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RESUMO 
 
 
A taxa de aquecimento é uma das principais variáveis que determinam um ciclo de queima. 

Em processos industriais que utilizam elevadas temperaturas, uma maior velocidade de 

queima pode proporcionar uma diminuição do custo de produção e aumento da produtividade. 

A indústria de cerâmica estrutural pouco tem investigado sobre a utilização de ciclos de 

queima mais rápidos e eficientes. Entretanto, uma das possibilidades que visam à 

modernização do setor é a utilização de fornos a rolos e a inclusão do gás natural como 

combustível. Neste contexto, o objetivo deste trabalho é investigar o efeito da velocidade de 

aquecimento nas propriedades tecnológicas de produtos para cerâmica estrutural. Foram 

caracterizadas matérias-primas argilosas dos principais pólos cerâmicos de Rio Grande do 

Norte. Algumas das matérias-primas caracterizadas foram formuladas visando obter as 

melhores propriedades físicas e mecânicas. Em seguida, foram selecionadas matérias-primas e 

formulações para o estudo da influência na taxa de aquecimento nas propriedades finais dos 

materiais cerâmicos. As amostras foram conformadas por prensagem e extrusão e submetidas 

às taxas de 1 ºC/min, 10 ºC/min e 20 ºC/min, com temperaturas finais de 850 ºC, 950 ºC e 

1050 ºC. Também foram investigados os ciclos descontínuos com taxas de 10 ºC/min ou 15 

ºC/min até 600 ºC e taxa de 20 ºC/min até a temperatura final. Foram determinadas 

propriedades tecnológicas para todas as amostras e realizada a análise microestrutural em 

algumas condições de queima. Resultados indicam que é possível utilizar ciclos de queima 

mais rápidos e eficientes que os atuais, limitando apenas algumas massas argilosas para certas 

condições de queima. Os melhores resultados foram obtidos para as amostras submetidas aos 

ciclos lentos até 600 ºC e sinterização com queima rápida até 950 ºC.  Este trabalho apresenta 

como contribuição original a utilização de uma taxa de queima rápida para matérias-primas e 

formulações argilosas, procurando determinar as condições ideais de massas e de 

processamento para o uso de um menor tempo de queima, possibilitando assim, a utilização 

de fornos a rolos e do gás natural pelas indústrias de cerâmica estrutural. 

 

Palavras-chaves: taxa de aquecimento, ciclo de queima, cerâmica estrutural, argilas. 

 
 
 

 



 

 

ABSTRACT 

 

Heating rate is one of the main variables that determine a fire cycle. In industrial processes 

that use high temperatures, greater fire great can reduce the cost of production and increase 

productivity. The use of faster and more efficient fire cycles has been little investigated by the 

structural ceramic industry in Brazil. However, one of the possibilities that aims at 

modernizing the sector is the use of roller kilns and the inclusion of natural gas as fuel. Thus, 

the purpose of this study is to investigate the effect of heating rate on the technological 

properties of structural ceramic products. Clay raw materials from the main ceramic industries 

in the state of Rio Grande do Norte were characterized. Some of the raw materials 

characterized were formulated to obtain the best physical and mechanical properties. Next, 

raw materials and formulations were selected to study the influence of heating rate on the 

final properties of the ceramic materials. The samples were shaped by pressing and extrusion 

and submitted to rates of 1 °C/min, 10 °C/min and 20 °C/min, with final temperatures of    

850 °C, 950 °C and 1050 °C. Discontinuous cycles with rates of 10 °C/min or 15 °C/min up 

to 600 °C and a rate of 20 °C/min up to final temperature were also investigated. 

Technological properties were determined for all the samples and microstructural analysis 

was carried out under a number of fire conditions. Results indicate that faster and more 

efficient fire cycles than those currently in practice could be used, limiting only some clay 

doughs to certain fire conditions. The best results were obtained for the samples submitted to 

slow cycles up to 600 °C and fast fire sinterization up to 950 °C. This paper presents for the 

first time the use of a fast fire rate for raw materials and clay formulations and seeks to 

determine ideal dough and processing conditions for using  shorter fire times, thus enabling 

the use of roller kilns and natural gas in structural ceramic industries. 

 

Keywords: Heating rate, fire cycle, structural ceramic, clays. 
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1. Introdução 

 O estudo do ciclo de queima é de fundamental importância para a otimização de 

processos industriais que utilizam grandes quantidades de energia térmica. Conforme REED, 

1995, o ciclo de queima, o qual envolve variáveis tais como, temperatura, taxa de 

aquecimento, patamares (intermediário e final) e taxa de resfriamento, deve ser função do tipo 

de material e das propriedades finais desejadas ao produto. Recentemente, vários autores 

(FONSECA, 2003; BALKAYA, 2005; PINTO, 2005 e MARITAN, 2006), entre outros, 

fizeram estudos de ciclos e de condições de queima em diferentes tipos de materiais e 

constataram importância do estudo e da influência das variáveis dos ciclos nas propriedades 

finais dos materiais. 

 No caso particular da indústria de cerâmica estrutural, devido à numerosa variedade e 

quantidade de produtos, entre os quais, blocos e telhas cerâmicas, existe a necessidade de 

utilizar grande quantidade de energia térmica para desenvolver as propriedades necessárias 

aos seus produtos. Com isso, é de grande relevância o conhecimento de ciclos ideais e de 

menor tempo possível.     

 De maneira geral, no Brasil, as indústrias de cerâmica estrutural possuem pouca 

tecnologia aplicada ao seu processo, proporcionando produtos de baixo valor agregado e, 

muitas vezes, fora das especificações técnicas. No estado do Rio Grande do Norte, a situação 

não é diferente, apesar da indústria de cerâmica estrutural estar entre as cadeias produtivas de 

maior importância em termos de geração de renda e trabalho. De acordo com o último censo, 

o setor de cerâmica estrutural do Rio Grande do Norte quantificava cerca de 160 indústrias em 

atividade, localizadas em 39 municípios, produzindo aproximadamente 83.000.000 de 

peças/mês e empregando diretamente mais de 5.000 trabalhadores (CARVALHO, 2001). 

 Com relação à etapa de queima, as indústrias de cerâmica estrutural pouco se 

modernizaram ao longo dos anos. Devido à utilização de fornos antigos e de uma matriz 

energética não adequada, os atuais ciclos de queima são superiores a 20, 24 e 36 horas. Das 

160 indústrias de cerâmica estrutural do Rio Grande do Norte, apenas duas utilizam o gás 

natural do petróleo como combustível na queima de seus produtos, ambas em fornos 

contínuos do tipo túnel. As demais utilizam fornos intermitentes (tipo abóboda, garrafão, 

paulistinha e Hoffman) com o uso da lenha como combustível, agravando, com isso, o 

problema do desmatamento e ocasionando sérias ameaças ao processo de desertificação em 

algumas regiões do Estado.  
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 A manutenção do uso da lenha como insumo energético contribui para manter o atraso 

tecnológico do setor, uma vez que a lenha por possuir uma grande variação calorífica, 

influencia diretamente a temperatura do forno além de ser uma fonte energética que emite 

altas taxas de gases poluentes, em especial, de dióxido de carbono.  

 Apesar de muitas indústrias cobiçarem a inclusão do gás natural em substituição à 

lenha, motivadas pelo saber dos benefícios que aquele combustível gera ao processo 

produtivo e ao produto final, ainda não foi possível as empresas aderirem ao gás natural. As 

duas indústrias do Rio Grande do Norte que utilizam o gás natural ainda mantêm os antigos 

fornos abastecidos com lenha, para poder competir com as demais indústrias. 

  Uma das alternativas para incluir o gás natural na matriz energética da indústria de 

cerâmica estrutural no Brasil é a utilização de novas condições de queima, com a utilização de 

fornos mais eficientes, como os fornos a rolos. Os fornos a rolos, os quais já são utilizados 

pelas indústrias de cerâmica de revestimento, tem sido a principal alternativa em vista para a 

modernização do setor de cerâmica estrutural. 

 Este trabalho foi desenvolvido objetivando estudar diferentes taxas de aquecimento, 

enfatizando a diminuição do tempo total de queima, incluindo a queima rápida, de argilas e 

formulações argilosas do Rio Grande do Norte, a fim de verificar a viabilidade da inclusão de 

fornos a rolos e do uso do gás natural como energético na queima de seus produtos. Dentro 

deste contexto, a pesquisa foi programada para cumprir uma etapa experimental capaz de 

seguir tais objetivos específicos: 

 - Caracterizar matérias-primas e formulações argilosas utilizadas pelas indústrias de 

cerâmica estrutural, a fim de identificar as propriedades físicas, químicas e mecânicas destes 

materiais e selecionar algumas destas amostras para serem submetidas aos diferentes ciclos de 

queima; 

 - Desenvolver diferentes ciclos de queima com variação da taxa de aquecimento, 

temperatura final de queima e patamar na temperatura final, a fim de verificar a viabilidade e 

adequação destas variáveis de queima na qualidade e nas propriedades tecnológicas dos 

produtos finais; 

 - Comparar as propriedades tecnológicas e microestruturais dos produtos conformados 

por extrusão e por prensagem, submetidos aos diferentes ciclos de queima. 
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 Este trabalho apresenta, além da introdução aqui realizada, mais quatro capítulos, 

descritos conforme segue: 

 O Capítulo 2 apresenta uma revisão bibliográfica com os principais estudos e 

pesquisas sobre o tema em estudo. Foram enfocados pontos referentes à indústria de cerâmica 

estrutural, o processo de queima, tipos de fornos da indústria de cerâmica estrutural, as 

vantagens e desvantagens do gás natural com fonte energética, como também a importância 

da eficiência energética e a teoria do processo de queima. 

 No Capítulo 3, apresenta-se a metodologia que foi utilizada para a execução do 

trabalho, dividido em materiais e métodos experimentais. Neste capítulo encontram-se 

explicitadas quais as matérias-primas e quais as técnicas que foram utilizadas para o 

desenvolvimento do trabalho. 

