0,05 - / - - - 

CaO 0,05 0,25 / 0,25 - 0,34 

Outros 0,31 0,81   

P.F.    12,40 
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Na Figura 4, os octaedros também se encontram descompensados 

eletricamente (duas cargas positivas se o cátion octaédrico é o Mg, ou três se o 

cátion é o Al, frente às doze possíveis cargas negativas que podem suportar os seis 

vértices). Para a neutralização das cargas, seus vértices são compartilhados entre 

si, formando uma folha de octaedros (THENG, 1979). 

Os filossilicatos podem estar formados por uma folha tetraédrica mais uma 

folha octaédrica, e se denominam bilamelares (1:1 ou T:O). Podem estar formados 

também por três folhas: uma octaédrica e duas tetraédricas, e se denominam de 

trilamelares (2:1 ou T:O:T). 

 

 

 

 

 

 

De acordo com número e a razão de folhas em uma camada estrutural 

fundamental, com as substituições catiônicas existentes nos octaedros e tetraedros 

e com a carga resultante das camadas, os argilominerais cristalinos são 

classificados em sete grupos (SANTOS 1989): 

1. O grupo da caolinita e Serpentina; 

2. O grupo das micas ou ilitas; 

3. O grupo das Esmectitas ou montmorilonitas; 

Figura 4 - (a) Grupo octaédrico de um argilomineral. (b) 

Modelo esquemático de uma lâmina octaédrica. 

 

 

(a) (b) 

Figura 3 - Grupo tetraédrico de um argilomineral genérico (a); Modelo 

esquemático de uma lâmina tetraédrica (b). 

 

Oxigênios ou hidroxilas 

Alumínio, ferro e/ou alumínio 

Silício e/ou alumínio 
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4. O grupo dos Talcos e Pirofilitas 

5. O grupo das Cloritas 

6. O grupo das Paligorsquitas e Sepiolitas; 

7. O grupo das vermiculitas. 

Sendo os principais: Caulinitas, montmorilonitas e ilitas, que serão vistas a 

seguir. 

 

2.3.3.1 - Grupo das caulinitas 

A caulinita é o argilomineral mais frequentemente encontrado na natureza. Sua 

composição química é Al2Si2O3(OH)4 ou Al2O32Si2O22H2O. As caulinitas são de 

estrutura 1:1 (Figura 5), não apresentam substituições isomórficas em sua estrutura, 

e cada camada estrutural é constituída pela associação de uma folha tetraédrica de 

sílica (SiO4) comum a folha octaédrica de gibsita(Al2(OH)6, ou uma folha octaédrica 

de brucita.  

 

 

 

 

 

 

 

O fato da caulinita não apresentar expansão interlamelar evidencia a presença 

de ligações fortes entre as camadas. A força que une as camadas tem sido atribuída 

a ligações de hidrogênio entre o oxigênio de uma folha tetraédrica e a hidroxila de 

uma folha octaédrica subseqüente, aumentada pela força de Van der waals 

(THENG,1979). As caulinitas são relativamente estáveis na presença de água. 

A caulinita apresenta o seguinte comportamento térmico (BRINDLEY, 1961): 

 A 110ºC perde água de umidade e água adsorvida; 

Figura 5 - Representação esquemática das folhas tetraédricas e 
octaédricas nas argilas 1:1 (por exemplo, Caulinita) (LUCHESE et 
al., 2001) 

 

lâmina 

tetraédrica 

lâmina 

octaédrica 

Oxidrilos 

Oxigênios 

Alumínios 

Silícios 
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 A 450ºC é o início da reação de desidroxilação, que é completa a 600ºC, 

formando-se a metacaulinita; 

 A 950ºC, sendo bem cristalizada, há um pequeno pico endotérmico antes do 

pico exotérmico intenso, cujo pico máximo ocorre a 975ºC; as caulinitas mal 

cristalizadas não apresentam esse pequeno pico endotérmico; 

 A 1100ºC, a cristobalita é facilmente identificada, quando a fase espinélio 

alumínio-sílica se transforma em um tipo de mulita mais rica em sílica, que 

posteriormente, se transforma em mulita com mais liberação de cristobalita; 

 A 1225ºC tem um pico exotérmico que corresponde a transformação total do 

espinélio em mulita, com liberação de sílica; 

 A 1470º há o pico de cristalização da cristobalita; 

 A 1750ºC há fusão completa do sistema.   

A retração de queima da caulinita atinge o valor máximo por volta de 950ºC e a 

vitrificação se inicia entre 950 e 1225ºC devido à liberação de cristobalita (SiO2). 

 

2.3.3.2 - Grupo das montmorilonitas 

A montmorilonita é caracterizada por partículas extremamente finas, sua 

fórmula geral é dada por (OH)2(Al,Mg,Fe)2(Si2O5)2. Sua principal característica é a 

capacidade de absorver moléculas de água entre as camadas, e que devido a isto, 

argilas ricas neste argilomineral apresentam uma forte tendência a causar trincas de 

secagem, além de apresentar elevada plasticidade. A figura 6 é apresentada a 

estrutura da montmorilonita. Concentrações acima de 3% desse elemento nas 

argilas causam grande variação linear na secagem e na queima do material, porém 

em pequenas quantidades melhoram a trabalhabilidade. 
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Figura 6 - Representação esquemática das folhas 
tetraédricas e octaédricas nas argilas 2:1, por exemplo, 
montmorilonita (LUCHESE ET AL, 2001). 

 

 

 

 

 

 

2.3.3.3 - Grupo das ilitas-mica-muscovita 

O argilomineral ilita é constituída de duas folhas, uma interna tetragonal de 

sílica e outra central octaédrica.  Tem uma estrutura cristalina semelhante à da 

montmorilonita, porém a diferença é que há uma substituição maior de alumínio por 

silício, e o cátion neutralizante é o potássio (Figura 7). Apresentam fórmula química 

Kx(Al,Mg)4(Si,Al)8O20(OH)4.nH2O, com x<1, e a sua distância interplanar basal fixa de 

10,1ºA (SCARPIN, 2003). 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Ilita se comporta termicamente (GRIM, 1963), conforme é apresentado 

abaixo: 

 

Figura 7 - Estrutura cristalina da ilita (Poppe, et al 2010) 
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 Entre 100ºC e 200ºC, com pico máximo a 150ºC, existe um pequeno pico 

endotérmico de água que parece estar intercalada entre camadas; 

 Entre 450ºC e 600ºC, existe um pico endotérmico pequeno, cujo pico 

máximo ocorre a 530ºC ou 550ºC, de perda de água de hidroxilas, essa 

perda destrói a estrutura cristalina das ilitas dioctaédricas, porém destrói a 

estrutura cristalina das ilitas trioctédricas; 

 Acima de 600ºC, há uma pequena expansão; 

 Entre 880ºC e 930ºC, com picos máximos a 900ºC e 920ºC, 

respectivamente, um pico duplo endo-exotérmico. O pico endotérmico a 

900ºC é de perda da estrutura cristalina, e o pico exotérmico a 920ºC é de 

formação de espinélio;  

 A 1200ºC há um pequeno pico exotérmico de formação de mulita. 

 

2.4 - ROCHA 

A rocha é um agregado natural, formado de um ou mais minerais (ou 

mineralóides - vidros vulcânicos, matéria orgânica, etc), que constituem a parte 

essencial da crosta terrestre, e é nitidamente individualizada.  

A composição mineralógica das rochas depende da natureza e da proporção 

dos constituintes não voláteis do magma. Exemplos: 

- K2O+Al2O3 + 6SiO2  = K2O.Al2O3.6 SiO2 = 2KAlSi3O8 - 

ortoclásio 

- Na2O+Al2O3 + 6SiO2  = Na2O.Al2O3.6SiO2 = 2NaAlSi3O6 - albita 

- CaO+Al2O3 + 2SiO2  = CaO.Al2O3.2SiO  = CaAl2Si2O3 - anortita 

- K2O+Al2O3 + 4SiO4  = K2O.Al2O3.4SiO2  = 2KAlSi3O6 - leucita 

- MgO.FeO. + SiO2  = MgO.FeO.SiO2    = 2(MgFe)2SiO4 - 

olivina 

 

2.4.1 – Tipos de rochas 

A origem das rochas existentes inicia com a solidificação da crosta, 

inicialmente originaram-se as rochas denominadas de ígneas ou magmáticas por 

serem originadas do magma (granito, sienito, peridontito, basalto, etc.). O desgaste 
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destas rochas e o acúmulo de seus sedimentos originaram as rochas sedimentares 

(arenito, argilito, siltito, tilito, dolomito, calcário, etc). O resfriamento da crosta com 

dobras e fraturas resultou em pressões e temperaturas elevadíssimas, originado 

rochas com características próprias e denominadas de rochas metamórficas 

(mármores, gnaisses, micaxisto, filito, talco, xisto, quartzito, etc). A Figura 8 

apresenta 3 tipos de rochas (SENGIK, 2005), magmáticas ou ígneas (a), 

sedimentares (b) e metamórficas (c). 

GRANITO: É a mais comum das rochas magmáticas, ocorre junto com os 

gnaisses (metamórfica), no embasamento cristalino que forma os blocos 

continentais. A Serra da Mantiqueira, a Serra do Mar, são exemplos de granito. 

Ocorre com várias cores: cinza claro a cinza bem escuro, amarelado, roxo ou 

vermelho. A variação de cor provém, em geral, da cor do feldspato, que é o mineral 

mais frequente nos granitos. Compõe-se com predominância de ortoclásio, o quartzo 

é frequente e plagioclásio sódico é comum. Contém ainda biotita ou moscovita e 

anfibólio, mais comumente a hornblenda e são rochas leucocráticas.  

 

 

 

 

 

 

ARENITO, AREIA OU ARCÓZIO: O arenito é a rocha sedimentar proveniente 

da consolidação de areia por um cimento qualquer. As cores mais comuns são 

cinza, amarela ou vermelha. Ocorrem, comumente junto às areias, às vezes em alta 

concentração, a monazita, ilmenita, moscovita e outros minerais. O arcózio é um 

arenito que possui como constituinte uma grande quantidade de FELDSPATO. O 

arenito de Bauru é constituído principalmente de quartzo e o de Botucatu de quartzo 

e feldspato. 

 

Figura 8 – Tipos de rochas: (a) granito; (b) arenito; (c) gnaisse. 

  

(a) (b) (c) 
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GNAISSE: São rochas metamórficas de estrutura orientada que no 

metamorfismo regional atinge grandes áreas, originando rochas como os gnaisses, 

micaxisto, filito e talcoxisto. As rochas que podem dar origem aos gnaisses são os 

granitos. Portanto, podemos ter rochas chamadas de gnáissicas, granito-gnáissicas 

e granulíticas  

As principais propriedades das rochas que são estudadas são: estrutura 

química, clivagem, dureza, tenacidade, brilho, cor, traço, densidade ou peso 

específico, constituição química e magnetismo.  

 

2.4.2 - Panorama no Brasil 

As reservas de rochas, no Brasil, são superiores a 40 bilhões de toneladas, 

distribuídas em todo território nacional, sendo que os maiores produtores se 

localizam na região sudoeste (Minas Gerais, São Paulo e Paraná), e o consumo 

anual é da ordem de 58 milhões de toneladas. 

O uso da rocha, desde a antiguidade se intensificou e diversificou, sendo 

empregada, por sua durabilidade e fácil manutenção em diversos serviços sendo os 

principais: calçamento de ruas (paralelepípedo), concreto - brita em diversos 

diâmetros (0, 1, 2 e 3), acabamento polido (granito, mármore), acabamento rústico 

(revestimento de pisos e parede), enrocamentos, entre outros.  

Bauer (2008) apresenta a definição dos principais produtos do processo de 

britagem: 

 Brita: Agregado obtido a partir de rochas compactas que ocorreram em 

jazidas, pelo processo industrial de fragmentação da rocha maciça. 

 Rachão: Agregado constituído do material que passa no britador primário e é 

retido na peneira de 76 mm. É a fração acima de 76 mm da bica-corrida 

primária. O rachão também é conhecido como “pedra de mão” e geralmente 

tem dimensões entre 76 e 250 mm. 

 Bica-corrida: Material britado no estado em que se encontra na saída do 

britador. Chama-se primária quando deixa o britador primário (graduação na 

faixa de 0 a 300 mm) e, secundária, quando deixa o britador secundário 

(graduação na faixa de 0 a 76 mm). 
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 Pedra Britada: Produto da diminuição artificial de uma rocha, geralmente com 

o uso de britadores, resultando em uma série de tamanhos de grãos que 

variam de 2,4 a 64 mm. Esta faixa de tamanhos é subdividida em cinco 

graduações, denominadas, em ordem crescente, conforme os diâmetros 

médios em: pedrisco, brita 0, brita 1, brita 2 e brita 3. 

 Pó de pedra: Material mais fino que o pedrisco, sendo que sua graduação 

varia de 0 a 4,8mm. Tem maior porcentagem de finos que as areias 

padronizadas, chegando a 28% de material abaixo de 0,075, contra os 15% 

da areia para concreto. 

2.4.3 – Resíduo de rocha 

Para uso da rocha na construção civil é necessário o seu beneficiamento para 

transformá-lo no produto final, e desta forma, é gerado o resíduo de pedra. Este 

resíduo recebe diferentes denominações pela literatura científica, tais como: pó de 

brita, areia artificial, finos de pedreira, finos de pedra britada, finos de britagem e até 

areia clonada, sendo o pó de pedra a nomenclatura mais utilizada.  Há também 

discrepância quanto à granulometria, origem e teor de material pulverulento, que 

podem ou não constituir o pó de pedra.  

O Pó de pedra, como é comumente chamado, é resultado do processo de 

cominuição e classificação por peneiramento da brita, produto final da transformação 

de um maciço rochoso presente em uma jazida rochosa. Vários tipos de rochas são 

empregados neste processo, sendo os mais comuns: granito, gnaisse, calcário e 

basalto.  

As etapas deste processo de britagem são:  

1) Determinação do local de exploração; 

2) Retirada de vegetação e excesso de solo, se assim for necessário; 

3) Perfuração da rocha, carregamento dos furos (colocação dos explosivos); 

4) Detonação e transporte da rocha fragmentada para o beneficiamento; 

5) Britagem primária: O britador é composto por duas mandíbulas que trituram 

a rocha por esmagamento. Os fragmentos de rocha, após passarem pelo 

britador primário, têm seu tamanho reduzido para a dimensão mais 

adequada ao processo final de britagem, chamado de rebritagem. Os 
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rebritadores são equipamentos que moem os fragmentos de rocha por 

atrito, devendo ser regulados para permitir a quebra destes em 

conformidade com a granulometria desejada.  

6) Rebritagem: A brita que passa por uma peneira é a que será estocada. A 

brita retida é devolvida ao rebritador de forma sucessiva, até que se 

obtenha o produto na granulometria especificada. A brita que passou na 

peneira cai numa bica e desta é conduzida por uma correia transportadora 

para formação da pilha final do produto. O pó de pedra e pedrisco 

resultantes desse processo, também são separados e estocados nas pilhas. 

Nas Figuras 9, 10 e 11 são apresentados subprodutos e a planta de 

beneficiamento da rocha. Na empresa de onde foi coletado o resíduo, o pó de pedra 

apresenta granulometria com diâmetro máximo inferior a 4,8 mm (Figura 9), e na 

mineradora são obtidos através de peneiramento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9 - Principais subprodutos da rocha beneficiada. 

 

Fonte: Próprio autor 

Pó de pedra 
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Figura 10 - Vista da planta de beneficiamento de rocha. 

 

Fonte: Próprio autor 

 

Figura 11 - Vista da planta de beneficiamento de rocha. 

 

Fonte: Google Maps 
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2.4.4 - Quartzo 

O óxido de silício é encontrado na natureza sob as formas polimorfas: 

quartzo, tridimita e cristobalita. As transformações de fase ocorrem com a variação 

de temperatura. Sendo que na temperatura ambiente estável é denominado de 

quartzo alfa. Transforma-se na variedade quartzo beta a 573ºC. A 870ºC origina a 

tridimita, e, a 1470ºC, a cristobalita, até a temperatura de fusão a 1713ºC.  

O quartzo é um elemento geralmente inerte que inserido na massa cerâmica 

a torna menos plástica, favorecendo a liberação de substâncias gasosas e a saída 

de água. (DULTRA, 2010). O quartzo se dissolve parcialmente na fase líquida e uma 

nova fase cristalina se forma, a mulita (3Al₂O₃.2SiO₂). O produto queimado é 

constituído de uma matriz vítrea, na qual partículas de mulita e as partículas de 

quartzo que não se dissolveram totalmente estão dispersas (SANCHEZ, 2001). 

A presença de quartzo nas massas é importante, já que, em função das 

interações entre as fases presentes, propicia a formação de fase líquida de maior 

viscosidade durante o aquecimento até a temperatura de sinterização, levando a 

uma variação mais gradual da porosidade aberta e da retração linear, e ainda 

possibilitando a sinterização dentro de uma faixa de temperatura mais ampla. 

 

2.4.5 – Feldspato 

 Os feldspatos podem ser considerados como um grupo de minerais do tipo 

aluminossilicatos de metais alcalinos e alcalino-terrosos. Na natureza é raro 

encontrar o mineral puro. Geralmente encontram-se misturas variáveis de 

aluminosilicatos de sódio, cálcio, lítio e potássio. A classificação dos feldspatos leva 

em conta os feldspatos potássicos: microclina, ortoclásio e sanidina, todos com 

fórmula KAlSi3O8; e os feldspatos plagioclásios: albita, NaAlSi3O8, e anortita, 

CaAl2Si2O8 (KLEIN, 1993). Na Figura 12 são apresentados os minerais ortoclásio 

(a), anortita (b) e biotita(c). 

A fusibilidade é a característica física mais importante dos feldspatos. Essa 

importante propriedade depende da composição química, mineralógica e da 

granulometria do feldspato (RENAU, 1994). Durante o processo de queima da peça 

cerâmica, os fundentes aceleram a formação de uma fase líquida mais ou menos 
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reativa, cuja tensão superficial promove a aproximação entre as partículas que não 

fundiram. Durante o resfriamento, o líquido que rodeia essas partículas torna-se um 

vidro e promove a sua ligação e a consequente consolidação dos produtos, 

normalmente, devido à formação de eutéticos, resultando em um produto com 

qualidades intrínsecas melhores; como, por exemplo, menor absorção de água e 

melhor resistência mecânica (NORTON, 1973).  

 

 

 

 

 

 

2.4.6 – Mica  

O grupo de mineral mica inclui diversos minerais proximamente relacionados, 

do grupo dos filossilicatos, que tem a divisão basal altamente perfeita. Todos são 

cristais monoclínicos, com tendência para pseudo-hexagonal, e são similares na 

composição química. Esses minerais são formados por átomos de silício, alumínio 

e oxigênio, intercalados por cátions (Na, K, Ca) e/ou anions (Mg, Fe, Mn, Al, OH).   

A divisão altamente perfeita, que é a característica mais proeminente da mica, 

é explicada pela disposição hexagonal de seus átomos ao longo de planos 

sucessivamente paralelos. A palavra "mica" pensa-se ser derivada do latim micare, 

significando brilho, em referência à aparência brilhante deste mineral (especial 

quando em escalas pequenas). Alguns minerais deste grupo são: biotita (Figura 12) 

(c), moscovita, lepidolita, flogopita e margarita.  

Figura 12 - Minerais de rochas. (a) ortoclásio, (b) anortita, (c) biotita. 

 

Fonte: (a) Wikipédia, (b) UNESP/museu, (c) pinterest.com. 

 
 

(c ) (b) (a ) 
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2.5 - Resíduos industriais 

O gerenciamento de resíduos tendo com 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.  

Hoje, vários resíduos estão sendo estudados nos centros de pesquisas e 

universidades para retorno na cadeia produtiva em substituição parcial de alguns 

tipos de matérias-primas naturais. Isso tem se tornado uma alternativa para 

minimização dos impactos ambientais causados pelo descarte destes resíduos na 

natureza e da preservação destes recursos naturais ora utilizados nas indústrias. 

2.5.1 – Classificação dos resíduos industriais  

Os resíduos são classificados quanto ao risco potencial ao meio ambiente e à 

saúde pública em função das suas características. As normas que orientam a 

disposição dos resíduos sólidos são: NBR 10.004 (classificação), NBR 10.005 

(Lixiviação) e NBR 10.006 (solubilização). 

A Norma NBR 10.004 classifica os resíduos em: 

Resíduos classe I – Perigosos 

Resíduos classe II – Não perigosos 

a) Classe II A – Não inertes: podem ter propriedades tais como: 

biodegradabilidade, combustibilidade ou solubilidade em água. 

b) Classe II B – Inertes: Resíduos que, em contato com água destilada ou 

deionizada não tiverem nenhum de seus constituintes solubilizados a 

concentrações superiores aos padrões de potabilidade de água. 

 

2.5.2 – Utilizações de resíduos industriais 

Abaixo alguns tipos de resíduos que já foram motivos de estudo por diversos 

pesquisadores. 

LAMA VERMELHA: A LV consiste no resíduo dos componentes minerais 

insolúveis provenientes da digestão da bauxita pelas soluções de hidróxido de sódio, 



Capítulo 2 – Fundamentação Teórica  46 
 

Edmilson Pedreira dos Reis 2016 PPgCEM 

na fabricação de alumina pelo processo Bayer. É composta principalmente de óxido 

de ferro, quartzo, aluminossilicatos de sódio, carbonato de cálcio/aluminato, dióxido 

de titânio e hidróxido de sódio, sendo considerada como um resíduo de classe II, 

não inerte (LIMA, 2006). A lama vermelha (LV) não é, segundo a United States 

Environmental Protection Agency (ENVIRONMENTAL..., 2005), classificada como 

um resíduo perigoso, porém sua produção nas fábricas de alumina constitui um 

problema ambiental, devido ao teor cáustico pela presença de Na(OH), que leva o 

pH da LV para valores entre 12 e 14, tornando-se a principal fonte de cuidados e 

segurança. 

ALUMINA ELETROFUNDIDA: A alumina eletrofundida gera, atualmente, um 

resíduo durante o seu processamento, que consiste em um pó, de granulometria 

fina, rico em óxido de alumínio, cujo manuseio provoca a formação de névoa e 

poeiras dificultando sua reutilização no processo produtivo, por ser arrastado 

facilmente pelas correntes de gases e possuir um rendimento extremamente baixo 

quando de sua re-inserção no processo (MACEDO, 2011) 

LAMA DE ACIÁRIA: Proveniente de uma indústria siderúrgica como resultado 

da lavagem dos gases. A partir da implantação dos sistemas de despoeiramento nas 

aciarias são obtidos pós, oriundos de sistemas de despoeiramento a seco, ou lamas, 

provenientes de sistemas de despoeiramento a úmido, que possuem elevado teor de 

ferro, da ordem de 75 a 80% (VIEIRA, 2006). 

LODO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO ÁGUA: No setor de saneamento, os 

resíduos de disposição técnica e economicamente mais complexos são os lodos 

gerados nos tratamentos de água potável e esgotos sanitários. As impurezas 

retiradas da água originárias, principalmente, dos decantadores e das águas de 

lavagem dos filtros são denominadas de lodo de estação de tratamento de água – 

lodo de ETA. A composição destes lodos é bastante variável em função das 

peculiaridades regionais e dos processos em que são gerados (PAIXÃO, 2008). 

CINZA DA LENHA: A lenha é um combustível utilizado em muitas indústrias 

cerâmicas vermelhas gerando assim grande quantidade de cinzas. Essas indústrias 

muitas vezes descartam essas cinzas de forma inadequada podendo poluir o meio 

ambiente. O consumo médio de lenha é de 0,4m3/milheiro (MEDEIROS, 2010). 
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CINZA DA CASCA DO ARROZ: O processo de beneficiamento do arroz produz 

considerável volume de cascas, que por sua vez quando utilizadas como 

combustível gera resíduo (cinza), que requerem cuidados especiais para sua 

disposição. Depois de queimada, a cinza da casca de arroz é composta 

basicamente por dióxido de silício, ou sílica (SiO2), que giram em torno de 90%. 

Outros compostos como K2O, CaO, Al2O3, Fe2O3, MgO, SO3, P2O5 e Cl podem ser 

encontrados na sua composição, porém em quantidades muito pequenas 

(MEDEIROS, 2010).  

RESÍDUO DE ESCÓRIA DE SOLDAGEM: A indústria de soldagem gera uma 

enorme quantidade de resíduo de escória, conhecido como “escória de soldagem”, 

produzida pela soldagem a arco submersa na indústria metal-mecânica, 

necessitando de uma metodologia adequada para sua destinação final. Este resíduo 

é um material não biodegradável que quando disposto de forma inadequada gera 

poluição e dano ambiental (MORETE, et al. 2006).  

CHAMOTE: É o resíduo cerâmico queimado ou subproduto proveniente das 

perdas após queima.  Na obtenção deste resíduo há inicialmente necessidade de 

fragmentação das peças descartadas. Segundo Gouveia (2008), é considerado 

inerte até a sua temperatura de obtenção, e a partir daí, começa a reagir com a 

massa base do corpo cerâmico. O chamote pode ser considerado um dos materiais 

não plásticos eventualmente incorporados em massas para produção de cerâmica.    

BORRA BRANCA: A borra de alumínio é um resíduo industrial, proveniente do 

processo Bayer, que contém em sua estrutura quantidade considerável de alumina 

em sua composição (MOTA, 2009). 

BORRA DE PETRÓLEO: O setor petrolífero gera enormes quantidades de 

resíduos de diversos tipos e níveis de periculosidade. O resíduo mais abundante é o 

material oleoso, o qual apresenta capacidade adesiva de aglomerar areia ou pó de 

pedra, podendo formar resíduo oleoso denominado borra de petróleo. Este resíduo é 

proveniente da separação do óleo cru bruto de impurezas sólidas e líquidas nas 

plataformas marítimas de produção. Por ser um resíduo químico tóxico classificado 

como Classe I - perigoso, o mesmo não pode ser lançado diretamente no meio 

ambiente ou comercializado. SOUZA et al, 2003 estudou a borra de petróleo em 

cerâmica vermelha.  
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RESÍDUOS DE CELULOSE: As indústrias de papel e celulose são 

geradoras de resíduos no decorrer do processo. São produzidos rejeitos 

denominados dregs, grits e lama de cal, e que se constituem no principal 

ponto de purga de elementos não processáveis. Grande parte desses 

resíduos é destinada, geralmente, a aterros industriais, implicando 

em custos econômicos e ambientais para o gerador. Cita-se, por exemplo, WOLFF, 

2008 e RIBEIRO, 2010.  

RESÍDUO DE SERRAGEM DE GRANITO E/OU MÁRMORE: A indústria do 

granito e mármore, também, produz uma enorme quantidade de resíduos sólidos por 

ano. Vários pesquisadores estudaram o efeito da incorporação deste resíduo na 

massa cerâmica e demostraram a viabilidade de utilização desse resíduo para a 

produção de revestimentos e blocos cerâmicos, dentre outros, podemos citar: 

SOUZA et al, 2004, MENEZES et al, 2007 e VIEIRA, 2004. 

LATERITA: O termo "laterita" é utilizado para designar deposito residual de 

oxido de ferro hidratado, associado geralmente com alumina e sílica, decorrente do 

processo de laterização. Ela é um processo de alteração das rochas, característico 

das regiões tropicais de clima úmido acarretando a lixiviação de minerais primários e 

o enriquecimento do solo em hidróxidos de ferro e alumínio, acompanhados de 

outros elementos como oxido de titânio, manganês, etc. (VIEIRA et al, 2007) 

GESSO: A matéria prima do gesso é a gipsita, chamada de gesso natural. O 

mineral gipsita é encontrado na granulação fina a média. Sabe-se que 1 tonelada de 

gipsita gera 0,8 toneladas de gesso (SOBRINHO, 2001). Gesso é um termo genérico 

de uma família de aglomerantes simples, constituídos basicamente de sulfatos mais 

ou menos hidratados (SILVA, 2008). Estes resíduos são resultantes das etapas de 

aplicação de gesso em paredes (revestimentos), montagem de paredes (drywall) ou 

forros de placas de gesso. 
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2.6 – Estado da arte  

É apresentado a seguir o estado da arte sobre adição de resíduos industriais 

ou não, na obtenção de produtos cerâmicos estruturais. 