 No Capítulo 4, apresenta-se os resultados obtidos no presente trabalho, bem como a 

respectiva discussão dos mesmos, sendo estes resultados subdivididos em três partes 

conforme metodologia apresentada. Na Parte I são apresentadas os resultados da 

caracterização das matérias-primas, enquanto que na Parte II são apresentadas os resultados 

das propriedades tecnológicas das formulações, desenvolvida a partir da seleção das matérias-

primas da parte I. A terceira e última parte (Parte III) são apresentados os resultados das 

propriedades tecnológicas submetidas à variação dos ciclos de queima. 

  O Capítulo 5 trata das conclusões do trabalho, as quais foram tiradas a partir dos 

resultados obtidos. Nas conclusões, estão associando as três partes do trabalho. 

Posteriormente, ainda neste capítulo, são apresentadas algumas sugestões para futuros 

trabalhos, visando complementar e contribuir para o aprofundamento do tema em estudo. 
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2. Revisão Bibliográfica 

  

 O presente capítulo faz uma revisão dos principais assuntos referentes ao tema do 

trabalho. Inicialmente são descritas as características gerais, o processo produtivo e os 

principais produtos da indústria de cerâmica estrutural, setor alvo do estudo dos ciclos de 

queima para a inclusão da queima rápida com gás natural. Em seguida, são tratados temas 

sobre argila, a principal matéria-prima da indústria de cerâmica estrutural. O final do capítulo 

aborda a principal etapa do processamento cerâmico, a qual inclui a descrição do processo de 

queima, os principais combustíveis utilizados na indústria de cerâmica estrutural, as 

transformações que ocorrem na matéria-prima quando submetidas a elevadas temperaturas e a 

teoria básica sobre curvas de queima e queima rápida.   

 

 2.1 A indústria de cerâmica estrutural 
  

  2.1.1 Características gerais  
  

 A indústria de cerâmica estrutural - ICE é classificada pelo Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística - IBGE como uma indústria de transformação inserida no ramo de 

atividades denominado “transformação de materiais não-metálicos” (PAULETTI, 2001). 

 Segundo a Associação Brasileira de Cerâmica - ABC (ABC, 2002), a cerâmica 

estrutural pertence ao segmento cerâmico, conhecido também por cerâmica vermelha, 

responsável, principalmente, pela fabricação de materiais para a indústria da construção civil. 

 De forma mais ampla, a ICE constitui um segmento da indústria de transformação 

inserido no ramo dos materiais não-metálicos, e tem como atividade a produção de blocos (de 

vedação e estrutural), telhas, tijolos, tubos, manilhas, lajotas e outros produtos menos comuns, 

representando, juntamente com a indústria de revestimento, a indústria de cerâmica branca, a 

indústria de cal, cimento e vidro, a cadeia produtiva que compõe o complexo industrial de 

materiais cerâmicos tradicionais, utilizados pela indústria da construção civil. 

  No Brasil, o segmento da cerâmica estrutural conta com cerca de 5.500 empresas, 

sendo em sua maioria micro e pequenas empresas, com um faturamento anual de estimado em 

R$ 6 bilhões, empregando diretamente 400 mil pessoas (ABC, 2006). 
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 No estado do RN, de acordo com o último relatório do setor, existem cerca de 160 

empresas em atividade, localizadas em 39 municípios do Estado. Essas empresas cerâmicas se 

concentram em 8 regiões, das quais 6 pertencem às bacias de grandes rios (Ceará - Mirim, 

Potengi, Trairi/Jacu, Curimatau, Baixo Açu e Seridó) além das empresas da Chapada do 

Apodi e da região serrana do extremo oeste potiguar (CARVALHO, 2001).  

A fabricação de cerâmica estrutural no Brasil teve origem no século XVI nos estados 

da Bahia e Pernambuco, espalhando-se até os dias de hoje, por todos os Estados da federação, 

nas suas mais diversas formas e técnicas de fabricação (SANTOS, 2001). 

Apesar de antigo, o processo de fabricação dos produtos da ICE sofreu poucas 

transformações ao longo dos anos, com utilização de tecnologia desenvolvida nas décadas de 

1950 e 1960. Somente na década de 1990, com o surgimento dos programas de qualidade dos 

materiais de construção, como o Programa da Qualidade da Construção Habitacional - 

QUALIHAB no estado de São Paulo, que iniciaram os programas de certificação das 

empresas, produtos e serviços no setor da construção civil. Esta proposta de qualidade, 

inicialmente foi desenvolvida para o estado de São Paulo e, em seguida, foi ampliada ao resto 

do país, sendo adotado por outros Estados com algumas adaptações em função de 

características regionais, por meio do PBQP-H (Programa Brasileiro de Qualidade e 

Produtividade no Habitat) (BASTOS, 2003). 

 Em virtude das exigências do PBQP-H e ao aparecimento de materiais alternativos, 

principalmente os blocos a base de cimento, as paredes de gesso e as telhas de plástico (PVC, 

PC) e metal, a ICE, em sua grande maioria, está procurando melhorar o processo e o produto 

para não perder clientes e mercado.  

 A nova realidade do mercado e a globalização da economia requerem a necessidade de 

modernização do setor, e contribuirá para que o material cerâmico seja produzido com 

qualidades físicas e mecânicas, enfatizando a qualidade total no processo e no produto, 

atendendo às exigências de normalização existente (MAFRA, 1999). 

De maneira geral, devido à falta de investimento em pesquisa pela melhoria do 

processo e produtos ao longo das últimas décadas, no Brasil, a ICE atualmente é caracterizada 

pela elevada produção e baixa produtividade, baixo valor agregado ao produto, alto índice de 

produtos não conformes, pouco controle ambiental e o emprego de mão-de-obra pouco 

qualificada (SOARES, 2004; BEZERRA, 2005). De acordo com TAVARES, 2002 a 

produtividade brasileira de blocos vazados situa-se em torno de 13.000 peças por funcionário, 

enquanto na Europa a produtividade em média é de 200.000. O autor referenciado justifica a 
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elevada produtividade européia a pesquisas em inovação tecnológica e processos, a 

modernização de equipamentos, a qualificação da mão-de-obra e ao incentivo governamental 

ao setor. 

Por outro lado, algumas poucas empresas de cerâmica estrutural têm uma visão 

diferente da grande maioria, tendo estas, investido na melhoria do processo e na qualidade dos 

produtos obtendo, inclusive, certificação pelo Centro Cerâmico do Brasil - CCB.  

Nos últimos anos, muitos trabalhos técnicos científicos foram desenvolvidos visando 

analisar e mostrar as características da ICE de algumas regiões do Brasil. SOARES, 2004 

mostra um panorama sócio-econômico da região central do Rio Grande do Sul. BEZERRA, 

2005 analisa o perfil das indústrias na região Nordeste. Ambos os trabalhos apontam quase os 

mesmo problemas, ou seja, salvo algumas exceções a ICE necessita de melhorias. 

 Com todas essas características, a ICE é de grande importância nacional, tanto na 

geração de emprego e renda, como na fabricação de produtos de fundamental importância na 

habitação residencial e comercial, contribuindo para o desenvolvimento das civilizações e 

uma melhor qualidade de vida da sociedade. 

  

  2.1.2 O processo produtivo 
 

O processo de fabricação da ICE, com ênfase na fabricação dos principais produtos 

(blocos e telhas cerâmicas), é composto por uma série de etapas, as quais podem ser 

visualizadas pela Figura 2.1 e resumidas na seguinte sequência: 

 

• Preparação das matérias-primas: extração, beneficiamento e formulação;  

• Conformação dos produtos: extrusão e/ou prensagem; 

• Tratamento térmico: secagem e queima. 

 

Figura 2.1: Etapas principais do processo de fabricação da ICE. 
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A fabricação de produtos da ICE está diretamente ligada ao setor da mineração de 

argilas, onde geralmente as próprias empresas fazem suas extrações (ABC, 2006). 

Normalmente, a argila é a única matéria-prima utilizada pela ICE, sendo desconhecido à 

indústria que utiliza outra matéria-prima (sintética) na composição da massa, exceto a 

utilização de resíduos por algumas indústrias. O número de argilas utilizadas em um processo, 

varia de acordo com suas características peculiares, da necessidade do processo e das 

propriedades finais requeridas ao produto.  

No sistema convencional, após a extração na jazidas, as argilas são transportadas para 

a indústria e estocadas em galpões para sazonar. O sazonamento ou o descanso trata-se de 

estocar argilas ao ar livre para que as intempéries atuem sobre elas, modificando-as para seu 

posterior uso (THOMAZELLA, 1999). Segundo GAIDZINSKI, 2005, o sazonamento confere 

às argilas características tecnológicas superiores àquelas do material diretamente extraído da 

jazida, sendo prática comum das empresas européias realizarem estocagem das argilas por 

meio do sistema de pilhas, onde estas ficam expostas ao ar livre por determinados períodos de 

tempo. No Brasil, nem todas as ICE utilizam o sazonamento no seu processo, seja pela falta 

de conhecimento ou apenas por desprezarem tal benefício. 

 Após extração e sazonamento, as argilas são formuladas, no caso das indústrias que 

utilizam mais de um tipo de argila. Esta formulação é feita com o auxílio de pás carregadeiras, 

como métodos de dosagem. Em alguns casos a formulação é feita antes do sazonamento. 

  A introdução da(s) argila(s) no processo é feita nos “caixões alimentadores”, os quais 

são destinados à estocagem intermediária, bem com alimentar constantemente as demais 

máquinas da etapa de preparação da mesma. A partir deste ponto, até a conformação da peça, 

existe uma grande variação dos maquinários utilizados pelas indústrias. No entanto, 

britadores, misturadores e laminadores, é a sequência normalmente seguida pelas ICE, como 

também o local onde é adicionada a água para conformação. Quando a(s) argila(s) não 

necessitam ser trituradas, elas seguem direto para os misturadores, os quais têm a função de 

promover, simultaneamente,  a umidificação, o amassamento  e  a homogeneização do 

material. Já o laminador é destinado a refinar a massa e eliminar pequenos torrões de argila, 

melhorando na distribuição da água e no aperfeiçoamento da homogeneização da massa 

cerâmica, deixando-a em condições adequadas para a conformação das peças cerâmicas. 

A segunda etapa do processo de fabricação é a conformação da peça. A extrusão e a 

prensagem são os dois métodos mais utilizados. Em alguns casos, como por exemplo, para 

fabricação de telhas prensadas, utiliza-se uma massa extrudada. Para blocos vazados, a 
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extrusão predomina. Algumas poucas indústrias já utilizam a prensagem com massa semi-

seca para conformação de telhas, sendo, talvez, uma tendência futura.  

Após a conformação, as peças são secadas para retirada da água adicionada para a 

conformação da peça. A secagem pode ser natural ou artificial. A secagem natural é mais 

utilizada nas regiões onde o clima é seco e o sol predomina a maior parte do ano, no caso do 

Nordeste do Brasil. No entanto, visando acelerar a produção, muitas indústrias utilizam à 

secagem artificial, a qual é realização em grandes estufas com temperaturas controladas. Após 

a secagem, as peça estão aptas para serem queimadas. A etapa de queima é considerada por 

muitos estudiosos a mais importante, além de representar a maior parcela do custo industrial. 

É na etapa de queima que as peças adquirem as propriedades necessárias para sua utilização, 

sendo esse um processo irreversível, ou seja, a matéria-prima (argila) passa a ser cerâmica.  

 

  2.1.3 Principais produtos  
 

Os principais produtos fabricados pela ICE são blocos e telhas. Quanto aos blocos 

cerâmicos, podem ser de dois tipos: (i) bloco de vedação, os quais são destinados à execução 

de paredes que suportarão o peso próprio e pequenas cargas de ocupação (armário, pias, 

lavatórios, etc.), geralmente utilizados com furos na horizontal e com atual tendência ao uso 

com furos na vertical, (ABNT, NBR 15270-1) e (ii) os blocos estruturais ou portantes, os 

quais além de exercerem a função de vedação, também são destinados à execução de paredes 

que constituirão a estrutura resistente da edificação (podendo substituir pilares e vigas de 

concreto). Estes blocos são utilizados com os furos sempre na vertical (ABNT, NBR 15270-

2). Os principais tipos de telhas cerâmicas são: (i) telha de capa e canal, (ii) telha colonial, 

(iii) telha paulista, (iv) telha capa e canal plan, (v) telha francesa ou marselhesa, (vi) telha 

romana, (vii) termoplan, (viii) telha portuguesa, dentre outras (ABNT, NBR 15310). 

 

 2.2 Argila - a matéria-prima da indústria de cerâmica estrutural 
 

Como referenciado anteriormente, a argila é praticamente a única matéria-prima 

utilizada pela ICE. Segundo MOTTA, 2001, sobre este ponto de vista, o setor de cerâmica 

estrutural utiliza basicamente argila comum, tendo, portanto, uma massa do tipo 

monocomponte - só argila.  

Por possuir uma grande diversidade e conter numerosos tipos de minerais, a argila é 

uma das matérias-primas mais utilizadas, não só na ICE, mas também em outras indústrias 

cerâmicas e em diversos processos industriais.  
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As argilas fazem parte dos chamados “minerais industriais” formado pelo grupo dos 

silicatos, grupo este de grande importância, pois, cerca de 25 % dos minerais conhecidos e 

quase 40 % dos minerais comuns são silicatos (MACHADO 2006), representando 

aproximadamente 97 % em volume da crosta continental.  

Considerando que os minerais dominantes da crosta terrestre são os silicatos e óxidos, 

cujas propriedades dependem das condições físicas e químicas de sua formação (SANTOS, 

1989), os silicatos podem ser agrupados, conforme o arranjo espacial, em 6 classes: (i) 

nesossilicatos; (ii) sorossilicatos; (iii) ciclossilicatos (iv) inossilicatos; (v) filossilicatos; e (vi) 

tectossilicatos (MACHADO, 2006). Dentre estas seis classes, a dos filossilicatos é a que 

possui maior participação dentro da química de materiais, incluindo nesta classe os minerais 

argilosos (FONSECA, 2003). 

 Por causa da superposição de fenômeno de degradação, de transporte e de reações 

químicas é difícil encontrar um único tipo de argila na natureza em estado puro 

(FACINCANI, 1993; MACHADO 2006). 

Na maioria das vezes acompanham as argilas outros materiais, os chamados materiais 

complementares ou minerais acessórios, como, por exemplo, os feldspatos, o quartzo e os 

carbonatos.  

Os constituintes das argilas podem ser divididos em dois grupos de característica 

distinta: um de fração argilosa e outro de fração não-argilosa. O primeiro grupo, também 

denominada de fração argila, é constituído pelos argilominerais (minerais de argila), os quais, 

pela sua natureza, proporcionam à argila característica plástica; enquanto a fração não-

argilosa é constituída pelos minerais acessórios, proporcionando a argila característica não-

plástica (DEER, 1992).  

De um modo geral, as argilas apresentam combinações bastante distintas destas duas 

frações, o que influi fortemente no seu comportamento reológico, nas alterações físicas e 

químicas durante a etapa de queima e nas propriedades tecnológicas do produto final 

(DUTRA, 2006). Por exemplo, uma argila com uma fração majoritária de minerais argilosos, 

comparativamente a fração de minerais acessórios, tende a apresentar uma elevada 

plasticidade, bem como, granulometria muito fina e elevada reatividade química e 

sinterabilidade. Inversamente, uma argila com predominância da fração de minerais 

acessórios, apresenta menor plasticidade, grãos mais grossos com formas arredondadas e 

eqüidistantes, menor superfície específica e elevada estabilidade térmica (BARBA, 1997 e 

PRACIDELLI, 1997). 
 



Revisão Bibliográfica 
 
 
 

26

   2.2.1 Fração argilosa  
 

A fração argilosa constitui, normalmente, a maior parcela do corpo cerâmico, 

transformando-se, na maioria das vezes, em um material cristalino depois de queimado. Tem 

a função de proporcionar moldabilidade à massa, de aumentar a plasticidade da massa, de 

atuar como agente de suspensão em meio aquoso e de conferir coesão e solidez à massa verde, 

sendo responsável pela retração na secagem e elevada resistência mecânica depois de 

queimada. Como referenciado anteriormente, os argilominerais são os principais constituintes 

desta fração, os quais apresentam entre si algumas características comuns, como: (i) suas 

estruturas são formadas por camadas (capas) de componentes com coordenações tetraédricas e 

octaédricas; (ii) quimicamente são definidos como silicatos hidratados (principalmente de 

alumínio ou magnésio) os quais, sob aquecimento, perdem água adsorvida e constitucional e a 

altas temperaturas produzem materiais altamente refratários (DEER, 1992).  

De acordo com BARBA, 1997, os argilominerais presentes na fração argilosa são 

filosilicatos hidratados que apresentam cristais muito pequenos (4-8 µm) com estrutura 

lamelar hexagonal e poucas vezes com estrutura fibrosa. Possuem estrutura cristalina 

composta por capas tetraédricas e de capas octaédricas de átomos ou íons de oxigênio e de 

íons hidroxila com pequenos cátions ao redor, principalmente Si4+ e Al3+. As ordens das capas 

(tetraédricas e octaédrica) e o espaçamento entre elas (7Å, 10Å, 14Å, etc.) é o que determina 

o tipo de argilomineral, como também as substituições que podem ocorrer, dentro da 

estrutura.  

Os principais grupos de argilominerais são: (i) grupo da caulinita/serpentina: deste 

grupo o argilomineral mais comum é a caulinita, a qual possui estrutura bilaminar, composta 

por uma capa tetraédrica (SiO4) e uma octaédrica Al2(OH)6, tipo T:O ou 1:1 (Figura 2.2), 

podendo ocorrer substituições de Si4+ por Al3+ no tetraedro e de Al3+ por Fe2+ e/ou Mg2+ no 

octaedro (SANTOS, 1999).Os outros minerais do grupo da caulinita são: a nacrita, a diquita e 

a haloisita. Este último tem duas formas distintas - uma com a composição da caulinita e outra 

derivada da caulinita por desidratação com perda de duas moléculas de água. Mundialmente, a 

caulinita desperta muito interesse devido às amplas e importantes propriedades desenvolvidas 

na queima, porém o emprego desta argila como único componente de massa para confecção 

de produtos da ICE não é adequado, devido, sobretudo, ao seu comportamento refratário 

durante a queima o que dificulta a obtenção do nível de porosidade especificado. 

Normalmente as argilas cauliníticas apresentam pouca plasticidade (caulinita < ilita e clorita < 

montmorilonita), maior tendência de formar mulita (caulinita > ilita > montmorilonita), e 
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maior velocidade de secagem da peça (caulinita  > ilita  > montmorilonita). (ii) grupo das 

esmectitas: os argilominerais deste grupo são constituídos por três capas, sendo duas capas 

tetraédricas e uma octaédrica do tipo 2:1, cuja estrutura é mostrada na Figura 2.2. São 

classificadas de acordo com a localização e os tipos de cátions presentes na estrutura 

cristalina. Quando todos esses sítios são ocupados por cátions, o filossilicato é chamado 

trioctaédrico. Quando somente dois terços são ocupados por cátions, trata-se de um 

filossilicato dioctaédrico. Neste grupo, o principal argilomineral dioctaédrico é a 

montmorilonita, a qual apresenta como principal característica a capacidade de absorver 

moléculas de água, produzindo uma marcante dilatação de sua estrutura (BARBA, 1997). (iii) 

grupo das ilitas: também denominadas de minerais micáceos ou mica hidratada, o 

argilomineral ilita apresenta uma estrutura cristalina semelhante à da montmorilonita, a 

diferença é que existe uma substituição maior do alumínio por silício (SANTOS, 1989). 