Pesquisas desenvolvidas por MACÊDO, A. N. et al 2011, utilizaram a lama 

vermelha proveniente da produção de alumina metalúrgica, na produção de blocos 

cerâmicos vazados estruturais. Os blocos estruturais produzidos a partir da mistura 

de 60% de lama vermelha e 40% de argila atenderam aos parâmetros normativos 

quanto ao índice de absorção de água e de resistência à compressão, e que as 

resistências médias e características desses blocos foram superiores às dos blocos 

cerâmicos de referência. 

MENEZES, R.R. et al 2010 utilizaram o resíduo da produção de alumina 

eletrofundida em cerâmica vermelha e concluiu que o resíduo apresenta elevada 

finura e é constituído, basicamente, por alumina e pequenos teores de metais e 

óxidos fundentes e que é possível a incorporação de até 20% de resíduo em 

formulações para a produção de blocos e telhas cerâmicos. Os Resultados foram 

obtidos em corpos de prova de 60 mm x 20 mm x 5 mm por prensagem uniaxial a 27 

MPa que foram queimados a 900ºC, 950ºC e1000 ºC a uma taxa de 3ºC/min. 

VIEIRA, 2006 et al, verificaram que a lama fina de aciaria contribui para o 

incremento de hematita na cerâmica queimada enaltecendo dessa maneira, a 

coloração avermelhada. Os aglomerados porosos constituintes da lama fina de 

aciaria não aderem à matriz argilosa, criando regiões de falhas que contribuem para 

a redução da resistência mecânica da cerâmica argilosa com incorporações de 

resíduo acima de 5% em peso. Os resultados indicaram ser viável, tecnicamente, a 

reciclagem de lama fina de aciaria em cerâmica argilosa. Corpos-de-prova 

retangulares foram conformados por prensagem uniaxial a 20 Mpa nas dimensões 

114mm x 25mm x 11mm e queimados em 900ºC e taxa de 3ºC/min. 

MEDEIROS, 2010 estudou os resíduos do lodo de ETA, cinza de lenha e cinza 

de casca de arroz, e concluiu que são resíduos da Classe II A (não inertes). Utilizou-

se o planejamento de misturas avaliando que se incorporados em até 25% na 

matéria prima argila, apresentam potencial de utilização em blocos e telhas 

cerâmicas. Os corpos foram conformados em matriz metálica de 6,0 x 2,0 x 0,5 cm, 
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para os ensaios preliminares, e sinterizados nas temperaturas de 800ºC, 900ºC e 

1000ºC, com taxa de 10ºC/min e patamar de 30 minutos. Para ensaios completos, 

utilizou-se a extrusora e corpos de prova nas dimensões de 10,0 x 2,0 x 1,0 cm3 

ciclo de 8 horas e patamar de 2 horas. 

Nesta mesma linha, PAIXÃO, et al 2008, estudaram o efeito da adição de lodo 

de ETA com alto teor de ferro (73% de Fe2O3). O resíduo foi adicionado em uma 

massa cerâmica com 0%, 2%, 5% e 10% em peso. Os corpos-de-prova, com 

dimensões de aproximadamente 5,5 x 20,5 x 61,1 mm3, foram confeccionados por 

prensagem uniaxial com pressão de compactação de 19,7 Mpa e sinterizados a 

950ºC, 1000ºC e 1050°C em forno elétrico. Até 1000ºC, a incorporação do lodo 

pouco afetou a retração linear da cerâmica, mas aumentou a absorção de água e 

diminuiu a resistência à flexão. Microtrincas ao redor das partículas do lodo foram 

consideradas as responsáveis pela redução da resistência mecânica uma vez que, 

as partículas pouco interagiram com a matriz argilosa. Com calcinação ou a 

cominuição do lodo foi possível aumentar a resistência à flexão, devido à redução da 

severidade das microtrincas. 

 

QUEIROZ et al. 2010 reformularam uma típica massa de telhas produzida no 

município de Campos dos Goytacazes, RJ, variando a quantidade de areia. Os 

resultados indicaram que as propriedades tecnológicas avaliadas melhoraram com a 

utilização de areia. Os corpos de prova retangulares foram conformados por 

extrusora de laboratório nas dimensões 100 x 30 x 11 mm3
, e sinterizados nas 

temperaturas de 850ºC, 950ºC e 1050ºC com 120 minutos de patamar com taxa de 

aquecimento/resfriamento 2°C/min. 

MORETE, et al. 2006 avaliaram algumas propriedades físico-mecânicas de 

interesse tecnológico de corpos cerâmicos contendo resíduo de escória de 

soldagem. As matérias-primas usadas foram uma argila vermelha sedimentar e 

resíduo de escória de soldagem. Os corpos cerâmicos foram preparados por 

prensagem uniaxial e queimados na temperatura de patamar de 950oC usando um 

ciclo de queima lento. Os resultados mostraram claramente que o resíduo de escória 

de soldagem influenciou as propriedades tecnológicas, bem como tem potencial 

para ser usado para aproveitamento em tijolos e blocos cerâmicos. 
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GOUVEIA, 2008 estudou a incorporação de chamote cerâmico em argila 

vermelha e verificou que a adição de 10% atendeu todos os parâmetros físicos-

químicos e propriedades tecnológicas determinados neste trabalho. Os corpos de 

prova foram produzidos por extrusão e nas dimensões de 100 x 30 x 13,8 mm3 e 

queimadas em 850ºC, 950ºC e 1050ºC com taxa de 2,5ºC/minuto. 

VIEIRA, et al, 2004 também incorporaram chamote de tijolos queimados em 

baixas temperaturas, em massa cerâmica vermelha visando a obtenção de telhas. 

Através da extrusão foram preparados corpos de prova com 0%, 5%, 10% e 20% em 

peso do resíduo e queimado a 970ºC. Concluiu que houve melhora na secagem da 

cerâmica e que é possível o aproveitamento dos rejeitos de queima, os chamotes, 

para melhorar o processamento das telhas cerâmicas, sem comprometer a 

qualidade do produto final. 

O objetivo da pesquisa de MOTA, 2006 foi avaliar a influência da adição de 

borra branca nas características físicas e mecânicas de argilas usadas em cerâmica 

vermelha. O procedimento experimental consistiu na confecção de corpos de prova 

de formato retangular com dimensões: 116mm x 25mm x 12mm e foram 

compactados uniaxialmente a uma pressão de 5MPa. As adições de resíduos foram: 

5%; 15% e 25%. Os corpos de prova foram queimados a 900°C a uma taxa de 

aquecimento 5°C/min com patamar de 1 hora. A resistência mecânica após queima 

com 5% de adição de borra branca apresentou resultado praticamente igual ao do 

corpo de prova sem adição. Foram obtidos alguns resultados interessantes como 

aumento na resistência mecânica após queima com 15% de borra branca e aumento 

na retração linear de secagem e de queima com mistura de 5%. 

SANTOS, et al, 2002 estudaram a adição de borra em argila de queima 

vermelha e comprovararm que o efeito da temperatura é mais acentuado, 

principalmente acima de 1000ºC. A cor de queima vermelhada das massas contendo 

borra é apropriada para produtos de cerâmica estrutural e que apresenta potencial 

para ser utilizada como constituinte de massas argilosas para fabricação de 

produtos de cerâmica estrutural. 

IZÍDIO et al, 2014 estudaram a adição de resíduo de papel e celulose (dregs e 

lama de cal). Os corpos de prova, com dimensão de 100 mm x 20 mm x 15 mm 

foram extrudados e secos em estufa a 110°C e queimados à temperatura de 850°C 
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e 950°C. A partir dos resultados, comprovou-se ser viável a utilização desses 

resíduos na fabricação de tijolos. 

SILVA et al, 2005 incorporaram a lama resultante do beneficiamento de granito 

e mármore em massa cerâmica. A argila foi moída e passada em peneira de 60 

mesh. Foi utilizado entre 10% e 50% em peso de resíduo, e compactadas 

uniaxialmente em matriz metálica com uma pressão de compactação de 50 MPa, 

sob a forma de corpos de prova prismáticos de 100x10x10 mm3. Os resultados 

demonstraram a viabilidade de adicionar concentrações elevadas de resíduo de 

granito e mármore, sem prejuízo ao produto final. 

MOREIRA et al 2003, utilizaram o resíduo de granito proveniente do estado do 

Espirito Santo em cerâmica vermelha. Os corpos cerâmicos obtidos por prensagem 

uniaxial sob 26 Mpa numa matriz retangular (11,50 x 2,54 x 1,0 cm3). Foram 

sinterizados em temperaturas de 850ºC até 1150ºC em forno elétrico, e patamar de 

2 horas. A taxa de aquecimento foi de aproximadamente 1ºC/min com patamar em 

600ºC durante 1h. De 600ºC até a temperatura final de patamar a taxa foi de 

10ºC/min. O resfriamento foi realizado numa taxa de 10ºC/min até 600ºC. Entre 600 

e 500ºC a taxa foi de 2ºC/min, e de 500ºC até a temperatura ambiente a taxa foi de 

1ºC/min. Analisando as propriedades tecnológicas: absorção de água para tijolos 

maciços e blocos cerâmicos (< 25%) foi atingida já a partir de 850ºC. Para telhas (< 

20%) é atingida somente para temperaturas a partir de 1000ºC, independentemente 

da quantidade de resíduo empregada. Para a tensão de ruptura a flexão, já a partir 

de 850ºC atingem a especificação para fabricação de tijolos maciços (2,0 MPa). 

Acima de 950ºC são alcançadas as especificações para blocos cerâmicos (5,5 MPa) 

e telhas (6,5 MPa).  

VIEIRA et al 2007, incorporaram na argila vermelha, laterita ambos 

provenientes do município de Campos dos Goytacazes, nas porcentagens de 0%, 

10%, 20%, 30% e 40%. Corpos de prova retangulares (114,5 x 25,4 x 10,0 mm) e 

prensados uniaxialmente com 20 Mpa e umidade de 8%. A queima foi feita em forno 

de laboratório nas temperaturas de 700ºC, 900ºC e 1100°C e taxa de aquecimento 

de 3ºC/min com 60 min de patamar. Os resultados demonstraram a viabilidade de 

uso na cerâmica vermelha, em substituição ao quartzo nas temperaturas de 700 a 

900ºC. 
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OLIVEIRA et al 2004 reaproveitaram resíduo sólido proveniente do setor 

siderúrgico na cerâmica vermelha. Utilizaram porcentagens de 0; 0,5; 1; 1,5; 2,0; 2,5; 

e 3% em peso. Os corpos-de-prova foram conformados por extrusão à vácuo e 

queimado nas temperaturas de 850ºC, 900ºC, 950ºC, 1000ºC e 1050ºC. Concluiram 

que as massas cerâmicas contendo resíduo de siderurgia têm potencial para serem 

empregadas na fabricação de produtos de cerâmica vermelha para a construção 

civil. 

SILVA 2008 estudou a incorporação de resíduo de revestimentos resultante da 

construção civil na formulação de massas cerâmicas. Utilizou os percentuais de 5%, 

10%, 15%, 20% e 30% de resíduo. Os corpos de provas foram conformados por 

prensagem e extrusão e sinterizados nas temperaturas de 850ºC, 950ºC e 1050ºC. 

O autor concluiu que a porcentagem de 15% apresentou os melhores resultados em 

termos de propriedades tecnológicas, apesar de ter tido, uma redução da massa 

específica aparente não comprometendo o desempenho mecânico. 

CÂMARA 2012 adicionou resíduo de brita, do munícipio de Caicó, à argila 

vermelha, oriunda do munícipio de Assú, ambas do Rio Grande do Norte, nos 

percentuais de 0%, 5%, 10% e 15%, no estudo de blocos cerâmicos para uso em 

alvenaria estrutural. A sinterização ocorreu nas temperaturas de 900ºC, 1000ºC e 

1100ºC. Concluiu que adição de 10% de resíduo de pedra, sinterizado em 1100ºC 

aumenta a resistência à compressão em 24%. 
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2.7 – Delineamento de misturas 

Em qualquer área de pesquisa, o interesse maior é saber quais variáveis são 

importantes em algum estudo que se esteja realizando, assim como limite o inferior 

e superior de valores dessas variáveis, como também qual é variável que exerce 

maior influência para uma determinada variável de resposta (CALADO, 2003) 

Os três princípios básicos de um planejamento de experimentos são 

replicação, aleatoriedade e blocagem (MONTGOMERY,1991). A réplica permite a 

obtenção do erro experimental e também estimar o efeito de um fator no 

experimento de forma mais precisa através da média de uma amostra. A 

aleatoriedade deve ser feita de modo a garantir a distribuição equânime de todos os 

fatores não considerados, por exemplo, os corpos de prova podem ser distribuídos 

aleatoriamente dentro do forno, devido a uma possível gradiente de temperatura 

dentro do mesmo. A blocagem tem como objetivo aumentar a precisão de um 

experimento. Em certos processos pode-se controlar e avaliar, sistematicamente, a 

variabilidade resultante da presença de fatores conhecidos (nuisance factors) que 

perturbam o sistema, mas que não se tem interesse em estudá-los.  

 

2.8 – Planejamento experimental e análise de resultados  

Para o uso de métodos estatísticos para o planejamento experimental e análise 

dos resultados, Montgomery (1991) recomenda o seguinte procedimento: 

a) Reconhecimento e definição do problema; 

b) Escolha das variáveis (fatores de influência) e respectivas escalas de 

valores para avaliação e definição do nível específico para cada ensaio; 

c) Seleção da variável de resposta, garantindo a objetividade na análise dos 

resultados; 

d) Escolha do planejamento experimental (número de réplicas, sequência de 

execução dos ensaios e determinação da necessidade de aleatorização ou 

do uso de blocos); 

e) Execução dos experimentos; 

f) Análise dos resultados; 

g) Conclusões e recomendações. 
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2.9 – TIPOS DE PLANEJAMENTOS 

2.9.1 – Planejamento fatorial 

O planejamento fatorial é utilizado quando se quer verificar o efeito de duas ou 

mais variáveis. As variáveis são escolhidas e os experimentos são realizados em 

diferentes valores destes fatores para todas as possíveis dos níveis de cada variável 

selecionada. Diz-se que há interação dessas variáveis quando o efeito de uma 

variável depende do nível das outras variáveis. 

O planejamento fatorial pode ser representado por bα (α é o número de fatores 

e b é o número de níveis) quando se estuda o mesmo número de níveis para todos 

os fatores. Em geral, os planejamentos fatoriais deste tipo são os mais comuns, 

apresentando como vantagem a realização de poucos ensaios. Com um número 

reduzido de níveis não é possível explorar de maneira completa uma grande região 

no espaço das variáveis. Entretanto, observam-se tendências importantes para 

realização de investigações posteriores. 

Outros planejamentos fatoriais podem ser, por exemplo, 21 x 32 x 53, onde, 2, 3 

e 5 são níveis para as variáveis 1, 2, 3, respectivamente. Nos planejamentos em que 

as variáveis são exploradas em dois níveis é comum codificá-los usando os sinais 

(+) e (-). A atribuição destes sinais é feita arbitrariamente, não interferindo na 

realização dos experimentos ou interpretação dos resultados, além de permitir 

ilustrar o planejamento sob a forma de matrizes de planejamento. 

 

2.9.2 – Planejamento de misturas 

Nos planejamentos anteriores, se as variáveis independentes fossem 

alteradas, esperar-se-ia uma mudança na variável resposta. No caso de misturas, 

qualquer variação que haja nos componentes, espera-se uma variação proporcional 

na resposta. Ou seja, se for duplicada a quantidade de todos os componentes da 

mistura, será também duplicada a mistura. As proporções dos diversos componentes 

de uma mistura não são independentes. Elas devem obedecer à equação: 

   (1) 
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Sendo q o número de componentes (ou fatores) na mistura. Na Figura 13 

estão representadas graficamente esta equação, para o caso de 2 e 3 componentes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Percebe-se que para 2(dois) componentes, a linha central contém todas as 

combinações dos valores de x1 e x2 (Figura 13(a)). Com 3(três) componentes, o 

espaço da mistura é um triângulo (Figura 13(b)), com os vértices correspondendo 

aos componentes puros e os lados correspondendo às misturas binárias.    

Os modelos matemáticos que são usualmente utilizados nos planejamentos 

de misturas são: 

Linear:         

 (2) 

   Quadrático:      

 (3) 

   Cúbico Especial:  

 (4) 

             Cúbico completo: 

                            (5) 

 

Figura 13 - Representação gráfica da equação (1) para 2 (a) e 3(b) 

componentes. Fonte-MONTGOMERY, 2001. 

 

 

 

 

 

(a) (b) 
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Os coeficientes destas equações são determinados por rotinas de regressão 

linear múltipla. A análise de regressão consiste em estimar os parâmetros 

desconhecidos do modelo de regressão, ou seja, ajustar o modelo aos dados, além 

de verificar a adequação do modelo escolhido para representar a resposta de 

interesse.  A estimativa dos parâmetros é realizada por meio da aplicação do 

método dos mínimos quadrados (SPANEMBERG, 2010).  

As técnicas para verificar a adequação e ajustes de modelos mais utilizadas 

são citadas abaixo: 

Teste de hipóteses para significância da regressão: É utilizado para 

verificar se há relação linear entre a resposta e quaisquer das variáveis regressoras. 

É possível determinar, por meio deste teste, quais modelos se ajustam aos dados. 

Para proceder ao teste utiliza-se a tabela de ANOVA (analysis of variance), que é o 

método mais utilizado (SPANEMBERG, 2010). 

Teste da falta de ajuste: Existindo observações repetidas pode-se usá-las 

para obter uma estimativa do erro aleatório. Através das estimativas pode-se julgar, 

quantitativamente, se o modelo representa de forma satisfatória as observações, ou 

se há a necessidade de acrescentar mais termos ao modelo (MONTGOMERY & 

PECK, 1984). 

Estimativas R2 e RA
2 (R2 ajustado): O coeficiente de determinação múltipla, 

mais conhecido como R2, pode ser interpretado como uma medida da redução na 

variabilidade da resposta obtida pelo uso das variáveis regressoras. R2 é definido 

pela equação (6), uma vez que SQT = SQR + SQr, e R varia entre 0 e 1. 

      (6) 

No entanto, um grande valor R2 não implica necessariamente que o modelo é 

adequado, pois a adição de um termo ao modelo sempre aumenta o R2 mesmo que 

o termo não seja estatisticamente significativo. Deste modo, corre-se o risco de 

“super-ajustar” o modelo adicionando-se termos desnecessários. Por esse motivo, é 

de grande utilidade o uso paralelo da estatística R2 ajustado, dado pela equação 7: 
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      (7) 

Essa estatística pode diminuir ao se acrescentarem termos não significativos 

ao modelo, penalizando o “super-ajuste” do mesmo. Um modelo com valor alto de 

RA
2 é geralmente preferível. 

Pode-se também testar a validade dos modelos fazendo ensaios com misturas 

com porcentagens diferentes das que foram usadas na determinação do modelo e 

comparar os resultados experimentais com os valores previstos para cada modelo. 

O modelo que apresentar um valor absoluto médio dos resíduos menor, certamente, 

será o mais indicado (SPANEMBERG, 2010 apud BARROS NETO et al.,1996). 

 

2.9.3 – Planejamento com restrições nos componentes    

Em grande parte dos experimentos com misturas existem restrições das 

quantidades dos componentes utilizados, isto por que nem todas as misturas podem  

ser processadas industrialmente, por motivos tecnológicos ou econômicos 

[CORNELL, 2002].  

Estas restrições especificam limites inferiores e superiores de composição xi, 

que deixa de variar entre 0 e 1. E, são representadas através da equação (8):  

Li ≤ xi ≤ Ui,      i = 1, 2,..., q      (8) 

Onde Li é o limite inferior para o i-ésimo componente, Li ≥ 0 e Ui é o limite 

superior do i-ésimo componente, Ui ≤ 1.  

Então, apenas uma sub-região do triângulo original é de interesse, e pode ser 

utilizado o conceito de pseudo componente para criar um triângulo restrito de 

composições Xi no qual é definido o arranjo simplex {q,m}. As composições das 

misturas determinadas pelo simplex (Xi) são primeiramente convertidas em 

componentes originais (xi) para que as misturas de teste possam ser preparadas e a 

propriedade determinada experimentalmente. A equação de regressão obtida a 

partir dos valores experimentais da propriedade é expressa em função de Xi, que é 

de novo revertido para xi, para que a propriedade possa agora ser calculada para 

qualquer mistura dos componentes originais [CORNELL, 2002]. 
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A Figura 14 representa esquematicamente a possível região do espaço 

quando o produto a ser fabricado segue as seguintes restrições: 0,3 ≤ x1, 0,4 ≤ x2, 

0,1 ≤ x3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

A conversão dos componentes em pseudocomponentes é representada pela 

seguinte equação:  

      (9) 

Onde L representa a soma dos limites inferiores para cada valor de x, L i 

representa o limite inferior correspondente para cada valor de x.

Figura 14 - representação esquemática da região de interesse em um 

planejamento. 
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CAPÍTULO 3 –  MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Neste capítulo, são apresentadas as matérias-primas e o procedimento 

experimental desenvolvido nesta pesquisa, desde as metodologias utilizadas para 

caracterização das argilas e resíduo, das formulações obtidas, bem como, do 

planejamento estatístico. 

Está organizado nas seguintes etapas: (I) identificação, preparação e 

caracterização das matérias-primas e resíduos; (II) planejamento experimental, 

misturas das massas, conformação dos corpos de provas, determinação das 

propriedades tecnológicas, determinação dos modelos de regressão e das 

superfícies de respostas; (III) verificação dos modelos através de uma nova mistura 

de massa, com formulação escolhida chamada de V1.  

 

3.1 - Matérias-primas 

Os componentes utilizados nas massas cerâmicas são duas argilas e o resíduo 

de pedra, conhecido na região como pó de pedra, resultado do beneficiamento de 

pedras para a construção civil. As empresas empregam as massas cerâmicas com 

100% de uma única argila (argila A ou argila B), utilizadas na região. Foram 

coletadas duas argilas com objetivo de verificar qual das duas apresentava um 

melhor resultado quanto a adição do resíduo 

A argila A da empresa cerâmica Tomazelli foi coletada em um ponto de 

estocagem distante 15 km da olaria, Figura 15. Esta estocagem é feita para 

abastecer a empresa devido à dificuldade de acesso da jazida durante os períodos 

de chuva mais intensos. 

A argila B, da Cerâmica Capixaba, foi coletada no pátio da empresa conforme é 

apresentado na Figura 16. 

O pó de pedra foi obtido, também, no pátio da empresa de beneficiamento de 

rochas para produção de matérias-primas para construção civil (britas), conforme 

apresentado na Figura 17, sendo que esta se localiza na cidade de Itagimirim, 

localizada a 30 km da cidade de Eunápolis.  
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Figura 16 - Local da coleta da argila B. 

 

Fonte: Próprio autor 

 

Argila B 

Figura  17 - Resíduo sendo gerado na 

empresa de mineração. 

 

Fonte: Próprio autor 

 

Figura 15 - Local da coleta a argila A. 

 

Fonte: Próprio autor 

 

Argila A 
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3.2 – Procedimento experimental 

Etapa I 

É apresentado na Figura 18, o fluxograma da metodologia empregada nesta 

etapa. 

 

Figura 18 - Fluxograma da etapa I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para a obtenção das características microestruturais, químicas e físicas, e das 

propriedades tecnológicas das materias primas, as amostras foram secas ao ar livre, 

destorroadas em almofariz de porcelana e mão de gral recoberta com borracha, 

apresentando após o processamento os aspectos da Figura 19(1) e (2). Em seguida, 

foram secas em estufa à 105ºC pelo período de 24 horas, onde se garante a 

constância de massa. A moagem, a seco, foi realizada em moinho de bolas, com 

esferas de alumina, por aproximadamente 4 horas com a proporção de cargas 

(esferas) de 50% em massa.  

As argilas foram peneiradas nas peneiras de aberturas de malhas ABNT nº80 e 

nº20, e os materiais retidos nas mesmas foram, mais uma vez, destorroadas e 

novamente peneirado, sendo feito esse processo até a certeza de que pelo almofariz 

não mais seria possível o destorroamento. Só após esses procedimento é que as 

RPB 

Etapa II 

Destorroamento 

Moagem 

Peneiramento 

Argila A Argila B 

Matérias-primas e Resíduo 

Secagem ao ar livre 

#200 

FRX - DRX 

#80 e #20 

AG – TG – DSC - MEV 

#40 

LL – LP - IP 
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amostras restantes foram moídas em moinho tipo periquito até a passagem total 

pelas referidas peneiras. Obteve-se assim, as amostras passando pela peneira 

ABNT nº80 e nº20, onde resultaram aproximadamente 15 kg em massa para cada 

matéria prima, com aspecto conforme apresentadas nas Figuras 20(1) e (2). 

Portanto, para a conformação dos corpos de provas foram utilizadas as duas 

matérias-primas A e B nas granulometrias passantes nas peneiras de malha ABNT 

nº80 e nº20. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Figura 20 - Argila A(1) e argila B(2) após processamento. 

 

(1) (2) 

Figura 19 - Argila A(1) e Argila B(2) destorroadas e prontas 

para a moagem no moinho de bolas. 

 

 

 

(1) (2) 

Fonte: Próprio autor 

Fonte: Próprio autor 
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A partir daí, foi separado de cada matéria-prima, sem processamento e 

processada, aproximadamente 1.000 g para a realização dos ensaios de 

granulometria e massa específica das partículas. Estas amostras foram obtidas, 

através do processo de quarteamento conforme apresentado na Figura 21. 

 

 

 

 

 

 

De cada amostra obtida, após o procedimento anterior, foram separadas ainda, 

10g de amostra representativa de cada matéria-prima para os ensaios de 

fluorescência de raios X (FRX) e difração de raios X (DRX). A obtenção foi feita 

através da separação de uma pequena amostra representativa (100g), destorroada 

em almofariz e, posteriormente, feita a moagem no moinho do tipo periquito, para 

que fosse possível a sua total passagem na peneira de malha #200 (0,075 mm). Em 

seguida, foi seca em estufa a 105ºC. Para os ensaios (MEV-AG-TG/DSC) utilizou-se 

o material com os diâmetros de utilização nas massas cerâmicas. Já, para a 

determinação dos índices de Atterberg utilizou-se o material com diâmetros menores 

que a peneira ABNT nº40 (0,42 mm) – conforme recomendação da NBR 6459 e 

NBR 7180.  

Para o resíduo de pedra, foi feita a moagem, também em moinho de bolas, por 

24 horas até a sua total passagem na peneira de malha ABNT nº60 (0,250mm), com 

único objetivo de reduzir um pouco mais o diâmetro das partículas do resíduo, uma 

vez que, sabe-se que com a granulometria natural do resíduo, até para conformação 

traria dificuldades por apresentar partículas com diâmetro médio de até 4,8 mm. Nas 

Figuras 22 e 23 são apresentados os aspectos do resíduo antes e depois do 

processamento.  

 

Figura 21 - Realização da operação de quarteamento para obtenção da amostra 

representativa. 

 

 

a 

 

 

 

 

a1 a2 

Fonte: Próprio autor 
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Etapa II 

Na Figura 24, está representado o fluxograma para a etapa II.  

Figura 24 - Fluxograma da etapa II. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Umidade (8%) 

STATÍSTIC 

Massas - Argila A80 e A20 

(Formulações) 

 

Massas – Argila B80 e B20 

(Formulações) 

 

Mistura - Massas 

Argila (A ou B)+% Resíduo 

(X) 

1ºC/min 

8 ºC/min 

15 ºC/min 

825ºC 

925ºC 

1025ºC 

Secagem (105ºC) 

Ensaios tecnológicos  

MEA - PA – AA – RL - TRF 

Sinterização 

Caracterização 

STATISTIC 

Conformação (25 Mpa) 

Construção das Superf.de resp. 

Etapa III 

Fonte: Próprio autor 

Figura 22 - Resíduo de pedra após a 
coleta no pátio da empresa. 

 

Figura 23 - Resíduo de pedra após o 

processamento (moagem). 

 
Fonte: Próprio autor 
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Nesta etapa foram feitas: 1) determinação das formulações através do 

programa statistic; 2) prensagem dos corpos de prova; 3) determinação das 

propriedades tecnológicas dos corpos de prova pós queima; 4) construção das 

superfícies de respostas e obtenção dos modelos de regressão. 

Para a obtenção das massas cerâmicas e, consequentemente, dos corpos de 

provas as massas foram preparadas através da adição do resíduo nas argilas A e B 

(secas a 105ºC) nas porcentagens conforme apresentadas na Tabela 3, obtidas 

através do software Statístic.  