Como conseqüência desta substituição, as camadas estruturais são rigidamente ligadas e não 

se expandem, tendo distância interplanar basal de 10Å (Figura 2.2). (iv) grupo das cloritas: as 

cloritas são argilominerais cuja estrutura cristalina é constituída por quatro capas, sendo duas 

tetraédricas e duas octaédrica, do tipo T:O:T:O, conforme Figura 2.2. (v) grupo da 

vermiculita: a vermiculita é um filossilicato que pode ser considerado como micas 

trioctaédricas que sofreram um “inchamento” com a substituição do Si4+ por Al3+ nas camadas 

tetraédricas, e o Fe3+ e Al3+ para substituições de Mg2+ nas camadas octaédricas. Esta argila é 

constituída por lamelas ou placas de perfil hexagonal, devido ao arranjo hexagonal das 

unidades constituintes das folhas de silicato e de hidróxido de alumínio, em que cada partícula 

monocristalina é formada pela superposição de um certo número de camadas de estrutura e 

espessura bem definidas, separadas por intervalos denominados espaços interfoliares. Cada 

camada, por sua vez, é composta por duas folhas de tetraedros, entre as quais se liga uma 

folha octaédrica. O espaço interfoliar é ocupado por cátions hidratados que têm a função de 

neutralizar as cargas elétricas geradas pelas substituições isomórficas que ocorrem na 

estrutura do mineral. Os cátions interfoliares mais comuns encontrados em vermiculitas 

naturais são magnésio e cálcio, e podem ser facilmente trocados por potássio, sódio, rubídio, 

césio, lítio e amônio (CHUI, 2005). Com isso, as vermiculitas são, entre os argilominerais, as 

que apresentam maior capacidade de troca de cátions, sendo muito utilizadas nas cerâmicas 

avançadas.  
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Figura 2.2: Estrutura dos principais argilominerais. 
  

 Os argilominerais interestratificados são minerais compostos formados por uma 

alternância de diferentes argilominerais, presentes na maior parte dos sedimentos de argilas. 

As principais interestratificações ocorrem entre os argilominerais ilita, biotita, 

montmorilonita, vermiculita, clorita e caulinita; quando envolvem três ou mais espécies, 

constituem-se em amostras difíceis de serem identificadas na difração de raios X. 
 

  2.2.2 Fração não-argilosa 
  

A fração não-argilosa, representadas pelos minerais acessórios, segundo BARBA, 

1997, é formada pela sílica, carbonatos, feldspatos, compostos de ferro e titânio, sais solúveis 

e matéria orgânica. 

 A sílica se apresenta na maior parte das variedades de argilas em forma de quartzo, 

sendo um dos minerais mais abundantes da crosta terrestre. Durante a preparação da massa 

cerâmica, a elevada quantidade de quartzo tende a diminuir a plasticidade da massa, enquanto 

na etapa de conformação, o quartzo tende a aumentar a permeabilidade da peça, facilitando, 

posteriormente, o processo de secagem da peça. Contudo, a principal característica das argilas 

com elevado percentual de quartzo é o aumento do coeficiente de dilatação da peça. 

Dependendo do tamanho das partículas, o quartzo tende a aumentar ou não a refratariedade da 

massa cerâmica na etapa de queima, uma vez que tamanhos grandes diminuem a reatividade, 
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atuando como material inerte, enquanto que, tamanhos pequenos de quartzo tendem a fundir e 

reagir com os outros constituintes da massa. Normalmente, elevadas quantidades de quartzo 

diminui a resistência mecânica do material (BARBA, 1997).   

 Os carbonatos mais habituais encontrados nas argilas é a calcita (CaCO3), a magnesita 

(MgCO3) e a dolomita (MgCa(CO3)2) (BARBA, 1997). Em geral, os carbonatos regulam a 

porosidade da peça cerâmica e proporcionam um mais amplo intervalo de queima, com 

também reduzem a expansão por umidade dos materiais. Com a redução do tamanho de 

partículas é possível reduzir a temperatura de decomposição dos carbonatos e aumentar a 

reatividade da massa.   

  Os feldspatos são aluminosilicatos de sódio, cálcio, potássio e bário, com diferentes 

tipos de ordenamento, dentre os quais os principais são: albita (NaAlSi3O8), arnotita 

(CaAl2Si2O8) e ortoclasse (KAlSi3O8). Os feldspatos são encontrados em maiores quantidades 

em argilas residuais e raramente em argilas sedimentares. São grupos mineralógicos muito 

abundantes na crosta terrestre, constituindo frequentemente 50 % de muitas rochas, 

aparecendo misturados, principalmente com quartzo. (BARBA, 1997). Os feldspatos são 

constituídos de um retículo tridimensional formados por SiO4, sendo que alguns destes 

retículos podem estar preenchidos por AlO4, o que ocasiona um desbalanciamento de cargas 

quando o Si4+ é substituído pelo Al3+. Para compensar este desequilíbrio e ocupar os grandes 

espaços existentes neste retículo, entram os alcalinos Na+ e K+ e o alcalino terroso Ca2+ 

(BORBA, 1996). Nas indústrias de cerâmica que trabalham com temperatura superior a 1100  

ºC, como a indústria de revestimento cerâmico, os feldspatos têm a função de diminuir a 

temperatura de gresificação da peça. 

 A matéria orgânica, também denominada de matéria carbonosa está presente nas 

argilas em proporções muito variadas, em função da origem e característica da jazida. A 

matéria orgânica influi sobre diferentes características e propriedades das argilas, 

proporcionando a argila uma cor que varia de cinza ao preto em função do seu conteúdo 

(BARBA, 1997).  

 Argilas naturais podem conter como impurezas diversos tipos de óxidos de ferro 

cristalinos ou amorfos, tais como: hematita (a-Fe2O3), goetita (a-FeOOH) e lepidocrocita (g-

FeOOH), além de outras formas combinadas, como a magnetita (FeO.Fe2O3) e a ilmenita 

(FeO.TiO2) (LEITE, 2000).       

 A fração não-argilosa atua nas fases de conformação e secagem da peça, diminuindo a 

retração e favorecendo a secagem. Na fase do processamento térmico, esta fração da argila 
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desempenha o papel mais relevante, controlando as transformações, deformações e a 

sinterização. Devido principalmente ao seu papel na fase de queima, os materiais não-

plásticos são ainda qualificados de inertes, vitrificantes e fundentes (MOTTA, 2002), 

dependendo da temperatura de queima. Por exemplo: o feldspato, por natureza, é uma 

matéria-prima fundente. No entanto, se comporta como inerte se a temperatura de queima for 

inferior a 1100 ºC (FACINCANI, 1993).   

 As matérias-primas fundentes têm como função aumentar a cinética de sinterização, 

por meio da formação de fase líquida viscosa, de modo a adequar as características finais do 

produto a um ciclo de queima industrial (BORBA, 1996).  

 Segundo RIELLA, 2002 a importância de um material fundente na massa cerâmica 

está relacionada com sua capacidade de diminuir a temperatura de formação de fase líquida 

durante o processo de queima. Este líquido formado tende a preencher as cavidades do corpo 

cerâmico, dependendo da sua viscosidade, eliminando assim a porosidade. Os elementos mais 

eficientes para promover a formação de fase líquida são os óxidos alcalinos (Na2O e K2O) e 

os alcalino-terrosos (CaO e MgO).     

 

  2.2.3 Formulação de massa 
  

A formulação de massas pode ser definida como uma combinação balanceada de 

matérias-primas com o propósito de dar condições para todas as operações necessárias para a 

fabricação de um determinado produto. A formulação com argilas de diferentes características 

visa obter as propriedades desejadas e as características estéticas, com melhor facilidade de 

fabricação e melhor aspecto econômico. Normalmente, as formulações são realizadas com 

base em alguma característica das matérias-primas originais, como, por exemplo, composição 

química, composição mineralógica, granulometria, plasticidade, fundência (ou refratariedade), 

cor de queima, entre outras. (DUTRA, 2004). Segundo SILVA, 2001, para obtenção de uma 

massa que possua um conjunto de propriedades adequadas ao processo de fabricação é 

necessário que a proporção entre as argilas constituintes seja definida com critério.  

De um modo geral, a ICE do RN utiliza na formulação de suas massas cerâmicas 

diferentes tipos de argilas (duas, três ou mais), sendo normalmente duas de características 

distintas. Com isso, é necessário que as proporções entre os diferentes tipos de argilas sejam 

definidas com critérios técnicos, o que raramente acontece. Em muitos casos, para se chegar a 

uma massa considerada ideal, a ICE utiliza métodos baseado apenas na experiência prática 

adquirida com o uso de matérias-primas locais, formulando as massas cerâmicas de maneira 
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empírica sem nenhuma caracterização das argilas e sem estudo do comportamento das 

mesmas quando introduzidas no processo industrial. Deste modo, as formulações são 

realizadas de maneira empírica e desconsiderando as características químicas, físicas e 

mineralógicas das argilas (DUTRA, 2006).   

 

 2.3 A queima cerâmica 
 

  2.3.1 O processo de queima 
 

O processo de queima é uma das etapas mais importantes no processamento dos 

produtos cerâmicos. É durante esta etapa que o material sofre as reações e transformações 

químicas e físicas necessárias para conceder ao produto final microestruturas com 

propriedades requeridas.  

De acordo com REED, 1995 o processo de queima ocorre em três estágios: (i) pré-

sinterização, a qual inclui perda orgânica e eliminação dos gases de decomposição e oxidação 

do material; (ii) sinterização; e (iii) resfriamento. Dentre estes estágios, a sinterização é o mais 

complexo e que exigem mais conhecimento do material e do processo para obter as 

propriedades desejadas. Porém, a pré-sinterização e o resfriamento não devem ser 

desconsiderados.  

Pode-se descrever a sinterização como um processo no qual, pós cristalinos ou não, 

compactados ou não, são tratados termicamente, em uma temperatura abaixo de sua 

temperatura de fusão (sinterização por fase sólida), envolvendo uma mudança na 

microestrutura desse material, por meio de um ou mais mecanismos de transporte, que podem 

ser concorrentes ou consecutivos, para se obter um único sólido coerente (FLORIO, 1998). É 

importante salientar que o termo sinterização muitas vezes é interpretado, erroneamente, 

como sinônimo de retração e densificação, embora isso comumente aconteça, pois 

densificação nem sempre ocorre (REED, 1995).   

O parâmetro mais importante da sinterização é a redução da energia livre de superfície 

do sistema, ou seja, a tendência do sistema de atingir o estado de menor energia livre. Esta é 

acompanhada por uma redução nas áreas das superfícies e interfaces dos pós compactados. 

Basicamente o que ocorre é a conversão de muitas partículas pequenas em partículas maiores 

em menor número, ou seja, crescimento de grão e a substituição das interfaces gás-sólido, por 

interfaces sólido-sólido de menor energia, ou seja, densificação. De maneira geral, o 

crescimento de grão ocorre em todos os estágios de sinterização. O modelo mais simples de 
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crescimento de grão leva em consideração o movimento dos contornos de grão, que é 

inversamente proporcional ao tamanho médio de grão. Dessa forma, a segregação de 

impurezas nos contornos de grão pode reduzir a energia livre do sistema e consequentemente 

diminuir a taxa de crescimento do grão (FLORIO, 1998). 