Para obtenção das formulações pelo software, a restrição imposta no 

planejamento foi que a porcentagem máxima de resíduo na massa fosse de 30%, 

uma porcentagem maior de resíduo poderia tirar o caráter de argila da massa, não 

permitindo que tivesse uma plasticidade adequada para conformação. Não foi 

imposta nenhuma restrição para argilas. Assim, o resíduo poderia variar de 0% a 

30% e, as argilas de 0% a 100%. 

Tabela 3 - Composição das massas cerâmicas. 

Formulação 
Argila A 

(%)  
Argila B 

(%) 
RPB 
(%)  

100A…….(F1) 100 0 0 

100B…….(F2) 0 100 0 

50A50B…(F3) 50 50 0 

42A42B…(F4) 42.5 42.5 15 

35A35B ..(F5) 35 35 30 

85A……...(F6) 85 0 15 

85B…......(F7) 0 85 15 

70A…...…(F8) 70 0 30 

70B………(F9) 0 70 30 

 

Conforme Tabela 3, as matérias-primas são 100A (100% de argila A) e 100B 

(100% de argila B), identificadas por F1 e F2, respectivamente. A formulação 

50A50B – identificada por F3, como sendo mistura das duas matérias-primas sem 

resíduo. As formulações F4, F6 e F7 (com 15% de resíduo), sendo F4 com as duas 

matérias-primas. As formulações F5, F8 e F9 (com 30% de resíduo), sendo F5 com 

as duas matérias-primas em porcentagens iguais (50% de argila A + 50% de argila 

B). 
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Posteriormente, com as massas já preparadas e secas foram umêdecidas com 

teor de 8% de água destilada dentro de sacos plásticos, e deixadas por 24 horas, 

para uniformização da umidade. 

Foram conformados 4(quatro) corpos de provas (13g cada) para cada 

formulação, nas dimensões de 60x20x5 mm3 em matriz metálica. A carga aplicada 

foi de 3 toneladas (25 Mpa) utilizando para isso, uma prensa manual. Após a 

prensagem, os corpos de provas foram medidos com paquímetro e secos em estufa 

à 105ºC, sendo posteriormente, queimadas nas temperaturas de 825ºC, 925ºC 

(temperatura média dos fornos na região de Eunápolis) e 1025ºC, nas taxas de 

aquecimento de 1ºC/min (queima lenta), 8ºC/min e 15ºC/min (queima rápida). Os 

valores das propriedades tecnológicas obtidas foram: massa específica aparente, 

porosidade aparente, absorção de água, retração linear de queima e tensão de 

ruptura à flexão.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 25 - Esquema das composições no diagrama ternário 

delimitando a região de interesse. 

 

F3 

F4 

 

Fonte: Próprio autor. 
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Por fim, na Figura 25 estão definidos os pontos experimentais que representam 

as massas cerâmicas. Verificam-se as 9(nove) formulações (composições de F1 a 

F9) usadas para determinação da superfície de respostas de cada propriedade 

tecnológica estudada.  Essa região de interesse definida caracteriza o planejamento 

de misturas com restrições, como visto na fundamentação teórica (cap. 2). 

 

3.2.1 – Ciclo de queima 

As queimas dos corpos de prova foram feitas nas temperaturas 825ºC, 925ºC e 

1025Cº, com patamar de 180 minutos. As taxas de aquecimento do forno para 

queima foram de 1ºC/min, 8ºC/min e 15ºC/min. A taxa de 8ºC foi escolhida por ser 

uma taxa intermediária entre 1ºC/min (lenta) e 15ºC/min (rápida). Como exemplo da 

determinação do ciclo de queima para a taxa de 1ºC/min e 825ºC, tem-se: Tempo de 

aquecimento = ((825ºC-30ºC)/1ºC/min)+180 min = 16,25h. Onde 30ºC é a 

temperatura inicial dentro do forno e 180 minutos o tempo de permanência no 

patamar. 

As Figuras 26, 27 e 28 apresentam os ciclos teóricos de queima utilizados na 

queima dos corpos de prova.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Na Figura 26, os tempos de queima (incluindo temperatura máxima de 

patamar) são aproximadamente de 16,25; 18,0 e 19,25 horas, para as temperaturas 

de 825ºC, 925ºC e 1025ºC, respectivamente, e taxa de 1ºC/min. A partir daí, se 

Figura 26 - Curvas teóricas de queima para taxa de 

aquecimento 1ºC/min. 
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iniciou o processo de resfriamento lento dentro do forno, até chegar à temperatura 

de aproximadamente 300ºC onde a porta é mantida entreaberta, até chegar a 

temperatura ambiente. Os tempos totais dos ciclos de queima (aquecimento e 

resfriamento) até o retorno a temperatura abaixo de 100ºC foram de 25,5 h, 27 h e 

29 horas, para 825ºC, 925ºC e 1025ºC, respectivamente.  

Na Figura 27, com taxa de aquecimento de 8ºC/min, os tempos teóricos de 

queima foram de 4,7 h, 4,9 h e 5,1 horas, nas temperaturas de 825ºC, 925ºC e 

1025ºC, respectivamente, a partir do qual se iniciou o processo de resfriamento. 

Com os tempos totais de queima (aquecimento e resfriamento) de 16h, 19h e 21 

horas, para 825ºC, 925ºC e 1025ºC, respectivamente.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 27 - Curvas teóricas de sinterização para 

taxa de aquecimento 8ºC/min. 

 

Figura 28 - Curvas teóricas de sinterização para taxa 
de aquecimento 15ºC/min. 

 

 

Fonte: Próprio autor 

Fonte: Próprio autor 
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Já, na Figura 28, são apresentados os ciclos de queima com taxa de 15ºC/min. 

Os tempos teóricos de queima são de 3,9h, 4,0h e 4,1 horas, nas temperaturas de 

825ºC, 925ºC e 1025ºC, respectivamente, a partir do qual se iniciou o processo de 

resfriamento. Os tempos de queima (aquecimento e resfriamento) até o retorno a 

temperatura abaixo de 100ºC foram de 14h, 17h e 19,5 horas, para 825ºC, 925ºC e 

1025ºC, respectivamente.    

Ainda nesta etapa, foi utilizado o software Statistic para obtenção do modelo de 

regressão e construção das superfícies de respostas. Com isso, obteve-se o 

comportamento das propriedades tecnológicas durante toda a variação de 

porcentagem do resíduo de 0% a 30%, para cada temperatura de queima e, para 

cada taxa de aquecimento. Analisou-se também as características químicas, 

microestruturais de algumas formulações (F1 a F9). 

 

Etapa III 

Foram conformados os corpos de prova (3 réplicas) com uma nova formulação 

(V1) para confirmação das equações de regressão, sendo a composição V1 com 

46,25% de argila A + 46,25% de argila B + 7,5% de resíduo, escolhida para esta 

verificação. A partir daí, repetiu-se os passos apresentados no fluxograma da Figura 

29. A taxa de 8ºC/mim foi adotada, devido os resultados ter sido semelhantes às das 

demais taxas (1ºC/min e 15ºC/min) na maioria das propriedades estudadas, 

conforme serão apresentadas nos resultados mais adiante.  

 

 

. 

 

 

 

 

Misturas – massas (%V1) 

Secagem (105ºC) 

Taxa de aquec. 

(8ºC/min) 

 
Propriedades tecnológicas 

TRF – PA – AA – RL - MEA 

Sinterização 
Temperatura 

(T1, T2 e T3) 

Análise dos resultados 

Figura 29 - Fluxograma da etapa III. 
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3.3 - Caracterização das matérias-primas e formulações 

Para a caracterização das matérias-primas foram feitos os ensaios descritos 

abaixo. 

3.3.1- Análise granulométrica 

A análise granulométrica é utilizada com o objetivo de identificar as frações de 

partículas presentes no solo de acordo com a norma ABNT, NBR 6502, em: argila, 

silte, areia, e se for o caso, pedregulho. Como a granulometria influencia diretamente 

no processamento e nas propriedades finais do material, essa etapa é de suma 

importância para uma caracterização mais completa das materiais primas.  

Foram feitas as análises granulométricas das argilas e do resíduo antes e 

depois do processamento, ou seja, na forma “natural” e depois de peneiradas nas 

peneiras de malha ABNT nº 20 e nº 80 para a preparação das massas cerâmicas. 

Foi utilizado o peneiramento e a sedimentação conforme a NBR 7181. 

 

3.3.2 - Massa específica dos grãos 

A massa específica das partículas é por definição a massa da substância sólida 

dividida pela sua unidade de volume. Sua determinação foi feita pelo clássico 

método da picnometria (NBR-6508). O seu valor varia, dependendo do constituinte 

mineralógico da partícula. Para a maioria dos solos oscila de 2,65 a 2,85 g/cm3, e 

diminui para solos que contêm elevado teor de matéria orgânica e cresce para os 

solos ricos em óxidos de ferro. Portanto, além de ser importante como complemento 

na caracterização de solos, é utilizado no ensaio de granulometria por sedimentação 

para determinação do diâmetro equivalente das partículas de solo. 

 

3.3.3 - Análise da plasticidade (limites de Atterberg) 

Plasticidade é a propriedade que um sistema possui de se deformar pela 

aplicação de uma força e de manter essa deformação quando a força aplicada é 

retirada. Se o sistema argila + água não fosse plástico, não seria possível fazer 

tijolos por extrusão (SOUZA, 1989). 
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Plasticidade em argilas é essencialmente resultante das forças de atração 

entre partículas de argilominerais e a ação lubrificante da água entre as partículas 

anisométricas lamelares (SOUZA, 1989). Pode-se admitir que a plasticidade se 

desenvolva quando a argila tem água suficiente para cobrir toda a superfície 

acessível dos argilominerais com uma película de “água rígida” e mais um pouco de 

água “líquida” que age como meio lubrificante. 

Para quantificar a plasticidade de argilas, um dos métodos que se utiliza é o 

Limite de Atterberg. Este Limite é determinado a partir do Limite de Liquidez (LL) e 

do Limite de Plasticidade, segundo NBR 6459 e NBR 7180, respectivamente e, de 

posse destes, o Índice de plasticidade (IP) pela diferença entre o LL e LP. Para 

determinação dos índices de Atterberg foi utilizado o material passante na peneira nº 

40 mesh (NBR 6459 e NBR 7180). 

 

3.3.4 - Análise química por fluorescência de raios X 

Na caracterização de argila é necessária a determinação da composição 

química presente nesse material. Para o conhecimento da composição química das 

argilas e do RPB foi utilizado o material passante na peneira nº 200 (amostra 

representativa), seco em estufa a 105ºC por 24 horas. Nesta análise foi utilizado um 

espectrômetro de raios X, EDX-720, da Shimadzu, em uma atmosfera a vácuo, 

empregando o método semiquantitativo para determinação dos elementos presentes 

nas amostras. 

O resultado em forma de óxidos limita-se na identificação dos elementos 

químicos da Tabela Periódica entre o sódio (Na) e o Urânio (U). 

 

3.3.5 - Análise mineralógica por difração de raios X 

Na determinação das fases presentes nas matérias-primas (argilas e RPB) e 

das massas cerâmicas (verde e queimadas), foi utilizado também, o material 

passante, integralmente, na peneira nº 200 (amostra representativa), realizadas por 

um difratômetro de raios X modelo XRD-7000 – Shimadzu, com radiação de Cu-Kα 
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(  = 1,54056 A, tensão de 40 kV, corrente de 30 mA, ângulo de varredura (2 ) de 0º 

a 80º. 

 

3.3.6 - Calorimetria exploratória diferencial  (DSC) 

A calorimetria exploratória diferencial consiste na medição da transferência de 

calor para a amostra. É uma análise que mede a energia fornecida à substância 

termicamente inerte, em função da variação da temperatura com programação 

controlada. Esta técnica é utilizada na caracterização de polímeros, fármacos, 

alimentos, biológicos, compostos orgânicos e inorgânicos. Alguns parâmetros que 

podem ser avaliados são: a caracterização térmica da amostra, cristalinidade, 

estabilidade, degradação, decomposição, oxidação, polimorfismo, determinação do 

grau de pureza, controle de qualidade, interação entre substancias, entre outros. 

O DSC das argilas e resíduo foi realizado no Calorímetro modelo DSC-60, 

Shimadzu com o material passante, integralmente, na peneira de 200 mesh (ABNT 

nº 200), sob fluxo de nitrogênio de 50 ml/min, taxa de aquecimento de 10ºC/min e 

temperatura final de 1150ºC. 

 

3.3.7 - Análise termogravimétrica (TG) 

Na ATG, a curva termogravimétrica revela as variações de massa que ocorrem 

durante o aquecimento de um material e que podem ser negativas (oxidação, 

decomposição de carbonatos (CaCO3 = CaO + CO2), perda de umidade, água 

estrutural etc ou positivas (oxidação). 

A ATG fornece informações mais restritas que a ATD, no entanto, para análises 

quantitativas de certas substâncias as informações obtidas podem ser mais 

precisas. Na ATG é possível determinar a derivada da curva, chamada de 

termogravimetria derivativa (DTG), a qual tem vantagens sobre ATG, devido à 

possibilidade de detectar pequenas variações de declive que não são percebidas na 

curva ATG. Por outro lado, as temperaturas de início e fim do pico na curva DTG 

correspondem melhor ao começo e fim da reação.  

As curvas termogravimétricas foram obtidas utilizando um analisador 

termogravimétrico modelo STA 449F3 - Jupiter, da Netzsch em atmosfera a ar e taxa 
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de aquecimento de 10ºC/min. As amostras foram do material passante na peneira nº 

200 (0,074 mm). 

 

3.3.8 - Análise dilatométrica 

O objetivo da DLT é determinar as alterações dimensionais de um corpo de 

prova submetido a aquecimento progressivo. Estas variações dimensionais estão 

ligadas às reações e transformações cristalográficas, à eliminação de alguns 

constituintes, queima e formação de fases vítreas.  

Os Corpos-de-prova empregados na análise dilatométrica foram compactados 

em matriz metálica de 5x5x15 mm com a mesma pressão de compactação dos 

corpos de provas (25 Mpa – 1 ton). Para a DLT foi utilizado o dilatômetro da marca 

NETZSCH, modelo DIL 402 PC, com taxa de aquecimento de 10ºC/min, com 

atmosfera de argônio e temperatura final de 1.150ºC. 
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3.4 - ENSAIOS TECNOLÓGICOS DE QUEIMA 

Os ensaios realizados para determinação das propriedades tecnológicas nos 

corpos de provas sinterizados foram: Absorção de água, porosidade, perda de 

massa ao fogo, retração linear de queima, massa específica aparente e tensão de 

ruptura à flexão. 

3.4.1- Absorção de água 

É a percentagem em massa de água absorvida pela massa do corpo de prova 

seco. 

A absorção de água (AA) dos corpos de prova após queima foi obtida de 

acordo com a norma NBR 6480. O procedimento consistiu em: secagem dos corpos 

de prova em estufa a 105ºC até a obtenção de massa constante, resfriamento em 

dessecador, pesagem para obtenção da massa a seco e imersão durante 24 horas 

em um recipiente com água destilada. Após esse tempo, os corpos de prova foram 

removidos e o excesso de água superficial foi retirado com um pano umedecido e, 

em seguida, foram pesados em balança eletrônica, com precisão de 0,01g. Os 

valores da absorção de água foram calculados através da equação (10). 

100.
M

MM
AA(%) = 

S

SU
                                                 (10) 

Sendo: AA = Absorção de água (%) 

  Mu = Massa do corpo de prova úmido (g) 

  Ms = Massa do corpo de prova seco (g) 

 

3.4.2 – Porosidade 

Existem praticamente dois tipos de porosidade em corpos cerâmicos: aberta e 

fechada (Van Vlack, 1973). As porosidades abertas são as que possuem contato 

com a superfície externa da peça, enquanto as fechadas se encontram dentro do 

material. Ambas são importantes para diferentes aplicações do material na 

engenharia. Os materiais de porosidade aberta têm uma de suas aplicações na 

fabricação de filtros para fluidos, já os de porosidade fechada são empregados 
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também como materiais isolantes. A porosidade (PA) foi determinada pela equação 

11. 

-

-
      (11) 

Onde:  

Mi  = Massa do corpo de prova sinterizado imerso em água, em grama; 

Mq = Massa do corpo de prova sinterizado seco, em gramas; 

Mu = Massa do corpo de prova sinterizado úmido, em grama. 

 

3.4.3 - Perda de massa ao fogo 

Quando um material argiloso é queimado ele sofre transformações químicas e 

físicas devido às reações que ocorrem em temperaturas específicas. 

A perda de massa ao fogo (PF) quantifica quanto de massa o material perdeu 

em relação à temperatura de queima, sendo determinada pela equação 12.  

 
   (12) 
 

Onde:  

Ms = Massa do corpo de prova seco (após conformação e prensagem), em 

grama; 

MQ = Massa do corpo de prova queimado, em gramas. 

 

3.4.4 - Retração linear de queima 

A retração linear é uma propriedade muito importante para a determinação das 

dimensões do produto final, bem como está relacionado ao grau de queima do 

material (MORETE, 2006). São variações das dimensões lineares do corpo de 

prova, depois de submetidos às condições específicas de temperatura, as quais 

serão positivas quando houver retração e, negativas, se houver expansão. Foi 

avaliada a retração linear de queima (RLq), ou seja, retração após queima em forno. 

A retração linear (comprimento) foi calculada através das equações 13: 

100
)-M(

(%) x
M

M
PF

Q

QS
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 (13) 

Onde: 

Li = Comprimento do corpo de prova após secagem em estufa a 105ºC (cm). 

Lf = Comprimento final do corpo de prova após queima (cm).  

 

Os resultados das retrações lineares de queima foram obtidas das variações 

lineares dos corpos de prova seco a 105ºC e queimados nas temperaturas 825ºC, 

925ºC e 1025ºC. As medidas foram executadas conforme esquema da Figura 30, 

sempre nas marcas efetuadas após a conformação, secagem a 105ºC e queima dos 

corpos de prova. Utilizou para as medidas um paquímetro com precisão de 0,01mm. 

Figura 30 - Esquema das medidas tomadas no corpo de prova. 
 

 

 

 

 

As dimensões finais utilizadas para obtenção das características geométricas 

foram as médias das dimensões correspondentes, conforme as equações de 14 a 

16: 

C = (C1+C2)/2                                                (14) 

B = (b1+b2+b3)/3                 (15) 

h = (((h1+h2)/2+(h3+h4)/2+(h5+h6)/2)/3              (16)  

3.4.5 - Massa específica aparente 

Mede a massa por unidade de volume dos corpos de prova. A massa 

específica aparente (MEA) foi determinada através de Arquimedes e utilizando a 

equação 17. 

  (17) 

 

 

h1 h3 h5 

C2 

h2 h4 h6 

b1 b2 b3 

C1 
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Onde: 

Mq = Massa do corpo de prova após queima (g); 

Mu = Massa do corpo de prova úmido (g); 

Mi  = Massa do corpo de prova imerso em água(g); 

PA= Porosidade aparente (%); 

AA= Absorção de água (%). 

 

3.4.6 - Tensão de ruptura à flexão 

A tensão de ruptura à flexão será avaliada por meio do teste de flexão em três 

pontos e a fazendo uso da equação 18: 

 

(18) 

Onde:  

TRF = Resistência a flexão (Mpa); 

F = Carga de ruptura (N); 

L =  Distância entre os apoios do corpo-de-prova (mm); 

b = Largura do corpo de prova (mm) no local da ruptura (b2, na Figura 30); 

h =  Espessura do corpo de prova no local da ruptura (mm) (h3+h4)/2. 

Os corpos de prova foram medidos após secagem em estufa por 24 horas, e, 

em seguida, ensaiados em máquina de flexão modelo AG-X, da Shimadzu com uma 

célula de carga de 300 KN, acoplada a um computador. Os ensaios foram realizados 

com velocidade de aplicação de carga de 0,5 mm/mim, e 40 mm de distância entre 

os apoios. 

 

3.4.7 – Resistência à compressão 

Para avaliar a resistência à compressão, foram extrudados corpos-de-prova em 

extrusora de laboratório, da marca Verdes, em forma de blocos cerâmicos furados, 

nas dimensões de 7,0cm x 6,0cm x 2,5cm. Depois da queima dos corpos de prova 

em forno, eles foram capeados com pasta de cimento, e após a secagem, foram 
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imersos em água por no mínino 6 horas, para realização do ensaio de compressão, 

na condição saturada, em atendimento à norma ABNT NBR 15270-3.   

Os ensaios foram realizados em máquina de flexão modelo AG-X, da 

Shimadzu com uma célula de carga de 300 KN, acoplada a um computador e carga 

foi aplicada com velocidade de (0,05±0,01)Mpa/s. 

 

3.4.8 – Temperatura de fusão  

Para determinação da temperatura de fusão foi utilizada a fórmula de Schuen 

(SOUZA, 1989), equação 19. 

 

 (19) 

 

Onde: 

Al2O3 = Teor de alumina da argila calcinada em 925ºC (%); 

RO   = Soma dos outros óxidos (SiO2, Fe2O3, CaO, MgO, K2O, TiO2, MnO e 

outros).  
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CAPÍTULO 4 - RESULTADOS E DISCUSSÕES 

4.1 - Caracterizações das matérias-primas 

 
4.1.1 - Avaliação da plasticidade 

A Tabela 4 apresenta os resultados dos Limites de Atterberg obtidos para a 

argila A e para argila B. Como a plasticidade também depende da granulometria 

foram determinados os Limites de Atterberg para as matérias-primas passadas pelas 

peneiras ABNT nº20 e nº80. Com o resíduo não foi possível determinar o limite de 

Atterberg, sendo classificado como não plástico.  

 

Tabela 4 - Limites de Atterberg das matérias-primas 

 

 

 

 

 

 

 

Verifica-se pelos resultados apresentados, na Tabela 4, que as argilas 

apresentam uma variação de 42% a 52% e 20 a 23%, para o limite de liquidez (LL) e 

limite de plasticidade (LP), respectivamente. Como conseqüência, o índice de 

plasticidade (IP) variou de 27 a 29%, para argila A20 e A80 e para argila B20 e B80 

variou de 21 a 27%. De acordo com Caputo (1988), para estes valores de índice de 

plasticidade (IP>15), as argilas são classificadas como altamente plásticas. Segundo 

Sousa Santos, para a cerâmica vermelha, a matéria-prima deve apresentar valores 

de LL de 30% a 60%, LP de 15% a 30% e de IP de 10% a 30%. A argila A20 com IP 

= 29% chega próximo ao limite definido por Sousa Santos. 

Através do gráfico da Figura 31 é possível obter um prognóstico da etapa de 

conformação por extrusão de matérias-primas argilosas. Este gráfico é elaborado a 

partir dos limites de Atterberg. 

Matéria-prima LL(%) LP(%) IP(%) Classificação 

Argila A80 47 20 27 Altamente plástica 

Argila A20 52 23 29 Altamente plástica 

Argila B80 43 20 23 Altamente plástica 

Argila B20 42 22 21 Altamente plástica 

Resíduo (RESÍDUO) Nd Nd Nd Não plástico 

nd* - Não foi possível determinar. 
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Figura 31 - Prognóstico da etapa de conformação por extrusão 
(limites de Atterberg). 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Pode-se observar que as matérias-primas, natural (que não foram 

processadas) e as processadas na peneira 20 mesh e 80 mesh, estão todas dentro 

das duas zonas consideradas ideais para conformação em cerâmica vermelha. 

Sendo que, apenas a argila B20 está dentro da zona ótima de extrusão. Isto significa 

que, todas apresentam plasticidades ótimas para extrusão..  

 

4.1.2 - Avaliação da granulometria 

Na Figura 32, estão apresentadas as curvas granulométricas das materias-

primas, e que demonstram que as argilas apresentam distribuições semelhantes. 

Apenas as curvas do resíduo se afastam das demais materias-primas, sendo a do 

resíduo, na forma bruta (sem moagem e peneiramento), a curva que mais se afasta 

das demais.  
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Figura 32 - Representação das curvas granulométricas das matérias-primas. 

 

 

 

De acordo com a Figura 32 observou-se que mesmo com o processamento 

(moagem) do resíduo (RPB60), a granulometria do resíduo é considerada, ainda, 

uma granulometria grossa se comparada a da argila. Desse modo, quando 

adicionado na argila, poderá dificultar o empacotamento dos corpos cerâmicos 

durante a fase de compactação, principalmente se utilizada em concentrações mais 

elevadas (SOUSA SANTOS, 1989). Este problema durante a compactação pode ser 

reduzido pelo aumento da força de compactação, proporcionando uma maior 

densificação do corpo verde durante o processamento.  

Conforme apresentado na Figura 33, todas as matérias-primas estão fora da 

região considerada ideal para uso em cerâmica vermelha, de acordo com o 

diagrama de Winkler, onde as regiões (A, B, C e D) estão identificadas pelas 

composições granulométricas na Tabela 5. No entanto, SOUZA, et al 2002, 

demonstrou a viabilidade de argilas fora da região indicada, como adequadas 

também para a produção de produtos cerâmicos de queima vermelha. 
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Com os resultados obtidos na granulometria indica que seria interessante que 

as argilas fossem formuladas com matérias desplastificantes e granulometria  mais  

grossa, de modo a fazer a correção granulométrica, aproximando as matérias-primas 

das regiões consideradas ideais para produtos cerâmicos.  

A Tabela 6 apresenta a distribuição granulométrica das matérias-primas com 

as denominações das frações presentes, considerando a norma NBR 6502 da 

ABNT.  

 

Tabela 5 - Composição granulométrica em função do produto segundo o diagrama 

de Winkler (Pracidelli, 1997). 

Regiões Composição granulométrica (%) 

Tipo de produto < 2 m 2 m < < 20 m > 20 m 

A - Produtos de qualidade com dificuldade 

de produção 
40 a 50 20 a 40 20 a 30 

B - Telhas 30 a 40 20 a 50 20 a 40 

C - Tijolos furados 20 a 30 20 a 55 20 a 50 

D - Tijolos maciços 15 a 20 20 a 55 25 a 55 

 

Figura 33 - Localização das matérias-primas no diagrama de 

Winkler (PRACIDELLI, 1997). 
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É possível verificar as frações de areia e silte presentes nas matérias-primas. 

Houve pouco aumento da fração argilosa ( <2µm) com a moagem e eliminação da 

fração grossa nas argilas A80, B80 e resíduo RPB60 aumentando em 1%, 3% e 4% 

nestas frações, respectivamente. Para a fração silte houve aumento de 2%, 5% e 

25%; para as argilas A80, B80 e RPB60, respectivamente.  

As argilas A20 e B20 passaram a ter apenas 0,5% e 0,6% de fração grossa; 

8,5% e 6% da fração média, e 18% e 20,4% da fração fina, respectivamente. Para a 

fração silte e argila foram obtidos os seguintes valores: 13% e 17%, 60% e 55%, 

respectivamente. 

 

Tabela 6 - Composição granulométrica das matérias-primas segundo a ABNT 6502, 
1995. 

Matéria 
prima 

<2 m  
(%) 

2 m< <63 m 
(%) 

63 m< <200 m 
(%) 

200 m< <600 m 
(%) 

600 m< <2000 m 
(%) 

Argila Silte Areia 

Fina Média Grossa 

Argila A  58 15 18 7 2 

Argila B  52 19 18 9 2 

A80 59 17 22 2 0 

A20 60 13 18 8,5 0,5 

B80 54 24 20 2 0 

B20 55 17 20,4 6 0,6 

RPB 
(bruto) 

0 7 22 42 19 

RPB60 4 32 44 20 0 
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4.1.3 - Avaliação da composição química 

A composição química das matérias-primas, em forma de óxido, está 

apresentada na Tabela 7. Observa-se uma composição típica de argila caulinítica 

para cerâmica de queima vermelha, com predominância de SiO2 e Al2O3 acima de 

80% e altos teores de Fe2O3. É considerada, também, caulinítica por apresentar um 

alto teor de alumina (QUEIROZ, 2010), apesar de apresentar uma baixa perda de 

massa ao fogo, diferentemente da característica de argila caulinítica (perda ao fogo 

teórica =13,96%), isto se confirmará com a análise mineralógica. 

O teor de óxido de ferro das argilas (13,46% a 14,80%) está acima do 

considerado normal. Teor abaixo de 3%, a matéria prima pode apresentar cor clara 

após a queima (DUTRA, 2007). Portanto, considerando um teor muito acima deste, 

pode-se prever que a matéria-prima após queima terá uma tonalidade para um 

vermelho mais escuro.  Mas, o alto teor de óxido de ferro, pode por outro lado, 

contribuir para originar defeitos durante a queima devido à reação com carbono da 

matéria orgânica com liberação de CO/CO2 (DAMIANI ET AL, 2001).  

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 7 - Composição química das matérias-primas 

Óxidos A80 A20 B80 B20 RPB(bruta) RPB#60 

SiO2 49,20 46,63 49,14 48,56 60,46 61,47 

Al2O3 31,88 33,26 30,94 31,63 24,26 15,10 

Fe2O3 13,46 14,80 14,05 14,06 3,03 9,22 

TiO2 1,71 1,82 2,02 2,07 0,37 0,58 

K2O 0,98 0,99 1,10 1,08 4,44 6,14 

MgO 1,16 1,12 1,03 1,11 1,51 0,79 

MnO 0,08 0,11 0,10 0,10 0,05 0,12 

SO3 0,10 0,09 0,06 0,08 0,12 0,30 

P2O3 0,02 0,02 - 0,02 - 0,01 

CaO 0,10 0,12 - 0,11 1,30 1,92 

Na2O - - - - 4,30 2,10 

Outros 1,31 1,04 1,56 1,18 0,16 2,25 

PF(1000ºC) 8,83 9,04 9,02 8,91 NA NA* 

PF – Perda ao fogo. 

*Não apresentou perda ao fogo. 

 



Capítulo 4 – Resultados e discussões  86 
 

Edmilson Pedreira dos Reis 2016 PPgCEM 

Uma variação na tonalidade também pode ser acentuada pela presença de 

óxido de titânio (TiO2), se acima de 1%. Portanto, esses valores do óxido de titânio 

de 1,71% a 2,07% podem contribuir para atenuar o efeito do óxido de ferro na 

coloração do corpo sinterizado.  

O teor óxido de silício (SiO2) presente nas argilas (46,63% a 49,20%) deve-se a 

presença de: quartzo (SiO2), Caulinita (Al2Si2O5(OH)4) e outros minerais argilosos 

(silicatos) e não-argilosos que possuem o silício em sua composição química.  

O óxido de alumínio (Al2O3) está em sua maior parte combinado, formando 

argilominerais, geralmente a caulinita, e tem teor variando de 30,94% a 33,26%. Os 

teores do SiO2 e AlO3 estão compatíveis com os valores desses óxidos nas argilas 

usuais para cerâmica vermelha. 

A relação SiO2/Al2O3 é comumente usada para inferir o conteúdo de 

argilomineral que está presente em uma argila. De acordo com Souza et al. (2002), 

quanto menor for esta razão, menor será o teor de sílica livre e maior será o 

conteúdo de argilominerais presentes na argila. A caulinita pura (Al2O3.2SiO2.2H2O) 

apresenta valor para a relação SiO2/Al2O3 da ordem de 1,18. Segundo Pinheiro et 

al., 2008, a diferença observada na relação SiO2/Al2O3 está fundamentalmente 

relacionada à presença de impurezas como a sílica livre, que geralmente pode estar 

presentes nas argilas provenientes da região nordeste do Brasil. A relação 

SiO2/Al2O3 nas argilas A80 e B80, são respectivamente  1,54 e 1,59. Já nas frações 

A20 e B20, são respectivamente 1,40 e 1,53. Então, deve proporcionar uma maior 

plasticidade da argila A, fato observado no índice de Atterberg (Tabela 4), que 

mostra as argilas A80 e A20 com uma plasticidade maior que suas respectivas 

granulometrias B80 e B20.  

Os óxidos alcalinos terrosos, óxido de cálcio (CaO) e óxido de magnésio 

(MgO), apresenta teores de 0,11 a 0,12% e 1,03 a 1,16%, respectivamente. Esses 

óxidos têm um efeito fundente moderado em temperaturas de queima abaixo de 

1100ºC. O óxido alcalino (K2O) apresenta teores de 0,98 a 1,10, e apresenta um 

efeito fundente intenso abaixo de 1100ºC (DULTRA, 2010). 
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De acordo com SANTOS (1989), o cálcio é um elemento pouco encontrado nas 

argilas brasileiras devido ao elevado grau de intemperismo no país. Observa-se que 

as duas argilas apresentam praticamente a mesma perda de massa ao serem 

queimadas nesta temperatura.  

Já o resíduo, provavelmente originário de rocha granito-gnaíssicas (quartzo, 

biotita e anortita), é rico em sílica (SiO2), alumina (Al2O3) e óxidos alcalinos (Na2O, 

K2O) e com baixo percentual de  teores de alcalinos terrosos (CaO e MgO). Os altos 

teores de sílica e alumina são típicos de rochas metamórficas do tipo gnaisse, como 

será confirmada pela difração de raios X. 

O óxido de ferro (Fe2O3) presente na sua composição é significativa, podendo 

ser decorrente de contaminação (equipamentos usados no processo de britagem) ou 

ainda fazer parte da estrutura cristalina da biotita, conforme será visto na difração de 

raios x. A inexistência da perda ao fogo confirma o seu maior teor de sílica e 

ausência de matéria orgânica.  

 

4.1.4 – Temperatura de fusão 

As temperaturas de fusão das matérias-primas estão apresentadas na Tabela 

8. É possível observar, que a argila B apresenta uma menor temperatura de fusão 

em relação à argila A.  

 

Tabela 8 - Temperatura de fusão das matérias-primas. 

 

 

 

 

 

4.1.5 – Tonalidades das argilas e resíduo 

Na Figura 35 são apresentadas as cores das matérias-primas (argila A, argila B 

e resíduo de pedra), já processadas e prontas para prensagem dos corpos de 

Matérias-primas Tfusão 

A80 1657 

B80 1647 
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provas. A argila A apresenta uma cor mais amarelada, já a argila B tende para a cor 

creme e o resíduo de pedra a cor cinza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

A cor dos corpos de prova acompanha a tonalidade das argilas ficando, porém 

um pouco mais claras após a prensagem (Figura 35). 

 

 

Figura 34 - Cores das matérias-primas após o processamento. (a)argila A, 

(b) argila B, (c) resíduo de pedra. 

 

 

(a) (b) (c) 

Fonte: Próprio autor 

Figura 35 – Aspecto dos corpos de prova após 

prensagem e seco a 105ºC.(a) argila A, (b) argila B. 

 

 

 

(a) (b) 

Fonte: Próprio autor 
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4.1.6 – Avaliação da composição mineralógica 

Nas Figuras 36 e 37 estão apresentados os difratogramas de raios X das 

amostras de argilas A e B. Nota-se que as matérias-primas possuem características 

mineralógicas bastante semelhantes, demonstrando que pode haver a existência de 

um padrão para as matérias-primas utilizadas na região. Observa-se a presença dos 

picos de quartzo (SiO2) e Caulinita (Al2(Si2O5)OH4) que estão de acordo com a 

fluorescência de raios X (Tabela 8), não apresentando, porém, picos de minérios de 

ferro, como  a hematita ou a magnetita, apesar de ter registrado uma porcentagem 

relativamente alta de Fe2O3 (13,60 e 14,80%) pelo FRX (Tabela 8). Outros autores 

também encontraram óxido de ferro nas análises químicas, porém não foi detectado 

pelo DRX estruturas à base de ferro (VIEIRA, 2004). O ferro pode estar na forma de 

Fe+3 em substituição parcial ao alumínio na rede cristalina dos argilominerais 

principalmente a caulinita (MANHÃES et al., 2002). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No difratograma de raios X é possível observar que o Al2O3 faz parte da 

composição da caulinita (Al2Si2O5(OH4)) e o SiO2 vem do quartzo, sendo o seu 

principal constituinte. A caulinita é responsável pelo desenvolvimento da plasticidade 

Figura 36 - Difratograma de raios X da matéria-prima A 

 

Fonte: Próprio autor 

(grau) 
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em mistura com água e ainda apresenta comportamento refratário de queima. O 

quartzo é um componente natural das argilas e atua como um material não plástico 

no sistema água/argila, reduzindo a retração das peças e facilitando a secagem das 

peças. 

É importante ressaltar, nos difratogramas das amostras estudadas, a presença 

de picos de menor intensidade, que podem ser indícios de alguns minerais, como, 

por exemplo, a ilita. Entretanto, estes picos são de baixa intensidade em relação ao 

background, o que torna a identificação dos mesmos imprecisos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na Figura 38 é apresentado o difratograma de raios X do resíduo de pedra. O 

resíduo é constituído predominantemente de quartzo (SiO2), mas são observados 

picos de anortita (CaAl2Si2O8), ortoclásio (KAl0,9Si3.02O8) e biotita 

(KFeMg2(AlSi3O10)(OH)2. Os minerais ortoclásio e anortita são feldspatos, sendo 

eles pertencentes aos seguintes tipos, potássico e plagioclásio, respectivamente, e a 

biotita é pertencente ao grupo das micas. O difratograma de raios X do resíduo, 

apresenta picos característicos  de fases cristalinas de minerais, que sugerem 

classificá-las como rochas granito-gnáissicas. Esta composição mineralógica 

Figura 37 - Difratograma de raios X da matéria-prima B. 

 
Fonte: Próprio autor 

(grau) 



Capítulo 4 – Resultados e discussões  91 
 

Edmilson Pedreira dos Reis 2016 PPgCEM 

também permite classificá-la como um material desplastificante (VIEIRA et al, 2008), 

sendo interessante para algumas argilas muito plásticas. 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.7 – Avaliação das análises térmicas 

4.1.7.1 – Análise térmica gravimétrica (TG)  

Nas Figuras 39 a 41 são apresentadas as curvas termogravimétricas (TG) das 

argilas A, B e do resíduo utilizado.  

As amostras enviadas para as análises estavam quase secas, não mostrando, 

portanto, para as temperaturas até 130ºC o evento característico de perda da água 

livre que ocorreram nas argilas observadas por outros autores. Para a argila A 

(Figura 39), até a temperatura de 59ºC, houve um aumento de 0,18% (pico), 

podendo ser considerado que houve estabilidade e essa variação é devido ao 

equipamento decrescendo a 0,015%, em 159ºC. A partir daí, uma perda pouco 

significativa de 0,20% até chegar em 200ºC, provavelmente provocada pela perda 

de água adsorvida. Continuando essa perda de massa entre 200ºC a 400ºC 

alcançando 1,24%, devido, ainda à água adsorvida e à oxidação da matéria orgânica 

Figura 38 - Difratograma de raios X do resíduo (RPB). 

 

Fonte: Próprio autor 

(grau) 
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em forma de CO2. Entre 400ºC e 675ºC atinge um decréscimo de 6,41% devido à 

eliminação de íons OH (água de constituição) da estrutura. Deste ponto em diante, 

inicia-se um leve aumento de massa de 0,28% até 1.150ºC.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para matéria prima B (Figura 40), o gráfico também apresentou o mesmo 

evento da argila A, um ganho de massa de 0,059% até 59ºC, e, na sequência uma 

redução, só que até a temperatura de 75ºC, onde alcançou a massa inicial e, a partir 

daí, houve o decréscimo esperado devido à água livre até 117ºC de 0,29%. Iniciou-

se, deste ponto em diante, a eliminação da água adsorvida e oxidação da matéria 

orgânica até 400ºC, totalizando uma perda de 1,28%. Desta temperatura até 700ºC 

há o desarranjo da estrutura cristalina da caulinita com perda do OH, apresentando 

um valor de –6,11%. Deste ponto a massa sofre pequenas variações e, é mantida 

praticamente constante até 1.150ºC, apresentando ganho final de 0,015%.  

Percebe-se que o comportamento das curvas de TGA das duas amostras de 

argilas é bem semelhantes, o que pode ser justificado pela similaridade das 

composições químicas e mineralógicas, detectadas pelas análises de FRX e DRX, 

respectivamente. 

 

Figura 39 - Análise térmica (TG) da argila A. 

 

 

Fonte: Próprio autor 
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Para o resíduo pó de pedra (Figura 41) houve um ganho final de 0,05% 

(considerado estável), apresentando, também, o mesmo comportamento inicial das 

argilas com ganho de massa até a temperatura de 359ºC de 0,83%. De 400ºC a 

500ºC, observa-se a liberação do OH, provavelmente da biotita 

(KFeMg2(AlSi3O10)(OH)2 presente no resíduo, conforme apresentado pela difração 

de raios X. O comportamento que o resíduo de pedra apresenta é de um material 

que tem baixa capacidade higroscópica e uma alta estabilidade térmica. Fato 

verificado pela menor retração linear apresentado pelas massas, que tem o resíduo 

em sua composição. A perda de massa total das argilas A e B foram, 

respectivamente, 7,51% e 7,68%.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 40 - Análises Térmicas (TG) da Argila B. 

 

 

Fonte: Próprio autor 

Figura 41 - Análises Térmicas (TG) do resíduo 
de pedra. 

Fonte: Próprio autor 
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4.1.7.2 - Análise dilatométrica 

Na Figura 42 estão apresentadas as curvas dilatométricas das matérias-primas 

argila A e argila B nas duas granulometrias estudadas (80 e 20 mesh). 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Todas as curvas dilatométricas das argilas em estudos apresentam um 

comportamento semelhante, conforme apresentadas nas Figuras 43 a 46, variando 

muito pouco as temperaturas que ocorrem os eventos.   

A amostra da argila A (Figura 42), observa-se uma contração em conseqüência 

da perda de água (H2O) entre 28 e 179ºC. A liberação de água adsorvida (ligada 

mais fortemente a alguns argilominerais) ocorre entre 100 e 179ºC. Manifesta-se 

como contração de aproximadamente 0,01%. A partir daí segue em dilatação linear 

até 493ºC. Até 564ºC sofre contração, e uma forte dilatação na faixa de 564-593ºC 

evidenciando na amostra a presença de quartzo (transição 

reversível de α para β). Entre 593ºC e 873ºC ocorre nova contração, e em 

temperaturas superiores contrações mais fortes, evidenciando a desarranjo da 

estrutura cristalina dos minerais e evidenciando, portanto, o processo de início da 

sinterização. 

Figura 42 - Dilatometria das matérias-primas A80, B80, A20 e B20. 

 

 

Fonte: Próprio autor 
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4.1.7.3- Retração linear de queima 

Na Figura 43 são apresentadas as retrações lineares dos corpos de prova das 

matérias-primas sinterizados com a taxa de aquecimento de 8ºC/min e, na Tabela 9, 

a retração linear do ensaio de dilatometria (DLT) com taxa de aquecimento de 

10ºC/min. 

Comparando a retração linear obtida do ensaio de dilatometria (Figura 42 e 

Tabela 9) com a retração linear de queima dos corpos de prova apresentados na 

Figura 43, pode-se constatar que seus valores estão coerentes, apesar das taxas de 

aquecimento serem diferentes (8 e 10ºC/min). Para a Argila A80, por exemplo, na 

temperatura de 825ºC, resultou na DLT uma retração de 0,55% (Tabela 9) contra 

0,53% na RLq do corpo de prova (Figura 43). Já, na temperatura de 1025ºC, foi 

obtido 1,45% na DLT contra 1,51% na RLq.  O mesmo se verificando, nas demais 

temperaturas e matérias-primas.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 43 - Retração linear das materiais-primas nas duas frações 

granulométricas #80 e #20. 

Fonte: Próprio autor 
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4.1.8 – Avaliação da morfologia das partículas 

Nas Figuras 44 e 45 são apresentadas as morfologias das partículas da argila 

A (A20 e A80) utilizadas. Nota-se que a mesma é formada por distribuição não 

uniforme de partículas. Estas partículas de morfologia irregular, possivelmente 

associada ao argilomineral caulinita.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 9 - Retração Linear nas temperaturas de 
queima na Dilatometria (DLT). 

Temp. 

(ºC) 

Retração do DLT (%) 

Argila 
A80 

Argila 

A20 

Argila 

B80 

Argila 

B20 

825 0,55 0,57 0,61 0,54 

925 1,09 1,10 1,22 1,14 

1025 1,45 1,49 1,59 1,49 

 

Figura 44 - Micrografia eletrônica de varredura da 

morfologia das partículas da amostra de argila A20, 1000x. 

 
Fonte: Próprio autor. 
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Nas Figuras 46 e 47 são apresentadas as micrografias da argila B20 e B80, 

sendo visíveis, possíveis aglomerados de partículas do argilomineral caulinita.  

Figura 46 - Micrografia eletrônica de varredura da morfologia 

das partículas da argila B80, 1000x. 

 

Fonte: Próprio autor. 

 

Aglomerado de 

argilomineral caulinita 

Figura 45 - Micrografia eletrônica de varredura da morfologia 

das partículas da amostra de argila A80, 1000x. 

 
Fonte: Próprio autor. 
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Na Figura 48, o resíduo é formado por partículas com morfologia tipicamente 

irregular e com uma superfície suave, apresentando diversos tamanhos, estando em 

destaque partículas de quartzo com dimensões de 210mm, próximas à dimensão 

máxima da peneira utilizada, no caso, 60 mesh (250 m).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 47 - Micrografia eletrônica de varredura da 

morfologia das partículas da amostra de argila B20, 1000x. 

 
Fonte: Próprio autor. 

Aglomerado de 

argilomineral caulinita 

Figura 48 - Micrografias Eletrônicas de Varredura da morfologia das partículas da amostra 

do resíduo de pedra britada, (a) 200x, (b) 100x. 

 
Fonte: Próprio autor. 

 

210 m 

(b) (a) 
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4.1.9 - PROPRIEDADES TECNOLÓGICAS 

4.1.9.1 - Perda de massa ao fogo 

A Tabela 10 apresenta-se as perdas de massa nas temperaturas de queima 

das matérias-primas. Observa-se que para as duas argilas com o aumento da 

temperatura a perda de massa é crescente, mesmo que pequena. Praticamente a 

mesma perda de massa, acima de 8%, só alcançando 9,20% para argila A20, à 

1025ºC e taxa de 1ºC/min. O resíduo não apresentou perda de massa, 

provavelmente por se tratar de um material não plástico, como visto anteriormente e, 

rico em sílica livre e sem matéria orgânica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.9.2 – Retração linear de queima 

A Figura 49 apresenta a retração linear de queima das argilas A e B, nas duas 

granulometrias estudadas em cada temperatura de queima e, em função das taxas 

de aquecimento. É possível observar, que quase não há variação devido à taxa de 

aquecimento e, que o aumento da retração linear acompanha o aumento da 

temperatura de queima. 

Na temperatura de 825ºC foi na qual onde houve a menor variação na retração 

linear, conforme Figura 49. Para as argilas A80 e B80, a taxa de aquecimento  

praticamente não influenciou na retração.   

 

Tabela 10 - Perda de massa ao fogo (%) das matérias-primas nas 

diferentes condições de queima. 

Temp./taxa/  
 
 
Matéria–prima 

825ºC 925ºC 1025ºC 

1 8 15 1 8 15 1 8 15 

A80 8,63 8,65 8,49 8,64 8,70 8,62 8,71 8,73 8,74 

A20 8,26 8,61 8,14 8,81 8,76 8,80 9,20 8,89 8,88 

B80 8,56 8,62 8,49 8,76 8,70 8,73 8,72 8,79 8,85 

B20 8,39 8,63 8,99 8,70 8,78 8,79 8,32 8,85 8,89 

RPB60 ND* ND* ND* ND* ND* ND* ND* ND* ND* 

*Não determinado 
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Nas temperaturas de 925ºC e 1025ºC houve variação de pouco mais de 0,10% 

na retração linear para as argilas A20 e B80. Isso nos permite concluir que pode ser 

utilizada uma queima rápida para cerâmica vermelha sem variação expressiva na 

retração linear. Conclusão semelhante obtida por DUTRA, 2007. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Figura 50 apresenta a retração linear de queima das argilas A e B em função 

da temperatura de queima e taxa de aquecimento de 8ºC/min. A RLq apresenta um 

comportamento quase que linear com o aumento da temperatura. Os gráficos das 

Figura 50 - Retração linear de queima das matérias-primas em 

função da temperatura e taxa de 8ºC/min. 

 

Figura 49 - Retração linear de queima nas diferentes 

temperaturas e taxas de aquecimento. 
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demais taxas de aquecimento, 1ºC/min e 15ºC/min, estão no Apêndice I, Figura 112, 

página 181, uma vez que apresentam um comportamento semelhante à taxa de 

8ºC/min, conforme apresentado na Figura 50.  

 

4.1.9.3 – Absorção de água 

A Figura 51 apresenta o gráfico do comportamento da absorção de água (AA) 

em cada temperatura e, em função das taxas de aquecimento as quais foram 

submetidas as argilas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na Figura 51, onde as matérias-primas estão representadas por suas curvas é 

possível perceber, que a absorção de água é ligeiramente maior para a argila com 

uma granulometria mais grossa no caso A20, se comparadas com sua respectiva 

granulometria mais fina A80, com exceção na temperatura de 1025ºC nas taxas de 

8ºC/min e 15ºC/min. Para a argila B, isto não ocorreu, a absorção de água apresenta 

praticamente o mesmo valor para as duas granulometrias (80 e 20 mesh), com 

exceção na temperatura de 1025ºC e taxa de 15ºC/min.  

Figura 51 - Absorção de água das matérias-primas nas três 

temperaturas de queima e nas diferentes taxas de aquecimento . 

 

1025ºC 

925ºC 

825ºC 
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Já comparando a argila A com a argila B, esta apresenta uma absorção de 

água (AA) menor que aquela, tanto para a fração 80 mesh quanto para a fração 20 

mesh. Isto pode ser devido, a uma granulometria que permite um maior 

empacotamento reduzindo assim os vazios (porosidade) e, também, por sua maior 

fundência (apresenta uma quantidade ligeiramente maior de óxidos fundentes), 

produzindo uma maior quantidade de fase vítrea em temperaturas mais baixas. 

Nas Figuras 52(a), (b) e 53 é apresentada a absorção de água em função das 

temperaturas de queima para cada taxa de aquecimento. É possível observar uma 

variação mais expressiva para argila A, comparando suas duas granulometrias 

estudadas, do que para argila B, que apresenta praticamente os mesmos valores. 

Observa-se uma redução mais acentuada quando a temperatura passa de 925ºC 

para 1025ºC havendo uma redução que vai de -0,82% até -1,59% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

 

 

 

 

Figura 52 – Absorção de água nas três temperaturas e taxa de aquecimento de (a) 1ºC/min e 

(b) 8ºC/min. 

 
  

(a) (b) 
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4.1.9.4 - Porosidade 

Na Figura 54 é apresentada a porosidade das matérias-primas após queima 

nas três temperaturas e taxas de aquecimento.  O resultado da porosidade está de 

acordo com a absorção de água apresentada no item anterior, onde uma maior 

absorção de água apresenta uma maior quantidade de poros e, possivelmente 

defeitos (trincas) no material. 

Observando a Figura 54, a argila A não atende o limite preconizado nas 

normas para uso em cerâmica vermelha (máximo de 35%), tanto para fração 80 

mesh quanto para a fração 20 mesh, em nenhuma das taxas e temperaturas 

estudadas. Diferente da argila B que está um pouco abaixo do limite máximo nas 

temperaturas de 825 e 1025ºC nas duas frações estudadas. Na temperatura de 

925ºC, apresenta valores superiores ao limite máximo de 35% nas taxas de 

aquecimento de 1ºC/min e 8ºC/min, respectivamente, mas se for considerado o 

desvio padrão, as colocam no limite máximo de uso. A explicação para um melhor 

desempenho da argila B foi exposto no item anterior.  

As Figuras 55 a 57 mostram mais claramente o comportamento da porosidade 

das duas matérias-primas A e B nas temperaturas e taxas de aquecimento. Também 

como a absorção de água, a porosidade das matérias-primas, apresentou pouca 

variação quando a temperatura passou de 825ºC para 925ºC, porém houve aumento 

Figura 53 - Absorção de água nas três 

temperaturas e taxa de aquecimento de 

15ºC/min. 
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e, não redução, confirmando este comportamento que ocorreu com a absorção de 

água apresentada anteriormente. Aumentou, por exemplo, para a matéria-prima A20 

de 36,46% para 37,39% (0,93% o maior valor obtido na taxa de 1ºC/min). Já com 

incremento da temperatura de 925ºC para 1025ºC apresentou uma redução mais 

significativa em valor absoluto reduzindo em 1,76%, também para a matéria-prima 

A20 (taxa de 8ºC/min). Isto demonstra que o incremento de 100ºC permitiu uma 

redução nos poros devido à eliminação dos gases produzidos na temperatura de 

925ºC, durante a formação da fase vítrea que favorece a redução da porosidade.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 55 - Comportamento da Porosidade das 

matérias-primas A e B na taxa de 1ºC/min. 

 

Figura 54 - Comportamento da porosidade das Matérias-

primas nas três temperaturas e taxas de aquecimento  
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Figura 56 - Comportamento da porosidade das 

matérias-primas nas três temperaturas e taxas de 

aquecimento 

Figura 57 - Comportamento da porosidade das 

matérias-primas nas três temperaturas e taxas de 

aquecimento. 
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4.1.9.5 – Massa específica aparente 

Na Figura 58 são apresentados os resultados da massa específica aparente 

(MEA) das matérias-primas A e B nas suas duas granulometrias em função das 

temperaturas de queima e taxas de aquecimento. A MEA das matérias-primas 

apresentou um comportamento crescente com o incremento da temperatura em 

todas as taxas de aquecimento utilizadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Em todas as amostras estudadas os valores obtidos para esta propriedade 

ficou na faixa de 1,70 g/cm3 (825ºC) a 1,82 g/cm3 (1025ºC), para as amostras de A20 

e B80, respectivamente. O aumento da temperatura favoreceu a densificação do 

material. Este comportamento foi devido ao efeito da temperatura junto aos 

elementos fundentes, para o fechamento dos poros do material, conforme já 

discutido anteriormente (porosidade). 

É possível observar que a matéria-prima B apresenta uma MEA maior que a 

matéria-prima A se comparada na mesma temperatura e na mesma taxa de 

aquecimento, conforme apresentado pela Figura 58. As massas específicas das 

partículas, das matérias-primas, que foram determinadas para a análise 

granulométrica, a argila B apresentou-se ligeiramente maior que a matéria-prima A. 

Figura 58 - Massa específica das Matérias-primas. 
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E, também, o fato da retração linear ser menor que aquela, contribuiu também para 

este resultado ligeiramente maior.  

A MEA apresentou um comportamento quase que linear com o aumento da 

temperatura, conforme pode ser observado pela Figura 59 com taxa de aquecimento 

de 1ºC/min. Este mesmo comportamento foi verificado, também, para as duas outras 

taxas de aquecimento utilizadas (8ºC/min e 15ºC/min) que se encontram no 

Apêndice I, Figura 113 e 114, página 183.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 59 - Massa específica das Matérias-primas em 

função da temperatura e na taxa de 1ºC/min.  
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4.1.9.6 – Tensão de ruptura à flexão 

A Tabela 11 apresenta os resultados da Tensão de ruptura à flexão (TRF) nas 

temperaturas e taxas de aquecimento utilizadas. Percebe-se inicialmente que a 

argila B, nas duas granulometrias estudadas, apresentam resistências mecânicas 

ligeiramente maiores que a argila A, corroborando com os resultados das 

propriedades tecnológicas vistos até aqui. 

Com o aumento da temperatura de queima observa-se que houve um 

decréscimo do valor da tensão de ruptura em 925ºC em relação a 825ºC (destaque 

em vermelho). Este comportamento está de acordo com o apresentado nos 

resultados de porosidade (absorção de água), onde apresentaram valores um pouco 

maiores que na temperatura de 825ºC, ou seja, uma porosidade maior e uma menor 

resistência mecânica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Para as demais taxas de aquecimento, o aumento da temperatura resultou em 

uma maior resistência à flexão, com exceção da matéria-prima A20 na taxa de 

8ºC/min (destaque em verde) que houve uma leve diminuição. Estes 

comportamentos da TRF estão representados nas Figuras 60 a 62. 

Considerando o tamanho das partículas, a granulometria teve uma influência 

significativa reduzindo a TRF, em até 94%, no caso da matéria-prima B80 e B20 

(destaque em laranja). No caso da A80 e A20 a redução foi de até 82%, 

Tabela 11 – Tensão de ruptura à flexão das matérias-primas após queima. 