A sinterização tem influencia determinante nas propriedades e na estrutura do material 

(GOMES, 1993). Por esta razão, seu estudo consiste em relacionar o aspecto estrutural da 

peça sinterizada (porosidade residual, fases presentes, tamanho médio de grão e distribuição 

de tamanho de grão, homogeneidade estrutural, etc.) às características dos pós usados 

(tamanho médio e distribuição de tamanho de partículas), considerando também as condições 

de sinterização, tais como temperatura, tempo e atmosfera de sinterização (SILVA, 1998). 

É notório que os produtos da ICE são submetidos ao processo de queima em fornos, os 

quais podem ser definidos como uma construção de alvenaria ou metálica, dentro do qual é 

possível aquecer uma carga determinada a altas temperaturas (JUSTO, 1999). Atualmente, 

são encontrados na ICE três diferentes tipos de fornos, com as seguintes características:  

 (i) Forno intermitente: é o tipo mais antigo de forno. O processo de queima consiste 

em carregar o forno com as peças a serem queimadas, aquecer até uma temperatura desejada, 

resfriar até uma temperatura possível para manusear as peças e retira-las do forno. Neste tipo 

de forno, a carga a ser aquecida é colocada em certa posição e permanece lá até alcançar a 

temperatura requerida, sendo depois resfriada até a temperatura ambiente e então retirada, 

geralmente através da porta pela qual entrou. Os fornos dos tipos abóboda, garrafão e 

paulistinha são os principais tipos de fornos intermitentes, sendo os mais utilizados pelas ICE 

de pequeno e médio porte (BASTOS, 2003);  

 (ii) Forno semi-contínuo: conhecido como forno de Hoffman, foi desenvolvido na 

Europa, em meados do século XIX, resultando numa grande economia de combustível. São 

constituídos de uma série de câmaras ligadas lateralmente e aquecidas uma após outra. Isso 

permite que os gases de combustão da câmara que estão queimando sejam direcionados à 

câmara adjacente, a qual será a próxima a ser queimada, e assim pré-aquecer a carga seguinte 

até quase a temperatura máxima de queima. Assim, a queima do combustível se movimenta 

de câmara a câmara, de forma regular (BASTOS, 2003);  

 (iii) Forno contínuo: são os fornos que operam de forma contínua, sem interrupção 

para descarga ou carregamento das peças. Nestes fornos, enquanto um lote de peças está 

chegando ao final da queima, outra quantidade igual ou semelhante está sendo iniciada, sem 

descontinuidade do processo. (JUSTO, 1999). O principal forno contínuo utilizado pela ICE é 
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o forno túnel, o qual consiste num longo túnel construído com material refratário, subdividido 

em três zonas: a zona de pré-aquecimento; a zona de queima, onde é atingida a máxima 

temperatura; e a zona de resfriamento, onde as peças são resfriadas lentamente pelo ar que 

entra no forno. Os fornos contínuos são os mais utilizados em todo o mundo devido à maior 

capacidade produtiva e ao melhor aproveitamento da energia fornecida pelo combustível. No 

Brasil, as empresas estão começando a instalar fornos deste tipo, buscando melhorar sua 

produção e a qualidade de seus produtos. (SANTOS, 2001). 

 De acordo com JUSTO, 1999 o desempenho de um forno inclui aspectos importantes, 

tais como: os combustíveis usados, os processos de combustão, os processos de transferência 

de calor e massa e a utilização de materiais isolantes na construção dos mesmos para evitar 

perdas de calor através das paredes. 

 Uma boa e interessante possibilidade de queima para a cerâmica estrutural é a queima 

em fornos a rolos, os quais são caracterizados por apresentar uma esteira para deslocar os 

produtos através do forno ao invés de vagonetas (Figura 2.3).  

 O forno a rolo é semelhante ao forno túnel e utiliza o mesmo modelo de fluxo de ar no 

seu interior, com queimadores posicionados na lateral do forno. A maior parte do calor é 

liberada no centro do forno e os gases de exaustão são puxados em direção à entrada, contra o 

fluxo de produtos. A zona de resfriamento de um forno a rolos trabalha igualmente de forma a 

retirar o calor das peças, sendo o ar de resfriamento direcionado da saída para o centro do 

forno, onde é normalmente retirado por um ventilador de resfriamento dos produtos (JAHN, 

2006).  
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Figura 2.3: Fotografia de um forno a rolos (JAHN, 2006). 

 

 De acordo com JAHN, 2006, a maior vantagem do forno a rolo em relação a um forno 

túnel é a ausência de vagonetas a serem aquecidas e resfriadas. No forno a rolos o 

deslocamento do material no forno é feito pela simples rotação dos rolos. Com isso, ciclos de 

queima extremamente rápidos tornam-se possíveis, sendo comum, ciclo de queima de 30 

minutos a 4 horas. Para ciclos superiores a 4 horas, a utilização de um longo forno túnel com 

vagonetas leves pode se tornar uma solução economicamente mais interessante. 

   

  2.3.2 Combustíveis utilizados na ICE 
  

 Umas das propriedades mais importantes que deve ser analisada na escolha de um 

combustível para uso industrial é o poder calorífico, o qual é definido como a quantidade de 

calor desprendida pela combustão de uma unidade de massa de combustível.  

 O poder calorífico está relacionado com os elementos químicos que constituem os 

combustíveis, entre os quais, os principais são: carbono, hidrogênio, oxigênio e enxofre 

(JUSTO, 1999). Estes elementos reagem com o oxigênio, e na sua forma pura apresentam a 

seguinte liberação de calor: 

C + O2 → CO2 + 393.500 kj/kmol 

H2 + 1/2O2 → H2O + 241.800 kj/kmol 
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S + O2 → SO2 + 29.300 kj/kmol 

 

 A maior parte dos combustíveis fósseis são hidrocarbonetos, e as composições típicas 

são de carbono, hidrogênio e oxigênio. Já os combustíveis vegetais, produtos de madeira e 

refugo (bagaço, serragem, cascas, etc.) são carboidratos que contém 1/2 átomo de oxigênio 

para cada átomo de hidrogênio, tendo seus produtos de combustão similares aos 

hidrocarbonetos, mas a energia liberada durante a combustão é comparativamente menor. 

 Na ICE, os critérios de escolha de um combustível não têm sido em função do poder 

calorífico do combustível e sim em função do preço e da disponibilidade local.  

 De acordo com o Ministério de Minas e Energia (Balanço Energético Nacional, 2005) 

o combustível mais utilizado na indústria cerâmica no ano de 2004 foi a lenha, com 50,1 %, 

seguido do gás natural (23,9 %), do óleo combustível (9,2 %) e da eletricidade (8,7 %). Esta 

alta percentagem do uso da lenha na indústria cerâmica deve-se ao setor da cerâmica 

estrutural, uma vez que a grande maioria das ICE ainda utiliza este combustível para a queima 

de seus produtos. Por outro lado, o setor de cerâmica de revestimento é o principal 

responsável pela elevada taxa de crescimento do uso do gás natural, principalmente a partir do 

ano de 2000, conforme mostra a Figura 2.4.  
  

 

Figura 2.4: Comparação gráfica da utilização dos dois principais combustíveis na 

indústria de cerâmica. 
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 De fato, o processo de desenvolvimento das nações induz à redução natural do uso da 

lenha como fonte de energia. Na indústria, especialmente nos ramos de alimentos e cerâmica, 

a modernização dos processos leva ao uso de energéticos mais eficientes e menos poluentes. 

 Segundo CORREA (2002), as razões que têm levado as empresas cerâmicas a adotar o 

uso do gás como combustível variam desde aspectos econômicos, passando pelos ambientais, 

operacionais, tecnológicos e as de qualidade.  

 A utilização do gás natural para a queima também segue uma tendência mundial, por 

ser um combustível mais nobre, menos poluente, que facilita o controle do processo de 

queima e a obtenção de produtos de maior qualidade. (SANTOS, 2001), apesar de a lenha ser 

um dos combustíveis mais antigos ainda em uso e até hoje muito utilizado em diversos países, 

inclusive no Brasil (CARVALHO, 2005). No entanto, de acordo com MAS, 1992, a ICE da 

Itália e da Espanha não utiliza mais a lenha em seus fornos, operando em 100 % dos casos 

com o gás natural.  

 Segundo CORREA, 2002, o gás natural apresenta inúmeras vantagens em relação aos 

demais combustíveis, dentre os quais, pode-se destacar: (i) vantagens ambientais: não emite 

fuligem e enxofre, dispensa o uso de equipamentos de controle de poluição, elimina o 

tratamento dos efluentes resultantes da queima de outros combustíveis e reduz o 

desmatamento das florestas; (ii) vantagens econômicas: não tem frete, não necessita de pré-

requisitos para queima, não é estocado, o pagamento é feito somente após a sua utilização, 

reduz custos com operação e manutenção; (iii) vantagens operacionais - tecnológicas: a 

queima é completa, aumenta a vida útil dos equipamentos, tem elevado rendimento térmico, 

elimina a movimentação de caminhões no pátio da fábrica, é mais seguro, composição 

química constante, responde a grandes variações no consumo de vapor; (iv) vantagens quanto 

à qualidade: o calor obtido se aplica diretamente ao produto, menor grau de impureza e 

depósito de contaminantes, produto mais competitivo quanto ao preço, ecologia, etc. 

 A utilização do gás natural implica também, em menor produção de CO2, frente a 

combustíveis como óleo e lenha nativa, e apresenta as vantagens deste ser um combustível 

gasoso, isento de enxofre e cinzas, fácil de controlar e queimar, com baixa produção de 

particulados, além de não necessitar de manuseio e possibilitar um elevado rendimento de 

combustão e um menor consumo específico que a lenha.  

 Embora praticamente todos os tipos de geração de energia, de alguma forma tragam 

impactos negativos ao meio ambiente, a energia precisa continuar sendo gerada para poder 

atender ao crescimento da população e suas necessidades de desenvolvimento e 
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sobrevivência, portanto, a escolha de um combustível com menor impacto ambiental é de 

extrema importância.  