Temp. / taxa 

Matéria 
-prima 

825ºC 925ºC 1025ºC 

1 8 15 1 8 15 1 8 15 

A80 
3,02 

(±0,40)  
2,55 

(±0,68) 
2,72 

(±0,24) 
2,62 

(±0,08) 
2,89 

(±0,18) 
3,05 

(±0,11) 
3,66 

(±0,20) 
4,10 

(±0,51) 
4,65 

(±0,28) 

B80 
3,33 

(±0,40) 
2,70 

(±0,18) 
2,73 

(±0,04) 
3,02 

(±0,25) 
3,64 

(±0,49) 
3,65 

(±0,47) 
4,33 

(±0,17) 
4,23 

(±0,16) 
4,75 

(±0,47) 

A20 
2,19 

(±0,20) 
1,63 

(±0,09) 
1,71 

(±0,17) 
1,98 

(±0,08) 
1,52 

(±0,10) 
1,67 

(±0,09) 
2,23 

(±0,26) 
2,67 

(±0,40) 
2,75 

(±0,20) 

B20 
2,29 

(±0,08) 
1,77 

(±0,12) 
1,82 

(±0,12) 
2,10 

(±0,04) 
1,87 

(±0,04) 
1,97 

(±0,05) 
2,97 

(±0,23) 
3,09 

(±0,21) 
2,98 

(±0,62) 
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comprovando assim, que quanto maior o tamanho da partícula, menor a resistência 

mecânica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 60 - Comportamento da tensão de ruptura a flexão 

nas três temperaturas de queima e taxa de aquecimento 

de 1ºC/min. 

 

 

    

    

Figura 61 - Comportamento da tensão de ruptura a flexão 

nas três temperaturas de queima e taxa de aquecimento 

de 8ºC/min. 
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Figura 62 - Comportamento da tensão de ruptura a 

flexão nas três temperaturas de queima e taxa de 

aquecimento de 15ºC/min. 
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4.2 - CARACTERIZAÇÕES DAS FORMULAÇÕES (MASSAS CERÂMICAS) 

 

4.2.1 - Avaliação da plasticidade 

Na Tabela 12, são apresentados os resultados do Limite de Atterberg para as 

formulações utilizadas neste trabalho. A formulação F3 não foi analisada por não 

apresentar interesse neste trabalho. Comparando os resultados das matérias-primas 

com granulometria de 80 mesh, já discutidas anteriormente (entre parênteses na 

Tabela 12) com as formulações, percebe-se que houve uma clara redução da 

plasticidade das amostras, não sendo, porém suficiente para alterar a classificação 

pelo Índice de Atterberg, com exceção das formulações com 30% de resíduo das 

duas argilas (F8 e F9), que passaram de altamente plásticas (IP>15) para 

medianamente plástica (7<IP<15).  

O limite de liquidez (LL) foi o parâmetro que sofreu maior redução percentual, 

sendo que variou de aproximadamente 17% (F7) a 31% (F8). O limite de 

plasticidade (LP) teve uma redução menor em relação ao LL, variou de 6% (F7) a 

19% (F8). Índice de plasticidade reduziu de 27,8% (F7) a 47,8% (F8).  

 
Tabela 12 - Plasticidade das formulações utilizadas (80 mesh). 

 

 

 

 

 

 

Obs.: Os valores entre parênteses referem-se às matérias-primas sem resíduo analisadas 

anteriormente. 

 

As formulações com granulometria de 20 mesh (Tabela 13), também, 

apresentaram o mesmo comportamento discutido acima.  Neste caso, houve 

necessidade de fazer o peneiramento na peneira nº 40 (0,42mm), em cumprimento à 

norma. As formulações F7 e F9 foram as que apresentaram uma nova classificação, 

Formulação LL(%) LP(%) IP(%) Classificação 

F4(42A42B) 36,3 17,2 19,1 Altamente plástica 

F5(35A35B) 31,0 15,5 15,5 Altamente plástica 

F6(85A) 37,9 (47) 18,5 (20) 19,4 (27) Altamente plástica 

F7(85B) 35,4 (43) 18,8 (20) 16,6 (23) Altamente plástica 

F8(70A) 32,3 (47) 17,8 (20) 14,1 (27) Medianamente plástica 

F9(70B) 30,1 (43) 16,2 (20) 13,9 (23) Medianamente plástica 



Capítulo 4 – Resultados e discussões  112 
 

Edmilson Pedreira dos Reis 2016 PPgCEM 

passando para medianamente plástica. O limite de liquidez, também como 

apresentado acima, foi o parâmetro que sofreu maior redução percentual, sendo que 

variou de 17,8% (F7) a 32,7% (F8). O limite de plasticidade também teve uma 

redução menor em relação ao LL. Variou de 9,1% (F6) a 19,5% (F8 e F9). Isso 

confirma a classificação do resíduo de pedra como desplastificante, sendo o limite 

de liquidez o parâmetro responsável pela maior redução da plasticidade.  

 
Tabela 13 – Limite de Atterberg das formulações utilizadas 20 mesh. 
 

 

 

 

 

 

 

Obs.: Valores entre parênteses referem-se às matérias-primas sem resíduo 
analisadas anteriormente. 

 

 

Na Figura 63, são apresentados os prognósticos de extrusão para as 

formulações. Pode-se observar que, a adição do resíduo, provocou o deslocamento 

de todas as formulações em relação às matérias-primas, sem o resíduo, analisadas 

anteriormente. Porém, as formulações F4, F5 e F9, para as duas granulometrias 

estudadas, se deslocaram ficando fora das duas zonas consideradas ideais para 

conformação por extrusão. No apêndice I, Figura 115, página 184, está o 

prognóstico de extrusão para granulometria de 20 mesh, que apresentou resultado 

semelhante com o apresentado na Figura 63.  

 

 

 

 

 

Formulação LL(%) LP(%) IP(%) Classificação 

F4(42A42B) 37,2  17,4 19,8 Altamente plástica 

F5(35A35B) 35,0 16,8 18,2 Altamente plástica 

F6(85A) 42,5 (52) 20,9 (23) 21,6 (29) Altamente plástica 

F7(85B) 34,5 (42) 19,7 (22) 14,8 (21) Medianamente plástica 

F8(70A) 35,0 (52) 18,5 (23) 16,5 (29) Altamente plástica 

F9(70B) 30,0 (42) 17,7 (22) 12,3 (21) Medianamente plástica 
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Figura 63 - Prognóstico da etapa de conformação por extrusão 
(limites de Atterberg) das formulações (80 mesh). 
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4.2.2 – Avaliação da granulometria 

Na Figura 64, estão apresentadas as curvas granulométricas das 

formulações que usaram a fração passante na peneira 80 mesh. A Tabela 14 

apresenta as frações granulométricas das formulações utilizadas e, é possível 

perceber em todas as formulações, uma redução da fração argila e aumento 

nas demais frações (silte, areia fina e média). Analisando as formulações F6 

(85A) e F9 (70B) por exemplo, houve uma redução de 19% e 35%, 

respectivamente na fração argilosa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 64 – Curvas granulométricas das formulações fração 80 mesh.  

 

Tabela 14 - Composição granulométrica das formulações #80 mesh segundo a 
ABNT 6502, 1995. 

Massa 
cerâmica 
(F4...F9) 

<2 m  
(%) 

2 m< <63 m 
(%) 

63 m< <200 m 
(%) 

200 m< <600 m 
(%) 

600 m< <2000 m 
(%) 

Argila Silte Areia 

Fina Média Grossa 

F4 (42A) 45 18 30 7 0 

F5 (35A) 40 21 28 11 0 

F6 (85A) 48 (59) 18 (17) 27 (22) 7 (2) 0 (0) 

F7 (85B) 46 (54) 22 (24) 26 (20) 7 (2) 0 (0) 

F8 (70A) 42  23 25 10 0 

F9 (70B) 35 23 33 9 0 

Obs.: Os valores entre parênteses referem-se aos resultados das matérias-primas sem resíduo para 

comparação. 
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A Figura 65 e Tabela 15 apresentam os resultados das análises da 

granulometria das formulações com argila da fração 20 mesh. Ambas mostram o 

mesmo comportamento em todas as formulações, uma redução da fração argila 

e aumento nas demais frações (silte, areia fina e média), e a fração grossa 

não sofreu alteração. Analisando as mesmas formulações, ou seja, F6 (85A) e 

F9 (70B), houve uma redução de 18% e 31%, respectivamente na fração 

argilosa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 65 - Curvas granulométricas das formulações fração 20 mesh. 

 

 

Tabela 15 - Composição granulométrica das formulações #20 mesh segundo a 
ABNT 6502, 1995. 

Massa 
cerâmica 
(F4...F9) 

<2 m  
(%) 

2 m< <63 m 
(%) 

63 m< <200 m 
(%) 

200 m< <600 m 
(%) 

600 m< <2000 m 
(%) 

Argila Silte Areia 

Fina Média Grossa 

F4 (42A) 43 24 20 12,5 0,5 

F5 (35A) 45 23 18 13,5 0,5 

F6 (85A) 49 (60) 19 (13) 20 (18) 11,5 (8,5) 0,5 (0,5) 

F7 (85B) 46 (55) 20 (17) 19 (20,4) 14,5 (6) 0,5 (0,6) 

F8 (70A) 44  18 20 14,5 0,5 

F9 (70B) 38 22 23 16,5 0,5 

Obs.: Os valores entre parênteses referem-se aos resultados das matérias-primas sem resíduo para 

comparação. 
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4.2.3 – Avaliação da composição química das formulações 

A Tabela 16 apresenta as composições químicas das massas cerâmicas (F4 a 

F9). As formulações F1 e F2 correspondem às matérias-primas e foram analisadas 

no item anterior (matérias-primas). A perda ao fogo corresponde à temperatura de 

1000ºC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comparada com as matérias-primas (argila e resíduo) analisadas 

anteriormente, verifica-se na Tabela 16, que nas formulações F5, F7, F8 e F9 houve 

um pequeno aumento das porcentagens de óxido de sílicio. O menor foi de 50,81%, 

na F7, e o maior de 53,99%, na formulação F9. Por outro lado, houve uma 

diminuição no óxido de alumínio. Analisando os elementos fundentes, importantes 

para a formação da fase vítrea como o óxido de potássio e óxido de magnésio, 

houve um ligeiro aumento tendo o valor máximo de 2,31%, para a formulação 

F9(70B), ante 1,10% para a argila B pura. Quanto à perda ao fogo (PF) houve uma 

Tabela 16 - Composição química das formulações. 

Óxidos F4 
(42A42B) 

F5 
(35A35B) 

F6 
(85A) 

F7 
(85B) 

F8 
(70A) 

F9 
(70B) 

SiO2 48,82 52,99 48,80 50,81 50,97 53,99 

Al2O3 27,71 26,26 28,19 26,55 26,94 24,47 

Fe2O3 16,64 13,89 16,19 16,09 14,83 14,56 

TiO2 1,93 1,54 1,76 1,94 1,52 1,61 

K2O 1,61 2,17 1,49 1,70 2,18 2,31 

MgO 0,92 0,87 1,07 1,04 0,85 0,95 

MnO 0,11 0,10 0,10 0,11 0,11 0,11 

SO3 0,04 0,09 0,07 0,08 0,10 0,08 

P2O3 - - - - - - 

CaO 0,21 0,40 0,25 0,27 0,50 0,42 

Na2O - - - - - - 

ZrO2
 

1,89 1,62 1,64 1,33 1,77 1,43 

NbO - - - - 0,13 - 

ZnO 0,09 0,07 0,12 0,07 0,01 0,06 

PF 7,59 6,74 7,55 7,71 6,67 6,92 

PF= Perda ao fogo(1000ºC). 
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diminuição provocada pela adição do resíduo que é rico em quartzo, que nessa 

granulometria é inerte, e que não apresenta perda ao fogo, conforme visto 

anteriormente. Isto é desejado para as formulações, pois provoca uma estabilidade 

maior devido uma menor retração linear de queima.  
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4.2.4 – AVALIAÇÃO DAS ANÁLISES TÉRMICAS 

4.2.4.1 - Análise térmica gravimétrica (TG), Calorimetria exploratória 

diferencial (DSC) e Análise dilatométrica 

Na Figura 66, são apresentadas as curvas termogravimétricas (TG). Na 

temperatura até próximo a 132ºC, as formulações F4, F5 e F7, apresentaram uma 

perda de massa de 3,6%, 3,3% e 4,1%, respectivamente, resultante da perda da 

água livre. Já as formulações F6, F8 e F9, apresentaram uma perda de massa, 

também devido à água adsorvida, de 1,0%, 0,5% e 0,2%, respectivamente. Estas 

formulações já estavam com pouca umidade no momento da realização do ensaio, 

por isso deste valor menor que 1% para estas três formulações. Entre 132ºC e 

400ºC ocorrem as reações de oxidação da matéria orgânica, variando de 0,9% para 

a F9(70B) a 1,4% para a F6(85A). Já, no intervalo de 400ºC a 600ºC, ocorrem 

perdas das hidroxilas (OH) das argilas, somadas às perdas das hidroxilas presentes 

na biotita do resíduo, conforme identificado na análise mineralógica. A partir de 

600ºC há uma pequena perda de massa em todas as formulações, sendo menor nas 

formulações que apresentam 30% de resíduo (F5, F8 e F9).    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 66 - Análise Termogravimétrica (TG) das formulações.  
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Na Figura 67, apresenta as curvas das análises calorimetrica exploratória 

diferencial (DSC) das formulações estudadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

É possível observar, alguns eventos térmicos característicos de materiais 

argilosos. O primeiro evento térmico ocorre na faixa de 34ºC a 132ºC(endotérmico) 

resultante da perda de água livre conforme perdas registradas na análise 

termogravimétrica (Figura 66) nesta faixa de temperatura. No intervalo de 132ºC a 

400ºC, registra-se a oxidação da matéria orgânica com um suave pico endotérmico. 

Na temperatura de 499ºC ocorre a transformação da caulinita em 

metacaulinita, uma reação endotérmica, pois a alta temperatura provoca a 

calcinação deste argilomineral, com a perda da água reticulada da caulinita e sua 

transformação em metacaulinita, que é um silicato de alumínio amorfo com uma 

estrutura desordenada, não aparecendo, portanto nas análises de difração de raios-

X.  

 Na temperatura próxima de 555ºC, um pequeno pico endotérmico que pela 

dilatometria (Figura 68) apresenta uma expansão. Sugere assim, ser pela 

Figura 67 – Curvas da análise de Calorimetria Exploratória Diferencial 

(DSC) das formulações 
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transformação do quartzo da fase α para a fase β. Confirmando com a análise 

mineralógica e análise química que indica a presença do quartzo livre na argila e no 

resíduo. Essa reação é reversível e ocorre por ocasião do resfriamento, com 

contração e liberação de calor. 

Ocorre uma pequena perda de massa entre a temperatura de 600ºC e 900ºC, 

conforme evidenciado na análise termogravimétrica (TG), talvez em consequência 

da descarbonatação que ocorre em 800ºC. Esta perda é representada pelo pico 

endotérmico bem aberto na curva do DSC.  

Em 933ºC houve um evento exotérmico decorrente possivelmente da 

transformação de fase estrutural de metacaulinita para numa fase descrita como Si-

Al com estrutura de espinélio ou se transforma em γ- Al2O3. Segundo Sousa, 2008 

(Apud REZAIE et al., 1997),  a mulita 2:1 começa a se formar neste intervalo de 

temperatura. 

 

4.2.4.2 - Análise dilatométrica  

Na Figura 68, estão representadas as curvas dilatométricas dos corpos de 

prova sinterizados com resíduo de pedra. Todas elas apresentam comportamento 

semelhante, acompanhando os eventos das curvas TG e DSC, analisadas 

anteriormente.  

Da temperatura de 34ºC a 132ºC, perda de massa e pico endotérmico nas 

curvas TG e DSC, respectivamente, sendo resultado da eliminação de água livre. 

Com a eliminação desta água observa-se em todas as formulações o fenômeno da 

retração linear, sendo menor, para as duas formulações que apresentam 30% de 

resíduo (F8 e F9), respectivamente. Isto porque aparentemente, a água higroscópica 

está presente em menor quantidade nas formulações com maior quantidade de 

resíduo de pedra e ao ser liberada provoca a redução das dimensões das peças 

(VIEIRA, 2004).   

De 132ºC a 450ºC aproximadamente, nota-se uma pequena expansão térmica 

da massa em todas as formulações estudadas. 
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A partir daí, inicia-se uma contração até aproximadamente 552/564ºC, 

dependendo da formulação, devido à eliminação da água estrutural que na caulinita 

provoca mudança no reticulado cristalino. Este evento pode ser observado na 

análise DSC com um pico endotérmico próximo a 499ºC, onde se inicia a 

transformação da caulinita em metacaulinita, conforme discutido no item anterior. A 

partir também, desta temperatura aproximadamente, é possível perceber, que os 

30% de resíduos incorporados nas formulações F8(70A) e F9(70B), melhora e muito 

a estabilidade das massas, tornando o coeficiente de dilatação linear praticamente 

nulo (reta paralela ao eixo da temperatura).  

Da temperatura de 552ºC a 587ºC (coeficiente de dilatação linear positivo), 

percebe-se uma ligeira expansão resultante da transformação alotrópica do quartzo 

α para β. Está dilatação é mais expressiva que nas curvas dilatométricas das 

massas cerâmicas sem o resíduo discutidas anteriormente. Isto, provavelmente, 

devido a maior quantidade de quartzo presente na massa. Este evento, também é 

demonstrado, por um pico endotérmico na curva do DSC em 555ºC.  

Figura 68 - Curvas dilatométricas das formulações 
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Na sequência ao fenômeno de transformação alotrópica do quartzo α em β, as 

formulações com resíduo apresentam uma maior estabilidade dimensional que a 

massas cerâmicas sem resíduo. Enquanto que, na formulação sem resíduo o 

coeficiente de expansão é negativo, nas formulações com resíduo esses valores 

reduzem e, no caso, das formulações F8 e F9 (30% de resíduo) se tornam positivos, 

confirmando o efeito causado pela presença do quartzo.  

A partir de 840ºC/878ºC, dependendo da formulação, até 1150ºC sofre uma 

forte contração em todas as formulações, resultante provavelmente, do desarranjo 

da estrutura cristalina da metacaulinita. Esta forte retração indica, também, o início 

da sinterização. 
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4.2.5 – Avaliação da formação de fases 

Nas Figuras 69 e 70 são apresentadas as difrações de raios X das matérias-

primas F1(100A) e F2(100B) em quatro diferentes temperaturas: crua (seca a 

105ºC), e sinterizadas a 825ºC, 925ºC e 1025ºC, sendo as taxas de 1, 8 e 15ºC/min. 

É feita uma comparação do comportamento da amostra crua com sua respectiva 

queima. Na temperatura de 105ºC foi observada nos difratogramas, como era de se 

esperar, a presença dos picos de quartzo (SiO2), caulinita (Al2(Si2O5)OH4). Observa-

se que as amostras sofreram poucas transformações de fase durante o processo de 

queima.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quando submetida ao tratamento térmico, na temperatura de 825ºCº, verifica-

se que o argilomineral caulinita não está mais presente. Isso, porque a partir de 

500ºC, a caulinita começa a desaparecer e, somente surgem novos picos (novas 

fases cristalinas) a partir de 1050ºC, não detectável no difratograma devido ao limite 

de temperatura utilizada nesta pesquisa, no caso, de 1025ºC. A ausência de picos 

Figura 69 – Difratogramas da massa cerâmica, F1(100A) nas 

temperaturas de queima e taxa de aquecimento de 8ºC/min. 
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proveniente da caulinita evidencia a sua transformação para a metacaulinita amorfa, 

ou seja, a saída da água que faziam parte da sua estrutura provocou o desarranjo 

da estrutura que estava ordenada, e que caracterizam as estruturas cristalinas 

(MARINO, 1998). A equação que representa esta mudança de fase está 

representada na equação 9. Na reação, que ocorre nesse intervalo, provoca a 

eliminação de duas moléculas de água por desidroxilação dos grupos OH ligados às 

folhas octaedrais do Al. 

2SiO2.Al2O3.2H2O (caulinita) → 2SiO2.Al2O3(metacaulinita) + 2H2O              (9) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A pesar de a literatura citar o surgimento da mulita em temperatura de 900ºC a 

1000ºC, não foi verificado o surgimento desta fase tanto na temperatura de 925ºC 

quanto na temperatura de 1025ºC. A mulita é proveniente da recristalização da 

metacaulinita, fase amorfa formada a partir da eliminação de água de constituição da 

caulinita, conforme visto anteriormente.  

Figura 70 - Difratogramas da massa cerâmica F2(100B) nas 

temperaturas de queima e taxas de aquecimento . 
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Nas Figuras 71 a 73, apresentam os difratogramas dos corpos de prova obtidos 

com argila e adição de 15% de resíduo, F6(85A), F7(85B) e 30% de resíduo 

F9(70B). Além da massa crua, estão representadas também, os difratogramas, nas 

temperaturas de queima de 825ºC, 925ºC e 1025ºC, para comparação. Nos 

difratogramas, é possível observar os picos das fases do ortoclásio (KAl0,9 8Si3,02O8), 

biotita (KFeMg2(AlSi8O10)(OH)2) e anortita (CaAl2Si2O8), fases oriundos do resíduo e 

quartzo (SiO2) e alumina (Al2O3). Como nos difratogramas das formulações F1 e F2 

(Figuras 69 e 70), para as formulações com resíduo (Figuras 71 a 73), também os 

picos referentes à caulinita não estão mais presentes a partir da temperatura de 

825ºC. 

Os picos do quartzo foram observados em todas as temperaturas de queima, 

devido provavelmente, a não dissolução do quartzo na fase líquida viscosa formada 

em alta temperatura. Podendo ter, portanto, reflexo direto nas propriedades 

mecânicas. Isso pôde ser confirmado na microscopia eletrônica de varredura e ótica, 

onde pôde ser vista as partículas de quartzo imerso na fase vítrea formada. Essa 

não dissolução do quartzo visível na micrografia foi causada, provavelmente pela 

sua granulometria mais grossa, e também, pelo seu maior ponto de fusão.    

Para as fases da biotita, que é um silicato de potássio, magnésio-ferro-alumínio 

hidratado, os picos nas temperaturas de 825ºC e 925ºC ainda estão presentes. 

Observa-se, porém que na temperatura de 1025ºC houve a eliminação dos picos da 

biotita. Isto devido, provavelmente à perda da hidroxila e pela fusão dos elementos 

fundentes, como K e Mg presentes em sua constituição, sofrendo assim, desarranjo 

da sua estrutura nesta faixa de temperatura, tendo como resultado uma estrutura 

amorfa não mais detectada pela difração de raios X.  

Os picos da fase anortita que possui o elemento Ca na sua estrutura, continua 

presentes nas três temperaturas de queima. Este feldspato, classificado como 

plagioclásio, pode atuar na etapa de queima como fundentes aumentando a 

resistência das peças. A anortita pode surgir também pela combinação da guelenita 

(CaO.Al2O3.2SiO2) com a sílica e alumina, provenientes da decomposição da 

metacaulinita (SOUSA, 2008 Apud TRAORÉ et al., 2003), conforme equações 20 e 

21. 
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2( 2SiO2.Al2O3) + (2+n) CaO → CaO.Al2O3.2SiO2 + nCaO.SiO2    (20) 

 CaO.Al2O3.2SiO2 + 3SiO2 + Al2O3 → 2CaO.Al2O3. SiO2           (21) 

Como o resíduo e matérias-primas são pobres em calcários e, 

consequentemente, de óxido de cálcio, provavelmente não há formação da anortita 

e, sua presença nos difratogramas é devida sua existência na composição do 

resíduo, apresentado no difratograma.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 71 - Difratogramas da formulação F6(85A) nas temperaturas de 

queima e taxas de aquecimento. 
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Figura 72 - Difratogramas da formulação F7(85B) nas temperaturas 

de queima e taxas de aquecimento.  
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Figura 73 - Difratogramas da Formulação F9(70B) nas temperaturas 

de queima e taxas de aquecimento.  
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4.2.6 – Avaliação microestrutural dos corpos sinterizados 

Nas Figuras 74 e 75 são apresentadas as micrografias obtidas por microscopia 

eletrônica de varredura (MEV) da superfície de fratura dos corpos-de-prova sem o 

resíduo de pedra britada sinterizados nas temperaturas de 825ºC, 925ºC e 1025ºC 

na taxa de aquecimento de 8ºC/min. Nota-se, nas três temperaturas, uma clara 

evolução no fechamento da porosidade, consequência do processo de queima.  

A partir da Figura 74 é feita uma análise das duas matérias-primas queimadas 

na temperatura de 825ºC. É possível notar que a matéria prima A (F1-100A) Figura 

74(a), apresenta uma superfície muito mais rugosa do que a superfície da matéria-

prima B(F2-100B) Figura 74(b). Essa maior rugosidade é decorrente de uma menor 

queima, com formação de uma menor quantidade de matriz cerâmica. Na 

formulação F2 (100B) apresenta uma superfície um pouco mais uniforme em relação 

a F1(100A), aparentando uma maior consolidação das partículas de (quartzo), que 

estão presentes naturalmente nas argilas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 74 - Microscopia eletrônica de varredura do corpo de prova (a) F1(100A) e 

(b) F2(100B) 80 mesh.  1000x – 825ºC. 
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A formulação F1 apresenta, aparentemente, ter aspecto com um pouco mais 

de poros que a formulação F2, corroborando com o resultado para absorção de 

água e porosidade, pois a diferença da formulação F1 para a F2 foi de, 

aproximadamente 1,1% para AA e 1,5% para PA, conforme apresentados 

anteriormente. É possível ainda, perceber em ambas as matérias-primas, partículas 

de forma indefinida, com pouca interligação entre as mesmas e com grande 

quantidade de vazios (poros), que demonstra que a massa cerâmica ainda não 

atingiu o seu maior grau de queima. 

Quando queimadas nas temperaturas de 925ºC (Figuras 75) é possível 

perceber de forma tímida o efeito do aumento da temperatura, sobre a 

microestrutura da massa argilosa, através da formação de uma maior fase vítrea e 

redução da porosidade.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nas Figuras 75 (a) e (b) é apresentada a superfície de fratura dos corpos de 

prova F1(100A) e F2(100B), queimada na temperatura de 925ºC. Apesar de ainda 

apresentar um aspecto rugoso, a superfície já apresenta um maior grau de queima 

na matriz cerâmica, em relação à temperatura de 825ºC, vista anteriormente. Nesta 

Figura 75 - Micrografia obtida por MEV da superfície de fratura do corpo de prova 

(a) F1(100A) e (b) F2(100B), 80 mesh. 1000x – 925ºC.  
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temperatura, já não é mais possível, perceber facilmente as partículas de quartzo 

(impurezas), imersas na massa argilosa, nem as trincas. Mas, ainda percebe-se 

grande quantidade de vazios (poros). As trincas, provavelmente, nos contornos das 

partículas de quartzo.  Os níveis de porosidade observados estão associados ao 

baixo poder de fundência da massa durante a queima nesta temperatura e, parecem 

estar de acordo (muitos poros) com os valores de porosidades e absorção de água 

(valores altos) que foram discutidos anteriormente.   

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Nas Figuras 76(a) e (b) são apresentadas duas micrografias das superfícies de 

fraturas dos corpos de prova F1(100A) e F2(100B) 80 mesh, sinterizados em 

1025ºC. O que se pode observar são estruturas, que indicam que nesta temperatura 

o material evoluiu significativamente no processo de queima, em relação a 

temperatura anterior. Porém, mesmo nesta temperatura, a superfície ainda não 

apresenta uma textura lisa, nem poucos poros, característica que demonstraria um 

alto grau de queima. De fato, na análise dilatométrica, analisada anteriormente 

(Figuras 42 – páginas 94), o ramo da curva que representa a queima com grau 

(b) 

 

Figura 76 - Microscopia eletrônica de Varredura do corpo de prova (a) F1(100A) e 

(b) F2(100B), 80 mesh 1000x, sinterizados a 1025ºC. 
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elevado, inicia-se a partir de aproximadamente1050ºC. E, com o atual grau de 

queima, conforme será visto mais a frente, o corpo de prova não alcança o mínimo 

recomendado, em termos de resistência a flexão, para uso em blocos cerâmicos 

furados (mínimo de 5,5 Mpa).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nas micrografias das Figuras 77 a 80, apresentam os aspectos das morfologias 

das superfícies de fratura dos corpos de prova com adição de 15% de resíduo 

sinterizados em 825ºC, 925ºC e 1025ºC das formulações F6(85A) e F7(85B).  

Na Figura 77, por ter 15% de resíduo com uma granulometria mais grossa, 

esperava-se até uma quantidade maior de partículas de quartzo vistas nas duas 

micrografias. Nessa temperatura de 825ºC, o argilomineral caulinita está presente na 

forma de metacaulinita (amorfa), portanto, não detectado pela difração de raios X. 