   

  2.3.3 Transformação das matérias-primas na queima 
 

As reações que ocorrem nos produtos cerâmicos durante o processo de queima são 

diferentes em função do tipo de argila utilizada no processo de fabricação. 

De modo geral, as principais transformações que ocorrem nos materiais argilosos 

quando submetidos a elevadas temperaturas estão indicadas na Tabela 2.1 (NAVARRO, 

1998). 

 

Tabela 2.1 Principais transformações nos materiais cerâmicos.  

Temperatura (ºC) Transformação 
Até 150 Eliminação da água livre 

150 - 250 Eliminação da água adsorvida 

350 - 650 Eliminação da água estrutural 
400 - 600 Decomposição de compostos orgânicas 

573 Transformação do quartzo α em quartzo β 
700 - 900 Início da fusão dos álcalis e óxidos de ferro 

1000 Início da fusão dos CaO e FeO, com formação de silicatos 

Até 1200 Formação de fase vítrea com redução de tamanho de poros 

 

Durante a etapa de queima, o primeiro fenômeno que ocorre com o material argiloso, 

caso o material não tenha sido seco em estufa, é a eliminação da água livre (água fisicamente 

ligada à argila), apresentando uma perda de massa, sem retração, devido à eliminação da água 

presa nos poros da peça. Diferentemente, a eliminação da água adsorvida geralmente é 

associada a uma retração, a qual varia de acordo com o argilomineral predominante. 

SANTOS, 2001, indica que entre 200 ºC e 300 ºC tem-se a eliminação da água adsorvida dos 

minerais montmoriloníticos, com grande perda de massa, visto que a estrutura deste 

argilomineral permite.  

Em temperaturas superiores, dos 250 ºC aos 300 ºC pode-se ter a liberação das 

oxidrilas dos hidróxidos (como o hidróxido de alumínio) e, dos 400 ºC aos 500 ºC, a 

eliminação da água de estrutural dos diversos minerais argilosos (SANTOS, 2001).  

Entre 450 ºC e 650 ºC dá-se a decomposição das argilas, com liberação, sob forma de 

vapor, da água de constituição (quimicamente combinada na caulinita, constituinte 

fundamental da argila, contendo sílica e alumina) (SANTOS, 2001, FACINCANI, 1993).  
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As reações acima são todas endotérmicas, absorvendo energia. Entretanto também 

podem acontecer reações exotérmicas, liberando energia, devidas à combustão de substâncias 

orgânicas presentes naturalmente ou adicionadas.  

Em temperaturas em torno de 570 ºC dá-se a transformação do quartzo na sua forma 

cristalina α para quartzo β, acompanhada de significativa expansão (durante o resfriamento, 

nessa temperatura, ocorre contração) (SANTOS, 2001). 

Se a argila contém carbonatos, por volta de 400 ºC a 600 ºC, estes começam a se 

dissociar. Primeiramente ocorre a dissociação do carbonato de magnésio e em temperaturas 

mais elevadas, cerca de 800 ºC, ocorre a dissociação do carbonato de cálcio, bem mais 

abundante. Vale lembrar que estas reações são influenciadas pela velocidade de aquecimento 

e que a dissociação dos carbonatos, libera CO2 e absorve calor. É necessário tempo para que 

as reações se completem e sejam uniformes tanto nas pilhas como em cada uma das peças 

cerâmicas (SANTOS, 2001).  

Acima dos 700 ºC também se desenvolvem as reações químicas da sílica e da alumina 

com os elementos fundentes, havendo formação de complexos sílico-aluminatos, que são 

responsáveis pela dureza, pela resistência física e química e pela estabilidade da peça 

cerâmica (SANTOS, 2001). 

Por volta dos 800 ºC tem-se, normalmente, a máxima dilatação. A essa temperatura, 

pode-se estabelecer um patamar de queima, mais ou menos amplo, que engloba um intervalo 

de temperaturas até 900 ºC/950 ºC, quando se inicia a retração de sinterização e, portanto, as 

transformações mineralógicas. Nas ilitas, a retração ocorre após o pico de dilatação, por volta 

dos 800 ºC. Tem-se, então, uma retração brusca e rápida, em um intervalo de temperatura 

muito curto; muitas vezes, às ilitas estão ligados os carbonatos, que se dissociam à 

temperatura mais alta e dão origem a uma expansão, resultando na inflexão característica, por 

volta dos 920 ºC (SANTOS, 2001). 

Depois de atingida a temperatura máxima que, para a cerâmica estrutural pode chegar 

a 1000 ºC, o material começa a se retrair e elimina-se a alimentação de combustível. O 

material continua a se retrair e a ceder calor ao ambiente do forno, o que ocorre de maneira 

inversa ao pre-aquecimento e à fase inicial da queima. Pode-se obter, efetivamente, 

parâmetros úteis para se evitar contrações diferenciais, fissuras e micro fissuras (SANTOS, 

2001).  

As argilas cauliníticas apresentam, geralmente, granulometria mais grossa que as 

argilas ilíticas, menor plasticidade e devido à elevada quantidade de alumina (Al2O3) e sílica 
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(SiO2) e são mais refratárias. Por sua vez, as argilas ilíticas devido à presença em maior 

quantidade de metais alcalinos e alcalinos terrosos, permitem a redução na temperatura de 

queima do processo.  

A presença de carbonatos de cálcio (CaCO3) e/ou magnésio (MgCO3), principalmente 

na forma de calcita e dolomita, resulta em uma adequada porosidade e reduz a retração linear 

do material. Esses carbonatos se decompõem entre 400 ºC e 900 ºC, liberando dióxido de 

carbono (CO2), originando os óxidos de cálcio (CaO) e/ou magnésio (MgO), os quais reagem 

rapidamente com a alumina e com a sílica, resultando na formação de novas fases, os silicatos 

e silicoaluminatos de cálcio e/ou magnésio de caráter semi-refratário. (ALBERT, 2001). 

Segundo FACINCANI, 1993, a dissociação do CaCO3 se verifica a mais de 800 ºC, enquanto 

a do MgCO3 a temperaturas mais baixas, próximas aos 600 ºC, com notável absorção de 

calor. O CaO e o MgO formados, tendem-se a combinar também com o ferro presente, 

formando silicatos duplos de ferro e cálcio. Este fato ocorre quando a quantidade de CaO é de 

2 a 4 vezes maior que a de ferro.  

Durante o resfriamento da peça, nas regiões entre 600 ºC e 500 ºC deve apresentar 

resfriamento lento, pois neste intervalo de temperatura ocorre a transformação alotrópica do 

quartzo-β para o quartzo-α, e, portanto, a peça apresenta com grande conteúdo de sílica 

tendem a apresentar baixa resistência ao choque térmico, não podendo sofrer variações 

bruscas de temperatura. 

 

  2.3.4 Curvas de queima 
 

 O principal objetivo em elaborar uma curva de queima é determinar as faixas de 

temperatura em que o aquecimento ou o resfriamento deve ser acelerado ou retardado em 

função das transformações físico-químicas que o material sofre, bem como identificar a 

temperatura máxima de queima e relacionar as temperaturas com as propriedades adequadas e 

necessárias para um bom desempenho dos materiais (DUTRA, 2005).  

 A determinação do tempo de queima é um fator primordial quanto ao consumo de 

energia e qualidade final do produto submetido à queima. Peças queimadas por muito tempo 

e/ou a temperaturas muitos altas elevam o consumo de energia e o produto pode ficar 

sobrequeimados. Por outro lado, temperaturas muito baixas ou tempos de queima muito 

curtos podem determinar peças cruas (JUSTO, 1999), com propriedades inapropriadas.   
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Portanto, o ciclo de queima utilizado deve ser suficiente para permitir que as 

transformações térmicas ocorram de maneira que assegurem as propriedades finais do 

produto.  

A seguir serão indicados os principais intervalos de temperatura onde as reações que 

ocorrem no material argiloso podem ser consideradas críticas: (i) o primeiro intervalo ocorre a 

baixas temperaturas (100 ºC - 120 ºC), quando a água líquida utilizada na conformação do 

material se transforma em vapor de água. Neste estágio, normalmente, o vapor de água passa 

a ocupar um volume maior, o que pode provocar uma pressão interna na peça. Caso a 

velocidade com que a água líquida se transformar em vapor seja maior que a velocidade com 

que o vapor consegue percorrer do interior do corpo até à superfície, pode ocorrer trincas e até 

a quebra do material. Por isso, a velocidade de aquecimento nesta etapa deve ser lenta. 

Contudo, esta velocidade inicial depende do tipo de argila que predomina na massa, visto que 

argilas com predominância de argilominerais apresentam partículas mais fina e maior 

compacidade, dificultando a eliminação do vapor de água. Diferentemente, argilas com 

predominância de minerais acessórios, estão menos propícias a apresentar defeitos; (ii) o 

segundo intervalo crítico ocorre em um intervalo muito extenso de temperatura, entre 400 ºC 

e 800 ºC, estágio este referente à decomposição dos carbonatos e eliminação da água de 

constituição dos argilominerais. Novamente, cada argila apresentará um comportamento 

diferente, de acordo com sua constituição, por exemplo: uma argila rica em carbonatos tende 

a liberar dióxido do carbono (CO2) em grande quantidade, com grande liberação de gases. 

Além disso, é necessário que a atmosfera do forno tenha uma quantidade de oxigênio 

suficientemente para permitir que as reações dos materiais que contenham carbono se 

completem antes que a temperatura ultrapasse 600 ºC. A falta de oxigênio poderá provocar 

defeitos como inchamento ou bolhas na etapa posterior da queima. O ferro também é afetado 

pela falta de oxigênio, transformando-se em óxido ferroso, óxido este que tem com 

característica a cor preta, provocando o denominado “coração negro”. (iii) Em torno de 573 

ºC, como referenciado anteriormente, o quartzo presente na argila sofre uma mudança 

alotrópica de quartzo-α para quartzo-β, com um brusco aumento de volume. Com isso, 

durante essa transformação a taxa de aquecimento deve ser lenta para evitar o surgimento das 

trincas provocadas pela brusca variação do volume; (iv) o último intervalo crítico ocorre no 

resfriamento da peça, considerando que um resfriamento muito rápido pode provocar trincas e 

um resfriamento muito lento pode fazer com que o material se recristalize, no entanto, o ponto 
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mais crítico é na temperatura próxima a 573 ºC, devido à transformação da forma alotrópica 

do quartzo, conforme comentado anteriormente.       

  

  2.3.5 Queima rápida 
 

Considerando que o ciclo de queima está diretamente relacionado com as 

transformações das matérias-primas e com o consumo de combustível (energia), o ideal é 

utilizar um ciclo de queima mais rápido possível, onde as transformações ocorram sem 

nenhum problema.  

Recentemente BEDOYA, 2002 utilizou a energia de microonda para queima rápida de 

revestimentos cerâmicos, utilizando uma taxa de aquecimento de 50 ºC/min. Já Cavalcante, 

2001 estudou a redução dos ciclos de queima de louças sanitárias por meio da utilização de 

massas cerâmicas ricas em álcalis, com a queima rápida em 30 ºC/min. CARRETERO, 2002 

estudou a influência da conformação na queima em diferentes ciclos, e denominou de ciclo 

lento a taxa de 2 ºC/min e de ciclo rápido a taxa de 13 ºC/min. 

De maneira geral, não existe uma definição precisa para o termo queima rápida. 

Muitas vezes o que é rápido sob um ponto de vista pode ser lento para outro. Entretanto, a 

inclusão da queima rápida pode ser vista como um comparativo do tempo total de queima 

atual para o tempo total de queima proposto.   

Nos produtos da ICE a inclusão da queima rápida é, sem dúvida, o mais importante 

processo de inovação em estudo para otimização do processo de queima deste setor 

(GIULIANO, 1993).  

No Brasil, o atual ciclo de queima dos produtos da ICE dura em torno de 24 h, sendo 

normal em alguns casos ciclos que chegam a durar mais de 30 h, ocasionando baixa 

produtividade e grande consumo de energia. Em uma análise comparativa do processo 

produtivo da ICE do Brasil e da Alemanha (TAVARES, 2002), foi constado que o processo 

de queima no Brasil utiliza ciclos de queima mal planejados, fornos ineficientes e 

combustíveis de alto impacto ambiental. Enquanto no Brasil o principal combustível é a lenha 

e a maioria dos fornos utilizados é do tipo intermitente, e poucos do tipo semi-contínuo 

(MESSIAS, 1996; SOARES, 2004; BEZERRA, 2005; MANFREDINI, 2005), na Alemanha o 

gás natural predomina e os fornos contínuos, tipo túnel e a rolos, tornam o processo de 

queima mais eficiente, com maior produtividade e de menor agressão ambiental (RENZO, 

1993).  
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Um dos estudos mais importantes para incluir a queima rápida na ICE é verificar as 

relações que existem entre a atuação do forno e o conjunto de ações físicas e químicas que 

ocorrem na matéria-prima, considerando que o forno emite energia a qual é transmitida de 

diversos modos ao produto em queima. Por sua vez, o produto capta essa energia emitida e a 

utiliza para ativar as reações das mais diversas naturezas, responsáveis pelas modificações 

químicas e físicas no produto.  

Durante a queima rápida, a transferência de calor do interior do forno para a superfície 

da peça cerâmica depende basicamente do calor das chamas e dos gases, do posicionamento 

dos queimadores, da geometria do forno, com o objetivo de otimizar a condução por 

convecção e radiação, proporcionando uniformidade na queima.  

Ao atingir a superfície da peça cerâmica, a transferência de calor depende das 

propriedades térmicas inerentes da massa e do processo de fabricação que foi submetida à 

peça cerâmica, relacionado diretamente pela microestrutura (ALBERT, 2001).  

De modo idealizado, o que se deseja com a queima rápida é: (i) gerar energia térmica 

no forno a alta velocidade; (ii) transmitir essa energia a superfície das peças a alta velocidade; 

(iii) fazer penetrar essa energia em seu interior, também à elevada velocidade; e (iv) conseguir 

com que as ações físicas e químicas a que é submetida à matéria-prima proporcione um 

produto cerâmico de aceitável qualidade (VERDUCH, 1984).  

As primeiras experiências industriais com queima rápida em blocos e telhas cerâmicas 

foram realizadas em 1989 na Alemanha e em 1992 na Itália (DONDI, 1999). No Brasil até 

então, não se tem relatos da utilização de queima rápida no setor industrial. Porém, a 

tecnologia de queima rápida em fornos a rolos já é tema de projetos, podendo ser uma 

tecnologia que venha contribuir de forma positiva para o setor cerâmico estrutural. 

Entre as principais dificuldades para inserir a queima rápida na ICE, deve-se à grande 

heterogeneidade da matéria-prima, além do fato que as argilas, normalmente, contêm 

apreciáveis quantidades de matéria orgânica e ferro, elementos que contribuem de maneira 

negativa quando se deseja acelerar o ciclo de queima (BELTRÁN, 1988; BARBA, 1990; 

PETERSOHN, 1999). 

A matéria orgânica (composto de carbono) presente nas argilas, composta de ácidos 

húmicos e carbono, sob forma de partículas de madeira, folhas ou proveniente da 

decomposição de resto de animais, é uma das principais causas de defeito do tipo “coração 

negro” em cerâmicas de base argilosa. Segundo ENRIQUE, 2000, argilas e as massas 

cerâmicas que apresentam matéria orgânica em sua composição, ainda que em pequenas 
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proporções (<0,5 %), quando queimadas em ciclos de queima rápidos (< 45 min), devido à 

combustão incompleta da matéria orgânica, podem apresentar o coração negro, causando 

manchas, inchamentos e deformações na superfície das peças. Segundo Brownell, Kareev, 

Escardino, Gotzmann, Fabri, Salmang, Osman e Schoenlaub (apud BARBA, 1990) a 

decomposição da matéria orgânica presente na massa argilosa ocorre entre 300 ºC e 500 ºC.  

De acordo com os TÉCNICOS DO CENTRO EXPERIMENTAL DA SACMI-

IMOLA, 1997, o coração negro aparece com intensidades e formas diferentes, conforme o 

grau de contaminação da massa, a tipologia da argila e as variáveis do processo produtivo. 

Normalmente, o surgimento do coração negro é mais propício quando a peça cerâmica tem 

menor permeabilidade. A menor permeabilidade da peça cerâmica, deve-se ao teor de 

umidade ideal; e/ou a granulometria mais fina das matérias-primas; e/ou a elevada pressão de 

conformação da peça; e/ou maior espessura da peça; e/ou ao baixo ponto de fusão da massa.  

Procurando solucionar os defeitos provocados pelo “coração negro”, vários autores, 

entre os quais (CHORLET, 1994; ENCARDINO, 1995) fizeram pesquisa sobre o tema e 

chegaram as seguintes e possíveis soluções: (i) a incorporação de materiais não-plásticos na 

massa cerâmica (minerais acessórios - quartzo, chamote, feldspato, etc.) aumenta a 

permeabilidade da peça no pré-aquecimento, e consequentemente, reduzem o tempo 

necessário para a oxidação da matéria orgânica; (ii) diminuição da taxa de queima até a 

temperatura de 650 ºC, para proporcionar a combustão da matéria orgânica e (iii) oxigenar a 

atmosfera do forno. Esta última solução foi intensamente estudada (CAVA, 2000). CAVA 

constatou que a atmosfera do forno enriquecida com oxigênio, elimina os defeitos causados 

pela falta de oxigênio, proporciona melhoraria na qualidade do produto final e aumento da 

produtividade pela diminuição do ciclo de queima. 

Em quantidades elevadas, o ferro também pode ser causador de problemas nas 

cerâmicas de base argilosa, principalmente quando se utiliza elevadas taxas de queima. 

De acordo com CAVA, 1997, o ferro contido nas argilas é normalmente encontrado 

como hematita (Fe2O3). Quando reduzido, o Fe2O3 também é responsável pela coloração 

escura e prejudica as características estéticas da peça cerâmica. Segundo DIAMINI, 2001 e 

BARBA, 1990 o carbono (C) e o monóxido de carbono (CO), produzidos na decomposição 

incompleta de matéria orgânica, são substâncias redutoras do ferro, segundo as seguintes 

equações:  

3 Fe2O3 (s) + C → 2 Fe3O4 (s) + CO(g)↑ 
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2 Fe3O4 (s) + C → 3 FeO (s) + CO(g)↑ 

3 Fe2O3 (s) + CO(g) → 2 Fe3O4 (s) + CO2 (g)↑ 

2 Fe2O3 (s) + CO(g) →  FeO + Fe3O4 + CO2 (g)↑ 

 

Outro tipo de defeito que pode ser ocasionado pela queima rápida em materiais 

cerâmicos de origem argilosa são as fissuras. Normalmente esse defeito é causado pela 

elevada pressão no interior da peça cerâmica, causada pela formação dos gases. Geralmente 

ocorre quando a porosidade aberta não é suficiente para a eliminação dos gases devido à 

velocidade de aquecimento é muito elevada. Minerais argilosos com maiores percentagens de 

fração argilosa, com granulometria fina, carbonatos e substâncias orgânicas, têm maior 

probabilidade de apresentar esse tipo de defeito (FACINCANI, 1993). A presença dos 

minerais acessórios, como a sílica, pode aumentar o risco de fissuras na etapa de queima 

rápida, as quais, muitas vezes só são vistas com auxílio de microscópios.   
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3. Materiais e Métodos 
 
 O presente capítulo apresenta os materiais selecionados para a realização deste estudo 

e todo o método experimental utilizado para tornar efetivo os objetivos propostos. O 

procedimento experimental foi dividido em três partes. Inicialmente, são apresentados os 

materiais e a metodologia adotada para caracterização das matérias-primas a serem utilizadas 

para o estudo com os diferentes ciclos de queima. Esta primeira parte foi denominada de 

ensaios preliminares, onde é apresentado o mapa das matérias-primas utilizadas, a 

nomenclatura e distribuição no estado do Rio Grande do Norte, bem como todas as técnicas 

de caracterização utilizadas para identificação destes materiais. Na segunda parte, descrevem-

se os materiais e os métodos tomados para a formulação das massas cerâmicas escolhidas a 

partir da primeira parte do trabalho. Foram formuladas argilas da mesma região em sete 

diferentes proporções, das quais foi selecionada uma para cada formulação. Na terceira e 

última parte do trabalho é referente ao procedimento adotado na elaboração das curvas de 

queima de algumas matérias-primas da Parte I e de algumas formulações da Parte II.   