Percebem-se facilmente nas micrografias, vazios (poros), partículas de quartzo, 

microfissuras em volta dos grãos de quartzo, que nesta granulometria e temperatura, 

não sofre fusão na matriz cerâmica (fase vítrea), e pode ser devida também, a 

 

Figura 77 - Micrografia obtida por MEV da superfície de fratura do corpo de prova 

(a) F6(85A) e (b) F7(85B), 80 mesh. 1000x – 825ºC. 
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transformação alotrópica do quartzo α em β no aquecimento (dilatação), ou no 

resfriamento (contração), já que é reversível, provocando estes defeitos 

(microfissuras), ou ainda, resultante do esforço de “arrancamento” no momento da 

fratura (DULTRA, 2010).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nas Figuras 78 e 79, apresentam as micrografias das formulações F6 e F7, 

queimadas na temperatura de 925ºC e 1025ºC. Nota-se, uma evolução da 

microestrutura de forma a apresentar uma superfície menos rugosa, com uma menor 

quantidade de microfissuras e porosidade se comparada com a temperatura de 

825ºC. Apresentam ainda, poros com diâmetro variados, microfissuras diversas, 

porém em menor quantidade que as temperaturas anteriores e, as partículas de 

quartzo ainda presentes e inertes durante a queima.  

 

 

Figura 78 - Micrografia obtida por MEV da superfície de fratura do corpo de prova 

(a) F6(85A) e (b) F7(85B), 80 mesh. 1000x – 925ºC. 

  

(a) (b) 
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Na Figura 80, apresentam as micrografias das formulações F8 e F9. É 

mostrada apenas esta temperatura de 925ºC, por ser próxima a temperatura de 

queima utilizada na região. Na Figura 80(a) observa-se uma microfissura (seta 1) 

com dimensão maior do que visto até aqui nas demais formulações, provavelmente 

provocado pelo esforço de arrancamento nessa região, onde pode ter havido baixo 

grau de empacotamento durante o processamento, tornando essa região mais frágil. 

Na Figura 80(b) um “pull out” (seta 2) da partícula de quartzo. 

Era de se esperar que visualmente, como o quartzo ainda permanece inerte, 

houvesse uma presença maior de quartzo distribuída pela superfície. É importante 

ressaltar aqui, que a análise visual dos teores presentes deve ser vista com cautela, 

visto que foi analisada apenas uma pequena região e que podem existir gradientes 

de composição na amostra em virtude de falhas na homogeneização da mistura. 

 

 

 

Figura 79 - Micrografia obtida por MEV da superfície de fratura do corpo de prova 

(a) F6(85A) e (b) F7(85B), 80 mesh. 1000x – 1025ºC. 

  

(a)  (b) 
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Figura 80 - Micrografia obtida por MEV da superfície de fratura do corpo de prova 

(a) F8(70A) e (b) F9(70B), 80 mesh. 1000x – 925ºC. 

  

(a) (b) 
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4.2.6.1- Microscopia ótica 

Na Figura 81, são apresentadas as micrografias óticas das superfícies de 

fratura polidas, sinterizados nas temperaturas de 825ºC, 925ºC e 1025ºC. Estas 

micrografias mostram o aspecto visual das formulações no que diz respeito à 

distribuição das partículas na massa cerâmica. Quanto à tonalidade, não será 

discutida neste item, pois ela não representa a realidade para todas as micrografias, 

uma vez que, foi necessária em algumas delas, uma pequena correção da cor da 

imagem, para uma melhor visualização da superfície.   

Percebe-se na Figura 81 (a) a (f), em termos de área, as partículas de material 

não argiloso (quartzo), ocupam uma área considerável da superfície e, estão de 

certa forma, bem distribuídas. Essas partículas fazem parte da fração silte, areia 

fina, média e grossa, discutidas na análise granulométrica das matérias-primas (item 

4.1.2, página 84) e, que pelas suas dimensões maiores que da argila (2µ), pode 

dificultar a queima da massa, mas por outro lado, pode favorecer o empacotamento, 

se tiver uma boa distribuição granulométrica.  

 

 

 

 

 

 

 

Na figura 82(a) a (f), são apresentadas as micrografias óticas das superfícies 

de fratura polidas dos corpos de provas, F6(85A) e F7(85B), com 15% de resíduo. 

Percebe-se a granulometria mais grosseira (250µm) de partículas do resíduo, que se 

destacam nas imagens em algumas micrografias. Nota-se também, que como na 

Figura 81 (massa sem resíduo), de uma maneira geral, há uma distribuição uniforme 

do resíduo que se junta ao quartzo livre e/ou impurezas presentes na argila, com 

 

(b)  

  

Figura 81 - Micrografia ótica da superfície do corpo de prova F1(100A), (a), (b) e (c) 

F2(100B), (d), (e) e (f) - 80 mesh. 50x – (825ºC-1025ºC).  

(a) 
F2(100B) F1(100A) 

925ºC 825ºC 1025ºC 925ºC 825ºC 1025ºC 

(b) (c) (d) (e) (f) 

     



Capítulo 4 – Resultados e discussões  137 
 

Edmilson Pedreira dos Reis 2016 PPgCEM 

exceção para as regiões em destaques (b) e (c) que apresentam deficiência de 

resíduo e/ou impurezas (partículas de >2µm).  Estas regiões devem apresentar 

naturalmente, resistência mecânica maior que as regiões que apresentam uma 

maior quantidade de resíduos e/ou impurezas, sejam pela menor granulometria do 

material que preenche esta área (alumino silicato), que facilita a queima, seja pela 

menor ocorrência de defeitos causados pela microfissuras na transformação 

alotrópica do quartzo de α para β. Uma maior quantidade de resíduo trouxe uma 

maior estabilidade à massa, quando se refere à retração linear, por outro lado, 

reduziu a resistência mecânica, conforme será discutido mais adiante.     

 

 

 

 

 

 

 

 

Na Figura 83 são apresentadas as micrografias óticas das superfícies de 

fratura polidas dos corpos de provas, F8(70A) e F9(70B), com 30% de resíduo para 

a granulometria de 20 mesh da argila A, sinterizados na temperatura de 1025ºC.  

Percebe-se uma maior quantidade de partículas com dimensões maiores que as das 

micrografias anteriores, circundados por uma menor quantidade de matriz de 

alumino silicato. Isto trouxe como consequência, redução drástica da resistência 

mecânica como será visto no item sobre resistência mecânica. Destaca-se também, 

na Figura 83, identificação provavelmente das partículas de quartzo, que não se 

dissolveram na matriz cerâmica. 

 

     

(a) 
F7(85B) F6(85A) 

925ºC 825ºC 1025ºC 925ºC 825ºC 1025ºC 

(b) (c) (d) (e) (f) 

Figura 82 - Micrografias óticas das superfícies de fratura polida dos corpos de provas 

F1(85A) e F2(85B), (825ºC-1025ºC)-80 mesh. 50x 
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A presença de partículas de quartzo próximas entre si faz com que, 

possivelmente durante a solicitação mecânica, estes possam sofrer um fenômeno 

que de lugar rapidamente a defeitos de grande tamanho, que reduzem a resistência 

mecânica de forma de forma mais acentuada.  

825ºC 

  

F8(70A) 
(a) (b) 

F9(70B) 

Figura 83 - Micrografias óticas das superfícies de fratura 

polida dos corpos de provas (a) F8(70A) e (b) F9(70B), 

20 mesh 50x(1025ºC). 

Quartzo 

Quartzo 
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4.3 - PROPRIEDADES TECNOLÓGICAS DAS FORMULAÇÕES 

 

4.3.1 - Perda de massa ao fogo (PF) 

Na Tabela 17 é apresentada a perda de massa ao fogo (PF) das formulações 

estudadas nas temperaturas de queimas e, nas diferentes taxas de aquecimento. 

Para a formulação F3(50A), formada pelas duas matérias-primas, a PF variou de 

8,37% em 825ºC a 8,66% em 1025ºC. Para as formulações com 15% de resíduo 

(F6, F7 e F9), foi de 7,07% a 7,61% em 825ºC e 1025ºC, respectivamente. Já, para 

as formulações com 30% de resíduo (F4, F5 e F8), variou de 5,87% em 825ºC a 

6,62% em 1025ºC. 

Como pode ser observado, com o aumento do resíduo na massa cerâmica há 

redução da perda ao fogo. Isso pode ser explicado, pelo fato do resíduo substituir na 

massa material argiloso sendo o resíduo um material com pouca matéria orgânica e, 

rico em quartzo, principal constituinte do pó de pedra, que é inerte, e, também, por 

proporcionar a redução da plasticidade conforme resultados do índice de 

plasticidade das massas cerâmicas. Todas as formulações ficaram abaixo do limite 

máximo recomendado para cerâmica vermelha que é de 10%. Porém, os melhores 

resultados foram obtidos para as formulações F8 e F9, nas três temperaturas de 

queima, considerando que quanto menor melhor. 

   

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 17 - Perda de Massa ao fogo das formulações nas temperaturas de queima e 
na fração #80 mesh. 

Temp./taxa/  
 
 
Formulações 

825ºC 925ºC 1025ºC 

1 8 15 1 8 15 1 8 15 

F3(50A) 
8,37 

(±0,10) 
8,37 

(±0,12) 
8,41 

(±0,05) 
8,63 

(±0,04) 
8,63 

(±0,13) 
8,69 

(±0,10) 
8,52 

(±0,07) 
8,66 

(±0,12) 
8,69 

(±0,10) 

F4(42A) 
7,45 

(±0,16) 
7,37 

(±0,12) 
7,22 

(±0,04) 
7,31 

(±0,15) 
7,32 

(±0,07) 
7,44 

(±0,09) 
7,45 

(±0,09) 
7,41 

(±0,09) 
7,51 

(±0,04) 

F5(35A) 
6,07 

(±0,08) 
6,07 

(±0,17) 
5,87 

(±0,17) 
6,02 

(±0,15) 
5,98 

(±0,05) 
6,10 

(±0,15) 
6,13 

(±0,07) 
6,60 

(±0,15) 
6,09 

(±0,09) 

F6(85A) 
7,22 

(±0,12) 
7,22 

(±0,08) 
7,07 

(±0,05) 
7,34 

(±0,15) 
7,32 

(±0,17) 
7,26 

(±0,02) 
7,29 

(±0,05) 
7,40 

(±0,09) 
7,32 

(±0,07) 

F7(85B) 
7,37 

(±0,15) 
7,37 

(±0,09) 
7,31 

(±0,21) 
7,42 

(±0,05)  
7,50 

(±0,08) 
7,47 

(±0,05) 
7,41 

(±0,09) 
7,61 

(±0,17) 
7,48 

(±0,04) 

F8(70A) 
5,89 

(±0,09) 
5,89 

(±0,15) 
5,82 

(±0,05) 
6,13 

(±0,04) 
5,94 

(±0,02) 
6,08 

(±0,11) 
6,05 

(±0,05) 
6,38 

(±0,04) 
6,12 

(±0,09) 

F9(70B) 
6,18 

(±0,11) 
6,18 

(±0,06) 
6,02 

(±0,06) 
6,20 

(±0,03) 
6,08 

(±0,10) 
6,17 

(±0,08) 
6,05 

(±0,09) 
6,62 

(±0,09) 
6,23 

(±0,09) 

Obs.: Valores entre parênteses referem-se ao desvio-padrão. 
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4.3.2 – Retração linear de queima (RLq) 

Na Figura 84, está representada a retração linear de queima (RLq) nas 

temperaturas de queima e nas taxas de aquecimento utilizadas. É possível observar 

de início, que a taxa de aquecimento praticamente não alterou o valor da RLq nas 

temperaturas de queima, mantendo os gráficos com praticamente o mesmo formato 

para cada temperatura. 

A retração linear apresentou redução nos valores nas formulações com adição 

de resíduo em relação às matérias-primas, conforme apresentada na Figura 84, para 

as três temperaturas. Os resultados mostram que o acréscimo de resíduo reduz a 

contração linear. Os valores de 0% (70A e 70B) em 825ºC a 1,46% (42A) em 

1025ºC (Tabela 18) são os valores mínimo e máximo para a retração linear 

alcançada para as massas que contem o resíduo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Essa redução da retração linear com aumento de resíduo pode ser justificada 

pelo mesmo motivo da redução de perda de massa ao fogo, ou seja, o resíduo reduz 

a quantidade de argilomineral na massa, e acrescente-se a isso, o fato do resíduo 

Figura 84 - Comparação da retração linear de queima das 

formulações e matérias-primas nas três temperaturas e taxas de 

aquecimento para argila da fração 80 mesh. 
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ser inerte devido a uma maior concentração de quartzo. Pode, também, ser atribuído 

ao aumento da densidade a seco. Resultado semelhante foi observado para as 

massas cerâmicas com a granulometria de 20 mesh, conforme apresentado pelo 

Apêndice I, Figura 116, página 184.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para as formulações F4(35A), F8(70A) e F9(70B), na temperatura de queima 

de 825ºC, a retração linear foi de 0,02%; 0,02% e 0,00% (taxa 1ºC/min), 

respectivamente. Isto pode ser devido, ao fato de nesta temperatura produzir pouca 

vitrificação na massa e, consequentemente, apresentar uma porosidade maior como 

será discutido mais adiante e, a presença do quartzo dar mais estabilidade 

dimensional à massa (menos plasticidade). Já, para a temperatura de 925ºC e 

1025ºC, o grau de vitrificação é maior, apresentando menor porosidade com 

aumento da retração linear. 

Tanto as matérias-primas quanto as formulações apresentaram valores 

menores que muitas argilas brasileiras estudadas por outros pesquisadores, como 

Tabela 18 - Retração linear de queima das massas cerâmicas nas três 

temperaturas e suas taxas de aquecimento da fração 80 mesh. 

Temp./taxa/  
 
 
Matéria–
prima 

825ºC 925ºC 1025ºC 

1 8 15 1 8 15 1 8 15 

F1(100A) 
0,49 

(±0,02) 

0,53 

(±0,02) 

0,49 

(±0,01) 

0,89 

(±0,01) 

0,97 

(±0,04) 

0,91  

(±0,01) 

1,48  

(±0,02) 

1,52 

(±0,04) 

1,54 

(±0,03) 

F2(100B) 
0,59 

(±0,05) 

0,6 

(±0,03) 

0,58 

(±0,02) 

0,9 

(±0,01) 

1,02 

(±0,04) 

0,95 

(±0,01) 

1,64 

(±0,02) 

1,62 

(±0,04) 

1,53 

(±0,03) 

F3(50A) 
0,56 

(±0,05) 

0,56 

(±0,00) 

0,55 

(±0,03) 

1,01 

(±0,03) 

 1,08 

(±0,02) 

1,00 

(±0,02) 

1,67 

(±0,05) 

1,72 

(±0,07) 

1,67 

(±0,03) 

F5(42A) 
0,28 

(±0,03) 

0,28 

(±0,03) 

0,25 

(±0,02) 

0,51 

(±0,03) 

0,55 

(±0,02) 

0,53 

(±0,02) 

1,46 

(±0,08) 

1,42 

(±0,08) 

1,42 

(±0,04) 

F4(35A) 
0,02 

(±0,03) 

0,06 

(±0,02) 

0,01 

(±0,03) 

0,1 

(±0,03) 

0,14 

(±0,02) 

0,1 

(±0,02) 

1,12 

(±0,10) 

1,15 

(±0,10) 

1,18 

(±0,12) 

F6(85A) 
0,21 

(±0,03) 

0,17 

(±0,03) 

0,18 

(±0,02) 

0,39 

(±0,03) 

0,45 

(±0,02) 

0,41 

(±0,01) 

1,30 

(±0,09) 

1,35 

(±0,09) 

1,34 

(±0,05) 

F7(85B) 
0,32 

(±0,03) 

0,2 

(±0,02) 

0,19 

(±0,03) 

0,41 

(±0,01) 

0,5 

(±0,03) 

0,43 

(±0,04) 

1,29 

(±0,09) 

1,38 

(±0,06) 

1,28 

(±0,05) 

F8(70A) 
0,02 

(±0,03) 

0,07 

(±0,02) 

0,01 

(±0,01) 

0,14 

(±0,03) 

0,14 

(±0,02) 

0,11 

(±0,02) 

1,13 

(±0,07) 

1,21 

(±0,05) 

1,20 

(±0,10) 

F9(70B) 
0,00 

(±0,02) 

0,03 

(±0,05) 

-0,01 

(±0,03) 

0,02 

(±0,02) 

0,12 

(±0,02) 

0,01 

(±0,01) 

0,97 

(±0,14) 

1,15 

(±0,12) 

1,03 

(±0,12) 

Obs.: Valores entre parênteses referem-se ao desvio-padrão. 
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exemplo, Queiroz, 2010 e Santos, 2002 estudaram argila de Campos dos 

Goytacazes, RJ; Menezes, 2010 estudou argila de Campina Grande, PB, entre 

outros. 

 Na Figura 85 é apresentada a retração linear de queima (Rlq) em função da 

granulometria e temperatura de queima. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pela Figura 85 é possível observar, que quase não houve variação em função 

da granulometria. As maiores diferenças foram na temperatura de 1025ºC para as 

formulações 35A e 85A, com 0,17% e 0,22%, respectivamente.  

Os melhores resultados para RLq (para um máximo de 6%) foram para as 

formulações F4(35A), F8(70A) e F9(70B), todas com 30% de resíduo. Sendo que, 

F4 apresenta em sua formulação, as duas matérias-primas A e B (50% de cada). 

 
4.3.3 – Absorção de água (AA) 

A Tabela 19 apresenta os resultados da absorção de água (AA) das 

formulações estudadas. Para todas as formulações, os valores obtidos ficaram na 

faixa de 13,7 a 21,90% e, portanto, dentro da faixa de valores sugeridos por Sousa 

Figura 85 - Comparação da retração linear de queima das formulações e 

matérias-primas nas três temperaturas e taxa de aquecimento de 8ºC/min. 
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Santos (1989) para utilização em cerâmica vermelha. Nota-se que ocorreu uma 

importante redução da absorção de água dos corpos cerâmicos que apresentam 

resíduo nas formulações estudadas em relação à massa de referência (sem resíduo 

– 100A e 100B). 

É possível observar uma redução da AA mais acentuada nas formulações com 

maior porcentagem de resíduo, F4(35A), F8(70A) e F9(70B), isso será explicado no 

item seguinte sobre porosidade aparente, uma vez que, absorção de água e a 

porosidade estão relacionadas entre si. 

No apêndice I, Figura 117, página 185, está representado o gráfico de 

absorção de água das matérias-primas e formulações demonstrando que 

apresentam o mesmo comportamento para sua granulometria de fração 20 mesh. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 19 - Absorção de água das massas cerâmicas #80.  

Temp./taxa/  
 
 
Formulações  

825ºC 925ºC 1025ºC 

1 8 15 1 8 15 1 8 15 

F1(100A) 
21,0  

(±0,04) 

21,4 

(±0,35) 

21,4 

(±0,22) 

21,1  

(±0,09) 

21,0 

(±0,11) 

20,6  

(±0,09) 

19,9  

(±0,13) 

19,9 

(±0,29) 

19,8 

(±0,23) 

F2(100B) 
19,9 

(±0,08) 

19,8 

(±0,09) 

19,9 

(±0,12) 

19,8 

(±0,05) 

19,8 

(±0,20) 

19,4 

(±0,17) 

18,5 

(±0,08) 

18,6 

(±0,15) 

18,1 

(±0,18) 

F3(50A) 
20,1 

(±0,29) 

20,7 

(±0,13) 

20,8 

(±0,16) 

20,6 

(±0,07) 

20,4 

(±0,13) 

20,3 

(±0,14) 

18,8 

(±0,28) 

19,3 

(±0,12) 

18,9 

(±0,07) 

F4(42A) 
18,4 

(±0,21) 

18,2 

(±0,18) 

18,6 

(±0,18) 

18,6 

(±0,09) 

18,6 

(±0,20) 

18,5 

(±0,20) 

16,7 

(±0,13) 

17,1 

(±0,23) 

16,4 

(±0,15) 

F5(35A) 
16,9 

(±0,09) 

17,1 

(±0,24) 

17,0 

(±0,24) 

17,3 

(±0,12) 

16,9 

(±0,14) 

17,1 

(±0,36) 

14,8 

(±0,28) 

15,7 

(±0,33) 

14,6 

(±0,43) 

F6(85A) 
18,5 

(±0,08) 

18,4 

(±0,07) 

18,5 

(±0,23) 

18,9 

(±0,14) 

18,9 

(±0,24) 

18,2 

(±0,11) 

17,0 

(±0,14) 

17,5 

(±0,39) 

16,9 

(±0,15) 

F7(85B) 
17,5 

(±0,03) 

17,8 

(±0,12) 

17,9 

(±0,11) 

18,1 

(±0,20) 

18,2 

(±0,12) 

17,8 

(±0,13) 

16,0 

(±0,22) 

17,1 

(±0,48) 

16,0 

(±0,46) 

F8(70A) 
17,3 

(±0,28) 

17,6 

(±0,41) 

17,4 

(±0,21) 

17,8 

(±0,22) 

17,3 

(±0,21) 

17,3 

(±0,16) 

15,0 

(±0,26) 

15,7 

(±0,31) 

14,9 

(±0,10) 

F9(70B) 
15,5 

(±0,12) 

15,9 

(±0,19) 

15,9 

(±0,45) 

16,0 

(±0,11) 

16,1 

(±0,11) 

15,9 

(±0,14) 

13,7 

(±0,19) 

15,2 

(±0,80) 

13,8 

(±0,27) 

Obs.: Valores entre parênteses referem-se ao desvio-padrão. 
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4.3.4 – Porosidade aparente (PA) 

A tabela 20 apresenta os resultados da porosidade aparente das formulações 

estudadas. Confirmando os resultados da absorção de água do item anterior, tendo 

em vista que a absorção de água é diretamente proporcional ao percentual de 

porosidade do material.  

A adição do resíduo na argila A, F1(100A) leva a porosidade para um valor 

abaixo do máximo recomendado pelas normas que é de 35%. Já, a argila B, 

F2(100B) está no limite para uso em cerâmica vermelha. Utilizando, como exemplo, 

a taxa de aquecimento de 8ºC/min na temperatura de 925ºC na Tabela 20, a 

porosidade diminui de 36,6%, da massa de referência F1, para 34% na formulação 

F6(85A) e 32,0% na formulação F8(70A), destaque em azul, ou seja, o resíduo 

proporciona uma redução dos poros, seja pelo maior preenchimento dos vazios, seja 

pela substituição de parte do argilomineral por um material inerte e estável, que 

apresenta após a queima poucos ou nenhuns poros.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 20 - Porosidade aparente das massas cerâmicas granulometria #80.  

Temp./taxa/  
 
 
Formulações 

825ºC 925ºC 1025ºC 

1 8 15 1 8 15 1 8 15 

F1(100A) 
35,9 

(±0,08)  
36,6 

(±0,54) 
36,3 

(±0,52) 
36,7 

(±0,11) 
36,6 

(±0,13) 
36,2 

(±0,11) 
35,3 

(±0,20) 
35,4 

(±0,34) 
35,2 

(±0,48) 

F2(100B) 
34,7 

(±0,12) 
34,7 

(±0,25) 
34,7 

(±0,16) 
35,1 

(±0,05) 
35,1 

(±0,24) 
34,6 

(±0,23) 
33,6 

(±0,17) 
33,6 

(±0,17) 
33,1 

(±0,35) 

F3(50A) 
35,8 

(±0,31) 
35,6 

(±0,19) 
35,9 

(±0,24) 
36,1 

(±0,11) 
35,9 

(±0,18) 
35,7 

(±0,16) 
34,0 

(±0,42) 
34,6 

(±0,14) 
34,1 

(±0,11) 

F4(42A) 
33,0 

(±0,30) 
32,8 

(±0,15) 
33,3 

(±0,27) 
33,6 

(±0,10) 
33,5 

(±0,24) 
33,3 

(±0,27) 
31,0 

(±0,21) 
31,7 

(±0,30) 
30,7 

(±0,22) 

F8(35A) 
31,0 

(±0,11) 
31,4 

(±0,29) 
31,3 

(±0,35) 
31,7 

(±0,22) 
31,3 

(±0,18) 
31,5 

(±0,46) 
28,2 

(±0,42) 
29,6 

(±0,45) 
28,0 

(±0,64) 

F6(85A) 
33,1 

(±0,12) 
33,0 

(±0,08) 
33,2 

(±0,36) 
34,0 

(±0,16) 
34,0 

(±0,28) 
33,1 

(±0,15) 
31,7 

(±0,19) 
32,1 

(±0,49) 
31,4 

(±0,21) 

F7(85B) 
31,8 

(±0,03) 
32,2 

(±0,12) 
32,3 

(±0,14) 
32,9 

(±0,24) 
33,0 

(±0,14) 
32,5 

(±0,16) 
30,2 

(±0,33) 
31,5 

(±0,63) 
30,0 

(±0,72) 

F8(70A) 
31,6 

(±0,31) 
31,9 

(±0,51) 
31,9 

(±0,25) 
32,4 

(±0,30) 
32,0 

(±0,29) 
31,9 

(±0,18) 
28,6 

(±0,38) 
29,5 

(±0,47) 
28,4 

(±0,15) 

F9(70B) 
29,3 

(±0,15) 
29,7 

(±0,30) 
29,8 

(±0,68) 
30,1 

(±0,12) 
30,3 

(±0,15) 
29,9 

(±0,19) 
26,7 

(±0,25) 
28,8 

(±1,15) 
26,7 

(±0,40) 

Obs.: Resultados entre parênteses referem-se ao desvio-padrão. 
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No caso da argila B, F2(100B), a redução é ainda maior. Tomando como 

exemplo, a taxa de 8ºC/min na temperatura de 925ºC, reduz de 35,1% para 33,0% 

na formulação F7(85B) e para 30,3% na formulação F9(70B) destaque em vermelho. 

Esse melhor desempenho para a argila B, em relação à argila A, pode ser devido à 

granulometria e, também, a uma ligeira maior quantidade de óxidos fundentes da 

argila B, conforme visto anteriormente na composição química. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O valor da porosidade aparente está abaixo do limite estabelecido para uso em 

cerâmica vermelha em todas as formulações com adição de resíduo, conforme 

apresentado na Figura 86. 

Os melhores resultados (para o máximo de 35% admissível) são obtidos para 

as formulações F5(35A), F8(70A) e F9(70B), todas com 30% de resíduo. 

No apêndice I, Figura 118, página 186, está representado o gráfico da 

porosidade das matérias-primas e formulações, demonstrando que apresentam o 

mesmo comportamento para sua granulometria de fração 20 mesh. 

 

 

Figura 86 - Porosidade aparente das massas cerâmicas 

granulometria 80 mesh. 
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4.3.5 – Massa específica aparente (MEA) 

Na Tabela 21, está representada a massa especifica aparente (MEA) das 

massas cerâmicas estudadas.  É possível observar, que para todas as formulações, 

o valor da MEA aumenta com incremento da temperatura de queima, mas 

acompanha os resultados anteriores onde, praticamente, não altera seu valor em 

função da taxa de aquecimento para as formulações.  

O resultado da MEA e a PA estão coerentes entre si, ou seja, quanto menor a 

PA maior a MEA. Por isso, que os gráficos das Figuras 86 e 87 apresentam uma 

forma invertida (enquanto um tem forma ascendente, o outro tem forma 

descendente).  

Uma maior massa específica tem a ver com uma maior densificação do 

material através da formação de uma maior fase vítrea e, também, pela substituição 

de material argiloso por outro, no caso resíduo, com massa específica das partículas 

maior. Pode também ter a contribuição de um maior empacotamento devido a uma 

granulometria mais grosseira do resíduo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 21 - Massa específica aparente das formulações #80 

Temp./taxa/  
 
 
Formulações 

825ºC 925ºC 1025ºC 

1 8 15 1 8 15 1 8 15 

F1(100A) 
1,72 

(±0,000) 
1,71 

(±0,010) 
1,72 

(±0,012) 
1,74 

(±0,003) 
1,75 

(±0,008) 
1,75  

(±0,004) 
1,78 

(±0,003) 
1,78  

(±0,010) 
1,79  

(±0,008) 

F2(100B) 
1,74  

(±0,002) 
1,75 

(±0,007) 
1,74 

(±0,004) 
1,77 

(±0,002) 
1,77 

(±0,007) 
1,78 

(±0,004) 
1,81 

(±0,004)  
1,81 

(±0,006) 
1,82 

(±0,005) 

F3(50A) 
1,72  

(±0,009) 
1,72 

(±0,003) 
1,72 

(±0,003) 
1,75 

(±0,001) 
1,76 

(±0,004) 
1,76 

(±0,004) 
1,81 

(±0,008) 
1,79 

(±0,004) 
1,80 

(±0,002) 

F4(42A) 
1,79 

(±0,004) 
1,80 

(±0,009) 
1,79 

(±0,003) 
1,81 

(±0,003) 
1,81 

(±0,007) 
1,81 

(±0,005) 
1,86 

(±0,003) 
1,85 

(±0,007) 
1,87 

(±0,006) 

F5(35A) 
1,84 

(±0,005) 
1,83 

(±0,009) 
1,84 

(±0,006) 
1,84 

(±0,005) 
1,85 

(±0,005) 
1,85 

(±0,013) 
1,91  

(±0,009) 
1,88 

(±0,012) 
1,91 

(±0,012) 

F(85A) 
1,79 

(±0,005) 
1,79 

(±0,004) 
1,79 

(±0,004) 
1,80 

(±0,006) 
1,80 

(±0,009) 
1,82 

(±0,005) 
1,86  

(±0,005) 
1,84 

(±0,013) 
1,87 

(±0,006) 

F7(85B) 
1,82 

(±0,002) 
1,81 

(±0,006) 
1,81 

(±0,005) 
1,82 

(±0,007) 
1,82 

(±0,004) 
1,83 

(±0,004) 
1,88  

(±0,006) 
1,84 

(±0,015) 
1,88 

(±0,011) 

F8(70A) 
1,83 

(±0,012) 
1,82 

(±0,015) 
1,83 

(±0,008) 
1,82 

(±0,007) 
1,84 

(±0,007) 
1,84 

(±0,007) 
1,90  

(±0,009) 
1,89 

(±0,010) 
1,90 

(±0,003) 

F9(70B) 
1,88 

(±0,005) 
1,87 

(±0,005) 
1,88 

(±0,011) 
1,88 

(±0,006) 
1,88 

(±0,004) 
1,88 

(±0,005) 
1,94  

(±0,010) 
1,89 

(±0,025) 
1,94 

(±0,011) 

Obs.: Valores entre parênteses referem-se ao desvio-padrão. 
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Pode-se observar na Tabela 21 que a maior MEA é obtida para a formulação 

F9 (Argila B com 30% de resíduo), alcançando 1,88; 1,89 e 1,94 g/cm3 nas 

temperaturas de 825, 925 e 1025ºC, respectivamente superando F8 (Argila A com 

30% de resíduo) que alcançou 1,83, 1,85 e 1,90 g/cm3 para 825, 925 e 1025ºC, 

respectivamente. 

As formulações que tem a matéria-prima B na sua composição apresentam 

uma MEA maior que as formulações que tem a matéria-prima A. Isso pode ser 

justificado pelo fato da MEA da F1 (100% de A) ser menor que da F2 (100% de B).  

Isso comprova o resultado da massa específica real, realizado para uso na 

granulometria por sedimentação, onde a matéria-prima B apresenta um maior valor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para as formulações F3 (50% de A+50% de B), F4 (F3+15% de resíduo) e F5 

(F3+30% de resíduo), a MEA apresenta a seguinte relação: F3<F4<F5 nas três 

temperaturas de queima, e são para a temperatura de 925ºC respectivamente, 1,77, 

1,82 e 1,86g/cm3. Tanto as matérias-primas quanto as formulações atendem as 

recomendações, em que a MEA deve ser ≥1,70 g/cm3. Os melhores resultados mais 

uma vez, são para as formulações F5(35A), F8(70A) e F9(70B), considerando que 

estas devam ser o maior possível. 

Figura 87 - Massa específica aparente (g/cm3) fração 80 mesh. 
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No Apêndice I, Figura 119, página 186, está o gráfico para a massa específica 

aparente da fração de 20 mesh que apresenta resultado semelhante.  

 

4.3.6 – Tensão de ruptura à flexão (TRF) 

Na Tabela 22 é apresentado o resultado da tensão de ruptura à flexão para as 

temperaturas de queima e taxas de aquecimento com a granulometria da fração 80 

mesh. Algumas formulações que apresentam resíduo tiveram uma redução na TRF 

como esperado. 

Observa-se que as composições elaboradas com resíduo apresentam valores 

de tensão de ruptura à flexão menor que a argila pura. Essa menor resistência é 

devido ao incremento de quartzo, que contribuiu para o aparecimento de defeitos 

microestruturais (microfrissuras), devido à sua diferença de comportamento 

dilatométrico em comparação com os demais constituintes (SOUSA, et al 2004).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 22 - Tensão de ruptura a flexão (MPa) #80. 

Temp./taxa/  
 
 
Formulações 

825ºC 925ºC 1025ºC 

1 8 15 1 8 15 1 8 15 

F1(100A) 
3,02 

(±0,40) 
2,45 

(±0,46) 
2,72 

(±0,24) 
2,62 

(±0,08) 
2,89 

(±0,21) 
3,05 

(±0,11) 
3,66  

(±0,20) 
4,10  

(±0,51) 
4,65 

(±0,28)  

F2(100B) 
3,33 

(±0,40) 
2,65 

(±0,18) 
2,73 

(±0,04) 
3,02 

(±0,25) 
3,44 

(±0,22) 
3,65 

(±0,47) 
4,33 

(±0,17) 
4,23 

(±0,16) 
4,75 

(±0,47) 

F3(50A) 
3,17 

(±0,24) 
2,71 

(±0,37) 
2,68 

(±0,06) 
3,29 

(±0,09) 
3,76 

(±0,19) 
3,87 

(±0,10) 
4,95 

(±0,35) 
4,26 

(±0,06) 
5,94 

(±0,32) 

F4(42A) 
3,03 

(±0,41) 
2,35 

(±0,34) 
2,19 

(±0,12) 
2,69 

(±0,09) 
2,88 

(±0,16) 
2,85 

(±0,22) 
3,73 

(±0,14) 
3,83 

(±0,10) 
5,09 

(±0,27) 

F5(35A) 
2,74 

(±0,19) 
1,78 

(±0,23) 
2,07 

(±0,16) 
2,02 

(±0,18) 
2,48 

(±0,10) 
2,89 

(±0,17) 
3,70 

(±0,36) 
3,33 

(±0,10) 
3,99 

(±0,20) 

F6(85A) 
2,89 

(±0,22) 
2,44 

(±0,50) 
2,35 

(±0,14) 
2,56 

(±0,08) 
2,64 

(±0,09) 
3,33 

(±0,19) 
3,92 

(±0,09) 
3,75 

(±0,05) 
4,69 

(±0,16) 

F7(85B) 
2,90 

(±0,08) 
2,54 

(±0,18) 
2,85 

(±0,18) 
2,99 

(±0,03) 
2,69 

(±0,30) 
3,50 

(±0,28) 
4,06 

(±0,14) 
3,36 

(±0,61) 

5,17 
(±0,35) 

F8(70A) 
1,93 

(±0,14) 
1,99 

(±0,53) 
2,02 

(±0,09) 
2,15 

(±0,16) 
2,25 

(±0,11) 
2,46 

(±0,14) 
3,21 

(±0,16) 
3,33 

(±0,22) 
3,46 

(±0,26) 

F9(70B) 
2,60 

(±0,09) 
2,40 

(±0,33) 
1,94 

(±0,10) 
2,72 

(±0,11) 
2,56 

(±0,15) 
2,65 

(±0,02) 
3,27 

(±0,26) 
3,52 

(±0,11) 
3,79 

(±0,43) 

Obs.: Valores entre parênteses referem-se ao desvio-padrão. 
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É interessante também observar, que com o aumento da temperatura e uma 

maior taxa de aquecimento houve uma melhora na resistência a flexão. Na 

temperatura de 825ºC, de modo geral, a resistência à flexão diminui, à medida que a 

taxa de aquecimento aumenta. Já, nas temperaturas de 925 e 1025ºC, também de 

uma maneira geral, ocorreu o inverso, aumento da resistência à flexão com o 

aumento da taxa de aquecimento.  

Em algumas formulações, destaque em vermelho, essa tendência não se 

confirmou, mas em se tratando de TRF, que uma propriedade que depende de uma 

série de variáveis, e consequentemente, difícil de avaliar, pode-se se chegar a essa 

conclusão. Se ignorarmos a taxa de aquecimento de 8ºC/min, na temperatura de 

1025ºC, que apresentou um comportamento que não acompanhou esta tendência 

chega-se a essa mesma conclusão da temperatura de 925ºC, ou seja, para uma 

temperatura, quanto maior taxa de aquecimento, uma maior resistência mecânica.  

Considerando a porosidade e massa específica aparente para F4 na 

temperatura de 1025ºC, e nas taxas de 1 e 15ºC/min, e quiséssemos prever em que 

taxa apresentaria uma maior resistência, poderíamos dizer que nas duas taxas 

teriam os valores de TRF próximos, por apresentarem mesmas AA e MEA nas duas 

taxas utilizadas (Tabelas 19 e 21). Porém, valores iguais de AA e MEA para F4 

(31,0; 30,7% e 1,87; 1,87g/cm3), apresentaram valores da TRF de 3,73 e 5,09 MPa 

para as  taxas de 1 e 15ºC/min, respectivamente. Este fato, também foi confirmado 

por Dutra 2007 que estudou três matérias-primas com absorção de água 

praticamente iguais (11,2%, 11,3% e 11,2%) e massa específica muito próximas 

(2,03%, 2,02% e 2,02%), apresentou resultado da TRF muito distantes (6,5 Mpa 

para primeira, 12,2 Mpa para segunda e 3,7 Mpa para a terceira). Portanto, a 

relação resistência mecânica, absorção de água e massa específica não é direta e 

proporcional, existindo uma série de variáveis que afetam a TRF. 

As Figuras 88, 89 e 90 comparam as resistências mecânicas das formulações 

nas temperaturas e taxas de aquecimento utilizadas. Observando os gráficos 

percebe-se que nenhuma das formulações com resíduo alcançou o mínimo para uso 

em blocos furados, seu uso só seria recomendado, tomando por base esta 
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propriedade para tijolos. Isso provavelmente devido à pressão utilizada (25 

Mpa) no processo de conformação, no caso prensagem.  

Conforme apresentado na microscopia ótica, a presença de partículas de 

quartzo próximo entre si faz com que, provavelmente, durante a solicitação 

mecânica, estes possam sofrer um fenômeno que dê lugar rapidamente a defeitos 

de grande tamanho, que reduzem a resistência mecânica drasticamente. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Figura 88 - Tensão de Ruptura à Flexão na temperatura de 

825ºC nas três taxas de aquecimento. 

Figura 89 - Tensão de Ruptura à Flexão na temperatura de 

925ºC nas três taxas de aquecimento. 
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Figura 90 - Tensão de Ruptura à Flexão na temperatura de 1025ºC 

nas três taxas de aquecimento.  
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4.4 – PARÂMETROS ESTATÍSTICOS, ANÁLISE DOS MODELOS DE 

REGRESSÃO E SUPERFÍCIE SE RESPOSTAS. 

Para a obtenção dos parâmetros estatísticos, utilizou-se o delineamento de 

misturas, exposto no capítulo 2. Experimentos preliminares não foram realizados 

para estabelecer os limites inferiores e superiores dos componentes da mistura, e 

sim, foi utilizado o estudo de outros autores e, o fato de, o aumento de material 

desplastificante tirar o caráter de argilomineal da massa cerâmica, reduzindo a 

plasticidade e dificultando a conformação/extrusão. Os limites inferiores e superiores 

estabelecidos para os percentuais das matérias-primas foram então: 0≤X1≤1; 0≤X2≤1 

e 0≤X3≤0,3; onde X1 é a argila A, X2 é a argila B e X3 o resíduo de pedra. 
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Tabela 23 - Composição das formulações cerâmicas e as medidas obtidas 

experimentalmente para as propriedades tecnológicas (825ºC – 8ºC/min). 

Réplica Formulação 

Componentes (%) Propriedades tecnológicas obtidas 
experimentalmente  

Argila 
A-(X1) 

Argila 
B-(X2) 

Resíduo 
(X3) 

RLq 
(%) 

AA 
(%) 

PA  
(%) 

MEA 
(%) 

TRF  
(Mpa) 

1 

F1 1,00 0,00 0,00 0,52 21,18 36,56 1,73 2,65 

F2 0,00 1,00 0,00 0,59 19,91 34,77 1,75 2,56 

F3 0,50 0,50 0,00 0,10 17,14 31,30 1,83 2,24 

F4 0,425 0,425 0,15 0,08 15,94 29,73 1,87 2,43 

F5 0,35 0,35 0,30 0,22 17,87 32,30 1,81 2,37 

F6 0,85 0,00 0,15 0,14 18,36 32,96 1,79 2,70 

F7 0,00 0,85 0,15 0,56 20,49 35,38 1,73 2,74 

F8 0,70 0,00 0,30 0,07 17,24 31,51 1,83 1,91 

F9 0,00 0,70 0,30 0,28 18,16 32,69 1,80 2,39 

2 

F1 1,00 0,00 0,00 0,52 21,92 37,40 1,71 2,68 

F2 0,00 1,00 0,00 0,59 19,73 34,45 1,75 2,69 

F3 0,50 0,50 0,00 0,07 17,41 31,68 1,82 1,77 

F4 0,425 0,425 0,15 0,05 15,86 29,72 1,87 2,53 

F5 0,35 0,35 0,30 0,19 17,71 32,08 1,81 2,64 

F6 0,85 0,00 0,15 0,15 18,42 32,96 1,79 2,35 

F7 0,00 0,85 0,15 0,57 20,78 35,79 1,72 2,83 

F8 0,70 0,00 0,30 0,07 17,41 31,73 1,82 1,59 

F9 0,00 0,70 0,30 0,27 18,34 32,85 1,79 2,42 

3 

F1 1,00 0,00 0,00 0,55 21,21 36,22 1,71 3,00 

F2 0,00 1,00 0,00 0,56 19,85 34,94 1,76 2,71 

F3 0,50 0,50 0,00 0,06 17,57 32,05 1,82 1,97 

F4 0,425 0,425 0,15 0,02 15,64 29,33 1,88 2,24 

F5 0,35 0,35 0,30 0,19 17,76 32,14 1,81 2,61 

F6 0,85 0,00 0,15 0,19 18,49 33,12 1,79 2,28 

F7 0,00 0,85 0,15 0,57 20,77 35,74 1,72 2,55 

F8 0,70 0,00 0,30 0,02 16,99 31,28 1,84 1,83 

F9 0,00 0,70 0,30 0,26 18,43 32,91 1,79 2,25 

4 

F1 1,00 0,00 0,00 0,56 21,29 36,32 1,71 2,21 

F2 0,00 1,00 0,00 0,64 19,74 34,45 1,74 2,83 

F3 0,50 0,50 0,00 0,56 20,67 35,58 1,72 2,89 

F4 0,425 0,425 0,15 0,32 18,04 32,58 1,81 2,73 

F5 0,35 0,35 0,30 0,06 16,89 31,07 1,84 1,58 

F6 0,85 0,00 0,15 0,19 18,51 33,07 1,79 2,23 

F7 0,00 0,85 0,15 0,19 17,98 32,31 1,80 2,40 

F8 0,70 0,00 0,30 0,05 18,12 32,49 1,79 1,76 

F9 0,00 0,70 0,30 -0,02 16,10 30,07 1,87 2,19 
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Na Tabela 23 são apresentadas as composições das nove misturas cerâmicas 

em termos de componentes independentes obtidas através do planejamento por 

delineamento de misturas por meio do software Statistic. Nesta tabela, também são 

apresentados os valores das propriedades obtidos experimentalmente: tensão de 

ruptura a flexão TRF, absorção de água (AA), Porosidade aparente (PA), Retração 

linear de queima (RLq) e Massa específica aparente (MEA).   

Com as medidas das propriedades tecnológicas para cada coordenada 

específica, em 4(quatro) réplicas, a equação de regressão pôde ser determinada 

para cada resposta, após a determinação do modelo que mais se adequa aos 

dados. Uma forma de apresentar os resultados estatísticos referentes a um modelo 

de regressão é através da tabela de Análise de Variância (ANOVA).  

A Tabela 24 apresenta a ANOVA com os parâmetros estatísticos da equação 

para a propriedade de Rlq. O nível de significância adotado para todas as 

propriedades foi de 5,0%, conferindo um intervalo de confiança de 95,0%.  

 

 

 

 

 

 

 

Analisando os parâmetros presentes na Tabela 24, e considerando o nível de 

significância estabelecido (p≤0,05), conclui-se que os modelos linear e quadrático 

são os modelos que atendem ao nível de confiança de 95% (ambos p=0,0).  Para o 

modelo cúbico espacial o nível de significância p=0,0967(destaque em vermelho) 

está acima do máximo estabelecido que foi de 0,05. Analisando pelo critério de 

maior F, o modelo linear seria o mais adequado (F=198,95), o maior possível. Para o 

teste F, o seu valor tem que ser maior que 4 ou 5.   

Tabela 24 - Principais resultados estatísticos para a análise de variância  dos modelos 
de regressão para Rlq (825ºC-8ºC/min). 

Modelo  SQR gl MQR SQr gl MQr F p R R
2
 

Linear 1,5143 2 0,7571 0,1217 32 0,0038 198,95 0,0000 0,9255 0,9209 

Quadrático 0,0837 3 0,0279 0,0380 29 0,0013 21,308 0,0000 0,9767 0,9727 

Cúbico 
especial 

0,0036 1 0,0036 0,0343 28 0,0012 2,9534 0,0967 0,9789 0,9744 

Ajuste Total 1,6360 34 0,0481        

SQR: soma dos quadrados devido à regressão; gl: graus de liberdade; MQR: média quadrática da 

regressão; SQr: soma quadrática dos resíduos; MQr: média quadrática dos resíduos;  R : coeficiente de 

múltipla  determinação; R
2
: coeficiente de determinação ajustado. 
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Deve-se analisar também, os resíduos (Figura 91) para validação da qualidade 

do ajuste ao modelo. Melhor será o modelo, quanto menor forem os resíduos 

deixados. O coeficiente de determinação ajustado (R2), também é chamado de 

porcentagem de variação explicada, pois diz quanto da variação total em torno da 

média pode ser explicada pela regressão. O que falta para 100% é devido aos 

resíduos. O maior valor possível de R2 é 1, e só ocorre, se não houver nenhum 

resíduo. Neste caso, toda a variação em torno da média é explicada pela regressão, 

e melhor será o ajuste do modelo aos dados experimentais. No caso, para o modelo 

quadrático apresenta R2=0,9727, muito mais próximo de 1 do que o modelo linear 

(R2=0,9209). Portanto, o modelo de regressão escolhido para representar a Rlq em 

função dos dados experimentais foi a quadrática e, está representada na equação 

22. 

(22) 

Onde: X1 = % de argila A (massa); 

  X2 = % de argila B (massa); 

  X3 = % de resíduo (massa). 

 

Analisando os coeficientes da equação (22) percebe-se, que os coeficientes 

das frações das matérias-primas e resíduo individualmente, e também, a mistura 

entre as argilas tem efeito sinérgico, que contribui para o aumento da Rlq 

(coeficientes positivos), enquanto que, as misturas binárias das argilas com o 

resíduo apresentam um efeito antagônico (coeficiente negativo na equação).    

Para algumas equações de regressão foram eliminados os termos não 

significantes, utilizando para isso o gráfico de Pareto (Figura 92). Neste gráfico, os 

termos insignificantes seriam aqueles que se encontrasse à esquerda da linha que 

marca o nível de significância, no caso p=0,05. Para esta propriedade, Rlq, todos os 

termos estão à direita, assim todos são significantes e foram considerados.  

Para as demais propriedades de respostas (variáveis) foram feitas estas 

mesmas análises para p, F e R2. O resumo destes parâmetros está apresentado na 

Tabela 25. 
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Figura 91 - Análise de resíduos do modelo proposto para Rlq.

 

Figura 92 – Gráfico de Pareto das variáveis de interação 

entre os componentes. 
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A Tabela 25 apresenta um resumo dos dados estatísticos mais importantes 

para as propriedades estudadas na taxa de aquecimento de 8ºC/min.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na Tabela 26, estão apresentadas as equações de regressão obtidas para 

cada modelo obtido pelo programa Statistic e, considerado como o mais adequado 

para os dados. Para a validação das equações de regressão foi utilizada uma nova 

formulação diferente das formulações F1 a F9, mas dentro da região de estudo, com 

46,25% de A +46,25% de B+7,5% de resíduo de pedra, identificada por V1. Com o 

corpo de prova sinterizado (3 réplicas) foi determinado às propriedades tecnológicas 

que estão presentes na tabela 26 (valor experimental). Lembrando que o valor 

máximo do resíduo foi de 30% e que a soma dos componentes é sempre igual a 1. 

O valor do erro para cada propriedade e temperatura diz o quanto, o valor previsto 

pelo modelo ficou a mais (+) ou a menos (-) do que o valor experimental obtido nos 

ensaios (média das 4 réplicas). 

 

Tabela 25 - Dados estatísticos das propriedades estudadas (taxa de 8ºC/min).  

Propriedades Temp. Modelo Teste F Valor p R
2
 

RLq 

825 Quadrático 21,30 0,0000 0,9728 

925 Quadrático 35,10 0,0000 0,9940 

1025 Linear 70,97 0,0000 0,8000 

AA 

825 Quadrático 12,56 0,0001 0,9595 

925 Linear 908,67 0,0000 0,9811 

1025 Linear 257,72 0,0000 0,9361 

PA 

825 Quadrático 9,60 0,0000 0,9595 

925 Linear 1000,23 0,0000 0,9828 

1025 Linear 256,84 0,0000 0,9359 

MEA 

825 Quadrático 9,11 0,0008 0,9518 

925 Quadrático 7,27 0,0111 0,9414 

1025 Linear 163,23 0,0000 0,9026 

TRF 

825 Cúbico especial 4,85 0,0000 0,6214 

925 Cúbico especial 5,81 0,0224 0,8601 

1025 Linear 8,99 0,0007 0,3135 
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Os maiores erros são para a retração linear de queima em 825ºC e 925ºC com 

+34,5% e +15,40% respectivamente. As demais propriedades tecnológicas e/ou 

temperaturas apresentaram erros entre -0,55 e +5,07%, para MEA (825ºC) e TRF 

(1025ºC) confirmando a viabilidade de utilização do planejamento de misturas neste 

trabalho. 

 

 

Tabela 26 - Equação de regressão e o erro em relação ao valor obtido 
experimentalmente e previsto pelo modelo.  

Propriedades Temp. Modelo de regressão  
Valor 

experimental 
(média) 

Valor 
Previsto pelo 

modelo 

Erro 
(%) 

RLq 

825 

0,52.X1 + 0,59.X2 + 1,75.X3 

+0,16.X1.X2 - 3,94.X1.X3  - 

4,30. X2. X3 

 0,29 0,39 +34,5 

925 

0,95.X1 + 1,03.X2 + 

0,34.X1.X2 - 3,20.X1.X3 – 

3,47. X2. X3 

 0,65 0,75 +15,4 

1025 1,59.X1 + 1,60.X2 + 0,24.X3  1,62 1,49 -8,02 

AA 

825 

21,30.X1 + 19,98.X2 + 

26,06.X3 – 24,98.X1.X3 – 

26,50.X2.X3  

 19,72 19,28 +2,23 

925 20,99.X1+19,81.X2 + 8,24.X3  19,86 19,49 +1,86 

1025 19,62.X1+ 18,77.X2+ 6,88.X3  18,52 18,28 +1,35 

PA 

825 

36,41.X1+34,83.X2+ 

40,33.X3 – 27,43.X1.X3 – 

30,05.X2.X3 

 34,61 33,98 +1,82 

925 
36,70.X1+35,07.X2+ 

20,20.X3 
 35,58 34,71 +2,45 

1025 
35,12.X1+33,83.X2+ 

17,16.X3 
 33,55 33,17 +1,10 

MEA 

825 
1,71.X1+ 1,74.X2+ 1,65.X3 + 

0,61.X1.X3 + 0,69.X2.X3 
 1,76 1,77 -0,57 

925 

1,75.X1+ 1,77.X2+ 2,05.X3 – 

0,03.X1.X2 + 0,002.X1.X3 + 

0,12.X2.X3 

 1,79 1,78 +0,56 

1025 
1,787.X1+1,798.X2+ 

2,110.X3 
 1,81 

1,82 

 
-0,55 

TRF 

825 
2,58.X1+ 2,83.X2+ 0,79.X3 – 

6,71.X1.X2.X3  
 2,34 2,45 -4,70 

925 

2,94.X1+ 3,64.X2+ 5,38.X3 + 

2,13.X1.X2 – 6,17.X1.X3 – 

7,75.X2.X3 – 8,27. X1.X2.X3 

 2,90 3,28 -13,1 

1025 4,13.X1+ 4,05.X2+ 1,94.X3  4,14 3,94 +5,07 

X1 = Argila A; X2 = Argila B; X3 = Resíduo de Pedra Britada.  
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4.4.1 – Superfícies de respostas das propriedades tecnológicas  

Nas Figuras que serão apresentadas a seguir, mostram as superfícies de 

respostas para as propriedades de interesse. O vértice A representa a formulação 

F1 com 100% de argila A, o vértice B, representa a formulação F2 com 100% de 

argila B e o vértice C representa 100% de resíduo (formulação não estudada). O 

ponto F8 representa a formulação com 30% de resíduo na argila A e o ponto F9 

representa a formulação com 30% de resíduo na argila B, e assim por diante para 

todas as formulações. Em todas as superfícies analisadas só é possível afirmar algo 

dentro da região de interesse, que está limitada pelos círculos brancos presentes 

nas figuras e, que representam os valores experimentais obtidos nos ensaios com 

os corpos de prova.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na Figura 93, que representa a RLq, o modelo por ser quadrático apresenta 

curvatura resultante da equação de regressão (22) e que está também, na Tabela 

26. Pelo gráfico, a partir de aproximadamente 30% de resíduo (ponto mínimo da 

curva) a Rlq começa a aumentar até um máximo de 1,75% (região de cor marrom) 

no vértice C, onde seria 100% de resíduo. Como não foram feitos experimentos a 

Figura 93 - Superfície de resposta para a RLq na temperatura 

de 825ºC. 
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partir de 30% de resíduo, nada pode ser afirmado nesta região, o que acontece é 

que o programa extrapola a superfície em função de resultados estatísticos 

(tendência) que o mesmo obtém.  

Quanto ao comportamento da RLq, pode-se observar que com o aumento do 

resíduo há uma redução da mesma causada pela incorporação do quartzo, fato já 

discutido nos itens anteriores. Pode-se perceber que as faixas (em cores), que 

representam os valores da RLq, estão quase que paralelas ao lado formado pelos 

vértices A e B. Isto, porque os valores da RLq são muito próximos tanto para as 

formulações com a argila A, quanto as formulações com argila B. Utilizando a 

superfície de resposta para obtenção de formulações que apresentam os melhores 

resultados é possível concluir, que esta formulações estão nas faixas (verde mais 

escuro) que se encontra próxima as formulações F5, F8 e F9. Justamente todas que 

apresentam em torno de 30% de resíduo em sua composição apresentando valores 

próximos à 0,1% de retração linear. 

As Figuras 94 e 95 apresentam o comportamento da AA e PA, 

respectivamente, que é muito parecido com o comportamento da RLq, discutido 

anteriormente. A diferença ocorre na posição das faixas, que não mais são paralelas 

ao lado AB. Houve o decréscimo do valor da AA e PA com o aumento da 

porcentagem de resíduo na massa, sendo as superfícies de respostas destas duas 

propriedades, que se relacionam entre si, praticamente a mesma, se sobrepondo 

uma sobre a outra.  

Analisando estas superfícies, as melhores formulações estão nas massas com 

25% a 30% de resíduo (setas) na argila B, com valor próximo de 17% de AA, e 

também, de 25% a 30% de resíduo na argila A, com valor próximo a 18% (Figura 

102). Para a PA os melhores resultados estão com as mesmas porcentagens da AA, 

ou seja, 25% a 30% de resíduo para argila B, com valores de PA próximos de 31% 

e, de 30% de resíduo para a argila A, com valores próximos de 32% 
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Figura 94 - Superfície de resposta para a AA na temperatura de 825ºC. 
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Figura 95 - Superfície de resposta para a PA na temperatura de 825ºC 
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A Figura 96 apresenta a superfície de resposta do comportamento da MEA e o 

modelo escolhido foi o quadrático. Nela é possível observar facilmente que a MEA 

aumenta com o incremento na porcentagem de resíduo na massa cerâmica, 

variando de aproximadamente de 1,70 a 1,88 g/cm3. Comportamento que corrobora 

com as superfícies de respostas das propriedades AA e PA discutidas 

anteriormente. Observando a Figura, percebe-se que a incorporação do resíduo 

mantém o mesmo comportamento para MEA da massa sem resíduo, tanto para 

argila A quanto para argila B, ou seja, as formulações da argila B com resíduo 

apresentam melhores resultados que as formulações que tem a argila A como 

componente.  Com 30% de resíduo nas massas cerâmicas, os valores da MEA para 

as formulações F5, F8 e F9 são respectivamente próximos a 1,86; 1,82 e 1,87 g/cm3, 

que são os melhores resultados alcançados pelas formulações, considerando que 

valores maiores são os desejados.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 96 - Superfície de resposta para a MEA na temperatura de 825ºC 

 

A 

B 
C 



Capítulo 4 – Resultados e discussões  162 
 

Edmilson Pedreira dos Reis 2016 PPgCEM 

Na Figura 97 é apresentada a superfície de resposta da propriedade TRF, cujo 

modelo adotado foi o cúbico especial. Conforme discutido anteriormente, o valor 

desta propriedade é muito difícil de prever, pois depende de uma série de fatores. 

Analisando a superfície de resposta e os valores de resposta obtidos 

experimentalmente, muitos pontos ficaram dispersos, fora da superfície obtida para 

previsão desta propriedade. Ao contrário das propriedades anteriores, onde os 

pontos ficaram bem mais próximos destas superfícies. Como dados estatísticos, isto 

está demonstrado principalmente pelo valor de R2 = 0,62 (distante de 1) e, o teste 

F=4,85 (acima de 4 que seria o mínimo).      

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nas Figuras 98 a 107 são apresentadas as superfícies de respostas para as 

propriedades tecnológicas estudadas nas temperaturas de queima de 925ºC e 

1025ºC, ambas na taxa de aquecimento de 8ºC/min. Os comportamentos das 

superfícies de resposta são semelhantes com as discutidas anteriormente para 

temperatura de 825ºC.  Os parâmetros estatísticos obtidos encontram-se na Tabela 

25 e as equações de regressão estão na Tabela 26. No Apêndice II, páginas 188 e 

189, Tabelas 33 e 34, estão as composições e as medidas obtidas 

Figura 97 - Superfície de resposta para a TRF na temperatura de 825ºC. 
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experimentalmente para as propriedades tecnológicas dos corpos de prova 

queimados em 925ºC e 1025ºC.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 98 - Superfície de resposta para a RLq na temperatura de 

925ºC. 

 

 
Figura 99 - Superfície de resposta para a AA na temperatura de 

925ºC. 
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Figura 100 - Superfície de resposta para a PA na temperatura de 

925ºC. 

Figura 101 - Superfície de resposta para a MEA na temperatura de 

925ºC. 
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Figura 102 - Superfície de resposta para a TRF na temperatura de 

925ºC. 

 

Figura 103 - Superfície de resposta para a RLq na temperatura de 1025ºC. 
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Figura 104 - Superfície de resposta para a AA na temperatura de 1025ºC. 

Figura 105 - Superfície de resposta para a PA na temperatura de1025ºC. 
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Figura 106 - Superfície de resposta para a MEA na temperatura de 1025ºC. 

Figura 107 - Superfície de resposta para a TRF na temperatura de 1025ºC 
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4.5 – TONALIDADES DOS CORPOS DE PROVA APÓS QUEIMA 

Na Figura 108 são apresentados os aspectos visuais dos corpos de prova após 

sua queima. Pode-se observar que a argila A (F1) apresenta uma coloração mais 

avermelhada que a argila B (F2), apesar da argila B ter em sua composição química 

um maior teor de Fe2O3. Porém, apresenta um maior teor de TiO2, que como foi visto 

na análise da composição química, pode atenuar o efeito do óxido de ferro tornando 

o produto com um vermelho menos intenso que a argila A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A cor dos corpos de prova conformados com resíduos apresentam pequenas 

variações de tonalidades seguindo a tonalidade da matéria-prima utilizada na 

massa. A matéria-prima A tem uma tonalidade que tende para o creme. Já, a 

matéria-prima B, tem uma tonalidade que tende para a cor cinza. O resíduo de pedra 

provoca uma variação de cor em função da porcentagem incorporada na massa. 

   

Figura 108 – Tonalidade dos corpos de prova após 

queima na temperatura de 925ºC. 
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4.6 – Viabilidade de fabricação dos blocos cerâmicos 

4.6.1 – Extrusão dos blocos cerâmicos 

Para verificação da viabilidade do uso do resíduo na argila vermelha, na 

produção por extrusão dos blocos cerâmicos, foram utilizadas quatro porcentagens 

de resíduo, a saber: 30% na argila B (B1-30), 25% na argila A (A1-25) ambas na 

fração 80 mesh, 20% na argila B (B2-20) e 15% na argila A (A2-15), ambas na 

fração 20 mesh. Essas escolhas basearam-se, nos resultados das propriedades 

tecnológicas, que mostraram que a argila B apresentou melhores resultados que a 

argila A, tanto na fração 80 mesh quanto na fração 20 mesh, onde se pode 

relacioná-las com a seguinte relação: B80>A80>B20>A20. 

Na Figura 109 são apresentados os blocos cerâmicos produzidos em extrusora 

de laboratório, para verificar de fato sua viabilidade quanto à extrusão, queima e, 

principalmente, resistência à compressão (fc), que é uma propriedade importante, e 

que é normatizada.  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Quanto à extrusão, apesar das formulações F4(42A), F5(35A) e F9(70B) terem 

ficado fora da zona ótima e aceitável na extrusão, foi possível realizar toda a 

Figura 109 – Blocos cerâmicos extrudados. (a) Blocos após a extrusão; 

(b) Blocos queimados; (c) Blocos capeados para ensaios de 

compressão.   
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(c) 

Fonte: Próprio autor 
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extrusão sem maiores dificuldades, com teor de umidade inicial de 23% para argila A 

e 21% para a argila B. Porém, com o processo de mistura das massas na extrusora, 

uma pequena parcela da umidade é perdida, devido ao aquecimento, pelo atrito da 

massa nas paredes da extrusora que ocasionou o defeito no produto, indicado pela 

seta na Figura 109(a). Houve provavelmente perda excessiva de umidade e a massa 

A2-15 se tornou mais seca, fazendo com que surgisse este defeito no bloco 

cerâmico. 

Também, durante a queima os corpos de provas, eles resistiram bem às 

temperaturas impostas, sem apresentar defeitos visíveis a olho nu devido à queima. 

 

4.6.2 – Resistência à compressão (RC) e Absorção de água (AA) 

A norma ABNT NBR 15270-1 especifica os requisitos mínimos dos blocos 

cerâmicos para uso em obras de alvenaria de vedação com ou sem revestimento. A 

resistência à compressão dos blocos cerâmicos de vedação, calculada na área 

bruta, deve atender aos valores mínimos indicados na Tabela 27, segundo a NBR 

15270-1. Neste trabalho só foi verificada a resistência nos blocos com os furos na 

horizontal, para uso na alvenaria de vedação, ou seja, com resistência mínima de 

compressão de 1,5 MPa. Já, para o índice de absorção de água, não deve ser 

inferior a 8% nem superior a 22%. 

 

 

 

 

A Tabela 28 apresenta os resultados dos ensaios de absorção de água e 

resistência à compressão, realizados nos blocos cerâmicos. Observa-se que, na 

temperatura de 825ºC, os blocos cerâmicos feitos com a argila A sem resíduo, tanto 

na fração 80 quanto na fração 20 mesh, não atenderam aos valores mínimos 

recomendados pela norma, ficando com 1,42 e 1,35 Mpa, respectivamente 

Tabela 27 - Resistência à compressão mínima dos blocos cerâmicos. 

Posição dos Furos 
Fb 

(MPa) 

Para blocos usados com furos na horizontal ≥1,5 

Para blocos usados com furos na vertical ≥2,5 

Fonte: ABNT NBR 15270-1(2005) 
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(destaque de vermelho). O mesmo se verificou para os blocos feitos com resíduo, 

ficando com 1,26 e 0,96 MPa, respectivamente (destaque em verde). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na temperatura de 925ºC, a formulação de A2-15 (fração 20 mesh com 15% de 

resíduo) ficou abaixo do limite mínimo exigido (destaque em azul). Nas Figuras 110 

e 111 fica mais clara a comparação entre as formulações.  

Para 825ºC, ficando acima do preconizado pela norma em 5,3% e 18,7% para 

B1-30 e B2-20, respectivamente. Na temperatura de 925ºC, ficando acima de 

1,5Mpa em 29,3% e 20% também para B1-30 e B2-20, respectivamente, e para 

1025ºC, ficando 60% e 39,3%, também para B1-30 e B2-20, respectivamente. Este 

resultado segue a tendência do aumento da resistência à compressão com o 

aumento da temperatura de queima.  

Tabela 28 - Resistência à compressão e absorção de água dos 

blocos cerâmicos sem e com resíduo por extrusão. 

            CP/Prop. 
 

Temperatura 

Argila pura Formulações 

CP
1 

AA Fb(MPa) CP
2 

AA Fb(MPa) 

825ºC 

A80 20,10 1,42 A1-25 19,08 1,26 

B80 19,26 1,55 B1-30 17,10 1,58 

A20 20,57 1,35 A2-15 19,89 0,96 

B20 18,15 1,73 B2-20 17,72 1,78 

925ºC 
 

A80 19,89 2,02 A1-25 18,71 1,69 

B80 19,34 1,98 B1-30 16,40 1,94 

A20 20,31 1,71 A2-15 19,18 1,10 

B20 17,98 2,06 B2-20 16,95 1,80 

1025ºC 

A80 17,53 3,05 A1-25 16,49 2,23 

B80 17,01 3,14 B1-30 15,07 2,40 

A20 17,75 2,61 A2-15 15,08 1,86 

B20 15,66 2,11 B2-20 13,15 2,09 

1- Corpos de prova sem resíduo; 

2- Corpos de prova com resíduos. 
Fonte: Próprio autor 
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Quanto à absorção de água, os corpos de prova ficaram dentro do limite 

estabelecido pela norma (8%<AA<22%), tanto para os corpos de prova sem resíduo, 

quanto com resíduo. Como visto anteriormente a presença de quartzo provocou uma 

redução nos valores da AA, que é o que se deseja em uma massa cerâmica 

vermelha, deste que não fique abaixo do recomendado. O maior valor observado foi 

na temperatura de 825ºC para o bloco A20 (sem resíduo) com 20,57% e, o menor, 

na temperatura de 1025ºC para o bloco B2-20 (20% de resíduo), com 13,15%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 111 - Resistência à compressão dos blocos 

cerâmicos com resíduo. 

 

       825                           925                          1025 

Figura 110 - Resistência à compressão dos blocos 

cerâmicos sem resíduos. 
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Fonte: Próprio autor 

Fonte: Próprio autor 
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CAPÍTULO 5 –  CONCLUSÕES E SUGESTÕES DE TRABALHOS  

5.1 - Conclusões 

Nesta pesquisa na qual se estudou a adição de resíduo, de origem granito-

gnáissica, em argilas vermelhas da região de Eunápolis através do planejamento de 

misturas, foram tiradas as seguintes conclusões: 

1) As duas argilas estudadas, neste trabalho, apresentam na sua composição, 

principalmente, as fases cristalinas caulinita e quartzo. Já o resíduo é formado pelas 

fases quartzo, ortoclásio, biotita e anortita.  

2) A utilização do planejamento experimental de misturas, com o objetivo de 

obter equação de regressão, mostrou-se eficiente e adequada nas três temperaturas 

de queima estudadas, mostrando ser possível com as superfícies de respostas 

obtidas, visualizar como varia as propriedades em função da porcentagem de 

resíduo.  

3) A matéria-prima B apresentou resultados melhor em relação à matéria-prima 

A. Ela apresenta uma maior soma de óxidos fundentes. Apresenta uma temperatura 

de fusão calculada menor, maior retração linear de queima, menor absorção de 

água, menor porosidade, maior massa específica aparente e, consequentemente, 

maior resistência mecânica. 

4) Para as duas argilas estudadas com o aumento da temperatura, a perda de 

massa é crescente, mesmo que pouca. As duas argilas, praticamente apresentam a 

mesma perda de massa. Nas formulações, apresentou uma redução devido à 

presença do resíduo, alcançando o menor valor para a formulação F8(70A-30% de 

resíduo). Quanto à taxa de aquecimento, praticamente, não houve alteração em 

nenhuma das duas granulometrias estudadas. 

5) O acréscimo de resíduo provocou a redução da retração linear. Os valores 

de 0% (F8-70A e F9-70B) em 825ºC a 1,46% (F4-42A) em 1025ºC são os valores 

mínimo e máximo para está propriedade alcançado nas massas que contem o 

resíduo, mantendo assim, esses valores baixos. 



Capítulo 5 – Conclusões e sugestões  174 
 

Edmilson Pedreira dos Reis 2016 PPgCEM 

6) A redução da absorção de água dos corpos cerâmicos, que apresentam 

resíduo nas formulações estudadas em relação à massa de referência, foi mais 

acentuada para a argila B, que teve em sua composição 30% de resíduo (F9).  

7) A incorporação do resíduo na matéria-prima prima foi benéfica para a Massa 

específica aparente, pois permitiu o seu aumento, mesmo reduzindo a retração 

linear de queima.  

8) A tensão de ruptura à flexão foi à única propriedade tecnológica que não 

atendeu as recomendações citados na literatura e institutos de pesquisas. 

9) Quanto a Resistência à compressão ficou evidente que é possível a 

utilização do resíduo de pedra na argila de queima vermelha denominada de argila 

A, na temperatura de 925ºC. Na temperatura de 825ºC, a resistência à compressão 

ficou abaixo do limite mínimo recomendado pela norma NBR15270-1. Já, para a 

argila B, os resultados mostraram ser possível o uso do resíduo nas três 

temperaturas estudadas em até 30%.  

 

5.2 - Sugestões de trabalhos futuros  

1) Estudar o efeito da adição do resíduo pó de pedra em temperaturas mais altas: 

1125ºC, 1225ºC; 

2) Estudar a adição de mais um resíduo existente na região, de forma a diminuir a 

quantidade de óxido de silício e aumentar a quantidade de fundente na massa, 

proporcionando a formação de uma matriz em temperaturas mais baixas e/ou uma 

quantidade maior de fase vítrea; 

3) Fazer um comparativo entre o processo de prensagem e extrusão, no que diz 

respeito às propriedades tecnológicas em escala de laboratório e/ou industrial; 

4) Estudar a adição de resíduo de pedra com outras granulometrias para fabricação 

de blocos estruturais (paredes autoportantes). 
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APÊNDICE I 

1 - PROPRIEDADES TECNOLÓGICAS DAS MATÉRIAS-PRIMAS 

1.1 - Retração linear de queima 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2 – Absorção de água 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 112 - Comportamento da RLq das matérias-primas para as taxas de 1ºC/min 

e 15ºC/min.  

 

Tabela 29 - Absorção de água das matérias-primas nas temperaturas de queima e 

taxas de aquecimento (%). 

Temp. / taxa 

Matéria 
-prima 

825ºC 925ºC 1025ºC 

1 8 15 1 8 15 1 8 15 

A80 20,99 21,40 21,17 21,09 20,95 20,64 19,89 19,87 19,67 

A20 21,35 21,45 21,60 21,68 21,19 21,09 20,24 19,71 19,71 

B80 19,93 19,81 19,87 19,82 19,85 19,44 18,53 18,56 18,12 

B20 19,82 19,87 19,88 19,94 19,82 19,66 18,56 18,57 18,79 
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1.3 – Porosidade aparente 

 

Tabela 30 - Porosidade das matérias-primas após sinterização (%). 

  

 

1.4 – Massa específica aparente 

 

Tabela 31 - Massa específica das matérias-primas após sinterização (g/cm3). 

 

 

 

 

 

 

Temp. / taxa 

Matéria 
-prima 

825ºC 925ºC 1025ºC 

1 8 15 1 8 15 1 8 15 

A80 
35,92 

(±0,08) 
36,63 

(±0,54) 
36,33 

(±0,52) 
36,70 

(±0,11) 
36,64 

(±0,13) 
36,17 

(±0,11) 
35,32 

(±0,20) 
35,38 

(±0,34) 
35,19 

(±0,48) 

A20 
36,46 

(±0,30) 
36,42 

(±0,26) 
36,84 

(±0,05) 
37,39 

(±0,23) 
36,86 

(±0,27) 
36,69 

(±0,07) 
35,92 

(±0,37) 
35,10 

(±0,33) 
35,12 

(±0,13) 

B80 
34,67 

(±0,12) 
34,65 

(±0,25) 
34,69 

(±0,16) 
35,05 

(±0,05) 
35,11 

(±0,24) 
34,63 

(±0,23) 
33,55 

(±0,17) 
33,55 

(±0,17) 
33,08 

(±0,35) 

B20 
34,61 

(±0,13) 
34,53 

(±0,13) 
34,62 

(±0,11) 
35,09 

(±0,28) 
35,17 

(±0,28) 
34,86 

(±0,22) 
33,55 

(±0,12) 
33,50 

(±0,20) 
33,82 

(±0,36) 

Temp. / taxa 

Matéria 
-prima 

825ºC 925ºC 1025ºC 

1 8 15 1 8 15 1 8 15 

A80 
1,72        

(±0,00) 

1,71 

(±0,01) 

1,71 

(±0,01) 

1,75 

(±0,00) 

1,75 

(±0,01) 

1,75 

(±0,00) 

1,78 

(±0,00) 

1,78 

(±0,01) 

1,78 

(±0,01) 

A20 
1,71 

(±0,00) 

1,70 

(±0,01) 

1,70 

(±0,00) 

1,74 

(±0,00) 

1,74 

(±0,01) 

1,74 

(±0,00) 

1,77 

(±0,01) 

1,78 

(±0,01) 

1,78 

(±0,00) 

B80 
1,74 

(±0,00) 

1,75 

(±0,01) 

1,74 

(±0,00) 

1,78 

(±0,00) 

1,78 

(±0,00) 

1,78 

(±0,00) 

1,82 

(±0,00) 

1,82 

(±0,00) 

1,82 

(±0,01) 

B20 
1,75 

(±0,01) 

1,74 

(±0,00) 

1,75 

(±0,00) 

1,77 

(±0,00) 

1,77 

(±0,00) 

1,77 

(±0,00) 

1,81 

(±0,00) 

1,80 

(±0,00) 

1,80 

(±0,01) 
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Figura 113 - Massa específica aparente das 

matérias-primas em função da temperatura na 

taxa de 8ºC/min. 

 

Figura 114 - Massa específica das Matérias-primas 

em função da temperatura e na taxa de 15ºC/min.  

 



Apêndice I   184 
 

Edmilson Pedreira dos Reis 2016 PPgCEM 

2.0 - Prognóstico de extrusão 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.0 - Propriedades tecnológicas das formulações 

3.1 – Retração linear de queima  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 116 - Comparação da retração linear de queima das 

formulações e matérias-primas nas três temperaturas e suas taxas de 

aquecimento para argila na fração 20 mesh. 
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Figura 115 - Prognóstico da etapa de conformação por extrusão (limites 

de Atterberg) das formulações (20 mesh).  
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3.2 - Absorção de água 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 117 – absorção de águas nas três temperaturas e suas 

taxas de aquecimento para argila na fração 20 mesh. 

 

Tabela 32 - Retração linear de queima das massas cerâmicas nas três 

temperaturas e suas taxas de aquecimento na fração 20 mesh.  

Temp./taxa/  
 
 
Matéria–prima 

825ºC 925ºC 1025ºC 

1 8 15 1 8 15 1 8 15 

F1(100A) 0,48 0,48 0,49 0,86 1,00 0,92 1,42 1,54 1,46 

F2(100B) 0,55 0,52 0,58 0,96 1,02 0,98 1,46 1,53 1,53 

F3(50A) 0,51 0,53 0,55 0,95 1,04 0,99 1,51 1,65 1,54 

F4(70A) 0,01 0,02 0,01 0,11 0,16 0,15 1,18 1,29 1,25 

F5(70B) -0,01 0,01 -0,01 0,09 0,10 0,08 0,91 1,17 1,06 

F6(85A) 0,22 0,24 0,18 0,49 0,55 0,52 1,33 1,57 1,40 

F7(85B) 0,25 0,22 0,19 0,48 0,54 0,45 1,21 1,35 1,26 

F8(35A) -0,02 -0,01 0,01 0,05 0,13 0,10 0,99 1,32 1,08 

F9(42A) 0,27 0,26 0,25 0,50 0,60 0,58 1,21 1,45 1,27 
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3.3 – Porosidade aparente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4 – Massa específica aparente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 119 - Massa específica aparente (g/cm3) fração 20 mesh. 

FONTE: Próprio autor. 

 

Figura 118 – Porosidade aparente das formulações na 

fração 20 mesh. 
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4.0 – Micrografia ótica das formulações 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 120 - Micrografia ótica da superfície do corpo de prova F1(100A) e 

F2(100B), 80 mesh. 50x – 825C, 925ºC e 1025ºC. 
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APÊNDICE II  

1.0 – Formulações e resultados experimentais para obtenção do 

modelo de regressão (925ºC E 1025ºC). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 33 - Composição das formulações cerâmicas e as medidas obtidas 

experimentalmente para as propriedades tecnológicas (925ºC – 8ºC/min). 

Réplica Formulação 

Componentes (%) Propriedades tecnológicas obtidas 
experimentalmente  

Argila 
A-(X1) 

Argila 
B-(X2) 

Resíduo 
(X3) 

RLq 
(%) 

AA 
(%) 

PA  
(%) 

MEA 
(%) 

TRF  
(Mpa) 

1 

F1 1,00 0,00 0,00 1,00 20,88 36,48 1,75 2,68 

F2 0,00 1,00 0,00 1,05 19,60 34,79 1,78 4,04 

F3 0,50 0,50 0,00 0,14 17,54 32,21 1,84 2,13 

F4 0,425 0,425 0,15 0,12 16,03 30,22 1,88 2,48 

F5 0,35 0,35 0,30 0,47 18,02 32,89 1,83 2,65 

F6 0,85 0,00 0,15 0,48 18,54 33,61 1,81 2,67 

F7 0,00 0,85 0,15 1,07 20,56 36,04 1,75 4,11 

F8 0,70 0,00 0,30 0,14 16,93 31,33 1,85 2,36 

F9 0,00 0,70 0,30 0,57 18,38 33,33 1,81 2,71 

2 

F1 1,00 0,00 0,00 0,95 21,06 36,79 1,75 2,60 

F2 0,00 1,00 0,00 1,05 20,04 35,26 1,76 3,53 

F3 0,50 0,50 0,00 0,16 17,18 31,77 1,85 2,40 

F4 0,425 0,425 0,15 0,14 15,97 30,10 1,88 2,74 

F5 0,35 0,35 0,30 0,53 18,09 32,95 1,82 3,18 

F6 0,85 0,00 0,15 0,43 19,08 34,19 1,79 2,70 

F7 0,00 0,85 0,15 1,10 20,45 35,94 1,76 3,66 

F8 0,70 0,00 0,30 0,12 16,94 31,38 1,85 2,52 

F9 0,00 0,70 0,30 0,57 18,50 33,44 1,81 3,02 

3 

F1 1,00 0,00 0,00 1,05 21,03 36,64 1,74 2,95 

F2 0,00 1,00 0,00 1,05 19,98 35,32 1,77 3,64 

F3 0,50 0,50 0,00 0,12 17,12 31,66 1,85 2,29 

F4 0,425 0,425 0,15 0,10 16,05 30,27 1,89 2,46 

F5 0,35 0,35 0,30 0,53 18,23 33,17 1,82 2,91 

F6 0,85 0,00 0,15 0,43 18,81 33,98 1,81 2,56 

F7 0,00 0,85 0,15 1,06 20,25 35,62 1,76 3,84 

F8 0,70 0,00 0,30 0,13 17,11 31,55 1,84 2,37 

F9 0,00 0,70 0,30 0,54 18,50 33,44 1,81 2,92 

4 

F1 1,00 0,00 0,00 1,00 20,83 36,67 1,760 3,03 

F2 0,00 1,00 0,00 1,03 19,80 35,06 1,771 3,78 

F3 0,50 0,50 0,00 0,16 17,49 32,20 1,841 2,31 

F4 0,425 0,425 0,15 0,13 16,22 30,45 1,877 2,73 

F5 0,35 0,35 0,30 0,49 18,27 33,17 1,815 2,50 

F6 0,85 0,00 0,15 0,45 18,99 34,20 1,801 2,79 

F7 0,00 0,85 0,15 1,08 20,49 35,87 1,751 3,76 

F8 0,70 0,00 0,30 0,17 16,75 31,11 1,857 2,56 

F9 0,00 0,70 0,30 0,54 18,84 33,87 1,857 2,69 
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Tabela 34 - Composição das formulações cerâmicas e as medidas obtidas 

experimentalmente para as propriedades tecnológicas (1025ºC – 8ºC/min). 

Réplica Formulação 

Componentes (%) Propriedades tecnológicas obtidas 
experimentalmente  

Argila 
A-(X1) 

Argila 
B-(X2) 

Resíduo 
(X3) 

RLq 
(%) 

AA 
(%) 

PA  
(%) 

MEA 
(%) 

TRF  
(Mpa) 

1 

F1 1,00 0,00 0,00 1,55 19,69 35,15 1,78 3,95 

F2 0,00 1,00 0,00 1,62 18,43 33,44 1,81 4,41 

F3 0,50 0,50 0,00 1,23 15,74 29,73 1,89 3,21 

F4 0,425 0,425 0,15 1,15 14,05 27,07 1,93 3,39 

F5 0,35 0,35 0,30 1,39 17,20 31,63 1,84 3,96 

F6 0,85 0,00 0,15 1,48 16,99 31,52 1,85 3,79 

F7 0,00 0,85 0,15 1,74 19,42 34,74 1,79 4,30 

F8 0,70 0,00 0,30 1,22 15,81 29,68 1,88 3,35 

F9 0,00 0,70 0,30 1,40 16,82 31,23 1,86 4,28 

2 

F1 1,00 0,00 0,00 1,50 19,84 35,30 1,78 3,67 

F2 0,00 1,00 0,00 1,55 18,78 33,83 1,80 3,89 

F3 0,50 0,50 0,00 1,24 15,21 29,73 1,90 3,08 

F4 0,425 0,425 0,15 1,17 15,64 27,07 1,88 3,40 

F5 0,35 0,35 0,30 1,37 16,64 30,86 1,85 3,39 

F6 0,85 0,00 0,15 1,48 17,36 32,01 1,84 3,89 

F7 0,00 0,85 0,15 1,60 19,16 34,48 1,80 4,29 

F8 0,70 0,00 0,30 1,26 15,47 29,36 1,90 4,67 

F9 0,00 0,70 0,30 1,36 17,17 31,74 1,85 3,93 

3 

F1 1,00 0,00 0,00 1,54 20,31 35,87 1,77 3,54 

F2 0,00 1,00 0,00 1,61 18,49 33,50 1,81 4,15 

F3 0,50 0,50 0,00 1,18 15,74 29,73 1,89 3,41 

F4 0,425 0,425 0,15 0,98 15,71 29,50 1,88 3,55 

F5 0,35 0,35 0,30 1,39 16,94 31,33 1,85 3,42 

F6 0,85 0,00 0,15 1,31 17,76 32,45 1,83 3,84 

F7 0,00 0,85 0,15 1,75 19,24 34,52 1,79 4,65 

F8 0,70 0,00 0,30 1,05 16,18 30,26 1,87 3,41 

F9 0,00 0,70 0,30 1,46 17,25 31,80 1,84 3,84 

4 

F1 1,00 0,00 0,00 1,51 19,67 35,2 1,789 4,67 

F2 0,00 1,00 0,00 1,62 18,56 33,5 1,805 4,13 

F3 0,50 0,50 0,00 1,26 15,95 29,9 1,873 3,50 

F4 0,425 0,425 0,15 1,32 15,57 29,3 1,880 3,62 

F5 0,35 0,35 0,30 1,35 17,77 32,4 1,821 2,73 

F6 0,85 0,00 0,15 1,24 17,84 32,6 1,829 3,49 

F7 0,00 0,85 0,15 1,60 19,38 34,8 1,793 4,19 

F8 0,70 0,00 0,30 1,27 15,50 29,3 1,888 3,21 

F9 0,00 0,70 0,30 1,39 17,34 31,9 1,840 3,72 

 