 
 3.1 Ensaios preliminares - Parte I 

 
  3.1.1 Materiais 

 
 As matérias-primas utilizadas neste trabalho foram selecionadas procurando-se obter 

uma amostra representativa que mostrasse uma situação geral com relação aos tipos de 

matérias-primas argilosas utilizadas pelas indústrias do Rio Grande do Norte.  

 Foram coletadas 14 diferentes matérias-primas argilosas, em quantidade variando de 

10 kg a 25 kg, utilizadas por diversas indústrias do Estado, conforme o mapa da Figura 3.1.  

 O principal critério de seleção das matérias-primas foi a localização dos maiores pólos 

produtores de cerâmica do Estado, bem como a busca de uma distribuição representativa dos 

materiais argilosos no Rio Grande do Norte. 

 A nomenclatura das amostras foi estabelecida conforme sequência de coleta durante as 

visitas nas indústrias, apresentada na Tabela 3.1, a qual apresenta também a nomenclatura da 

indústria a qual pertence à matéria-prima, a localização conforme as regiões e a bacia 

hidrográfica.  

 De maneira geral, todas as argilas utilizadas neste trabalho podem ser denominadas 

previamente, devido ao local de extração, de “argilas de várzeas”. 
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Figura 3.1: Mapa do estado do Rio Grande do Norte mostrando as localidades das 

matérias-primas selecionadas para o trabalho. 

  
Tabela 3.1: Matérias-primas: nomenclatura da indústria e da amostra adotada para o 

trabalho, localização no Estado e bacia hidrográfica pertencente.  

 

Amostra Indústria Nomenclatura Localização no RN Bacia 

1 I-1 A1 São Gonçalo Potengi 
2 I-2 A2 Goianinha Baldum 

3 I-3 A3 Assu Açu 

4 I-3 A4 Assu Açu 
5 I-4 A5 Ielmo Marinho Potengi 

6 I-5 A6 Assu Açu 

7 I-5 A7 Assu Açu 
8 I-6 A8 Apodi Apodi 

9 I-6 A9 Apodi Apodi 

10 I-7 A10 Apodi Apodi 
11 I-8 A11 Parelhas Seridó 

12 I-8 A12 Parelhas Seridó 

13 I-9 A13 Goianinha Jacu 
14 I-9 A14 Goianinha Jacu 
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Neste trabalho não foram utilizadas matérias-primas beneficiadas nem sintéticas, 

ficando limitado apenas para utilização de argilas industriais naturais. A escolha por este tipo 

de matéria-prima foi intencional e motivada pelo fato deste estudo ser direcionado ao setor 

produtivo da indústria de cerâmica estrutural, mesmo considerando que a adição de certas 

matérias-primas na massa, como, por exemplo, os fundentes, poderiam proporcionar 

benefícios na sinterização e, consequentemente, nas propriedades do material, influenciando 

na diminuição da temperatura e/ou tempo de queima. Porém, por se tratar de matérias-primas 

mais nobres e de custo mais elevado, poderia ser um empecilho para a aplicação deste estudo 

pela indústria de cerâmica estrutural. 

 

  3.1.2 Caracterização das matérias-primas  

 
 Os ensaios preliminares de caracterização foram realizados em todas as matérias-

primas coletadas para o desenvolvimento deste trabalho, de acordo com o esquema da Figura 

3.2. Inicialmente as 14 amostras (A1 à A14), pertencentes às 9 indústrias de cerâmica 

estrutural (I-1 à I-9) foram coletadas e preparadas seguindo métodos específicos de 

preparação para cada técnica de caracterização a serem submetidas. Antes das análises, todas 

as amostras passaram pelo processo de amostragem por quarteamento a fim de se obter uma 

amostra representativa. Em seguida, foram secas em estufa e acondicionadas para os futuros 

ensaios de caracterização.   
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Figura 3.2: Esquema do procedimento experimental da Parte I do trabalho. 

  

 A seguir são descritos as técnicas de caracterização utilizadas neste trabalho com 

ênfase na importância e no objetivo de cada análise, nos equipamentos utilizados, na 

preparação da amostra e no tipo de resultado gerado. 

 
  3.1.2.1 Análise granulométrica 

  
A análise granulométrica (AG) foi realizada com objetivo principal de quantificar as 

matérias-primas e classificá-las de acordo com a faixa granulométrica em: argila, silte e areia, 

segundo norma da ABNT, NBR 6502.   

Em se tratando de materiais argilosos e considerando que a granulometria influencia 

no processamento e nas propriedades finais do material, esta técnica é de fundamental 

importância para uma completa e precisa caracterização das matérias-primas. 
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 As amostras a serem analisadas foram preparadas partindo-se de 2 g da matéria-prima 

e adição de 2 ml de detergente neutro, diluídos em 10 ml de água destilada.  

 Nesta análise, foi utilizado um granulômetro a Laser (920L, Cilas) acoplado a um 

sistema de ultra-som com função de dispersar as partículas argilosas.  

 O resultado da análise foi fornecido pelo software The Particle Expert. O equipamento 

fornece os diâmetros correspondentes das partículas do fluxo retido nas frações de interesse 

(por exemplo, 10 %, 30 %, 50 %, 70 % e 90 %), como também o diâmetro médio (DM) e as 

curvas de distribuição granulométrica das partículas. 

   
  3.1.2.2 Avaliação da plasticidade 

  
 No processamento de materiais cerâmicos, a plasticidade é uma propriedade 

fundamental já que ela define os parâmetros técnicos necessários para converter, mediante 

aplicação de pressão, uma massa de partículas em um componente com uma dada geometria 

(FLORES, 2006). 

 De maneira geral, dentre os principais métodos para determinação da plasticidade, 

destacam-se o índice de plasticidade de Atterberg, o índice de plasticidade de Pfefferkorn, as 

curvas tensão/deformação, as medidas de indentação e medidas reológicas (FLORES, 2006).  

 De acordo com Barba (1997), o método de Atterberg, devido a sua simplicidade e sua 

sensibilidade, é o método mais adequado para caracterização de materiais argilosos. Por isso, 

foi o método escolhido para determinação da avaliação da plasticidade das matérias-primas 

argilosas deste trabalho, além de ser um método direto e muito utilizado para o tipo de 

material em estudo.  

 O limite de Atterberg foi determinado a partir do limite de liquidez (ABNT, NBR 

6459) e do limite de plasticidade (ABNT, NBR 7180), os quais compõem o índice de 

plasticidade (IP) das amostras.  

 A preparação das amostras para este ensaio, os equipamentos utilizados e as condições 

de ensaio foram seguidos de acordo com as Normas Técnicas citadas anteriormente.   

 Com o resultado do índice de plasticidade é possível saber se uma determinada 

matéria-prima possui mais ou menos quantidade de materiais argilosos, como também fazer 

uma relação com outras propriedades da matéria-prima como, por exemplo, a granulometria.  
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  3.1.2.3 Análise química por fluorescência de raios X 

 
A determinação da composição química dos materiais argilosos é de grande 

importância para a caracterização desse tipo de material. Essa análise raramente serve para 

caracterizar o material se não vier acompanhado de alguns dados físicos ou sem conhecer as 

espécies mineralógicas que contém as matérias-primas. No entanto, com os resultados da 

análise química e da difração de raios X é possível indicar e quantificar os minerais argilosos 

e os minerais acessórios presentes em uma argila.  

 Por ser uma técnica instrumental muito reprodutível, rápida e precisa, a fluorescência 

de raios X (FRX) é o método mais usual para determinação da composição química dos 

materiais cerâmicos (BARBA, 1997). 

 Neste trabalho, as amostras em estudo antes de serem analisadas foram classificadas 

por peneiramento na granulometria inferior a 0,074 mm, correspondendo à peneira nº200 da 

ABNT, e secas em estufa (110 ºC) por 24 h. 

 Nesta análise, foi utilizado um espectrômetro por fluorescência de raios X (EDX-700, 

Shimadzu) em uma atmosfera a vácuo, empregando o método semi-quantitativo 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 (Na12) e o urânio (U92). No entanto, os principais elementos de 

interesse (Si, Al, Ti, Fe, Mg, Ca, Na, K, Cu, Mn) foram detectados e quantificados.      

  

  3.1.2.4 Análise mineralógica por difração de raios X 

 

 A composição mineralógica e especialmente da fração argila é de grande importância 

no entendimento das propriedades tecnológicas de produtos cerâmicos de base argilosa, bem 

como na otimização dos ciclos de queima para produção de materiais de qualidade e com 

processamento adequado (FERRARI, 2006).  

 A difração de raios X (DRX) é o método mais abrangente para determinar a 

mineralogia das matérias-primas cerâmicas devido não só à possibilidade da identificação das 

espécies minerais presentes, mas também por permitir estudar as características 

cristalográficas desses minerais (BARBA, 1997) e com o uso de software específico, 

quantificar cada espécie mineral. Além disso, é possível analisar a microestrutura dos 

materiais por meio de informações sobre orientação e tamanho dos cristais, parâmetros de 
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rede, tensões internas, identificação de fases, entre outras possibilidades (BOWEN, 1975). 

Porém, estas últimas informações não foram utilizadas para este trabalho.  

 As amostras a serem estudadas por DRX foram classificadas por peneiramento na 

granulometria inferior a 0,074 mm, secas e analisadas em um difratômetro de raios X (XRD-

6000, Shimadzu) utilizando-se as seguintes condições: radiação de Cu-Kα (λ = 1,54056 Å, 

tensão de 40 kV, corrente de 30 mA, ângulo de varredura (2θ) de 2 º a 60 º. 

 Os resultados gerados, representadas pelas fases mineralógicas das amostras, foram 

analisados por comparação entre os picos gerados com as cartas padrões do software JCPDF 

cadastradas no ICDD (Internacional Centre for Difraction Data). 

 

  3.1.2.5 Análise racional 

 

 A partir dos resultados de FRX e de DRX foi realizada a análise racional das matérias-

primas, a qual quantifica as fases presentes dos minerais qualificados. Foi utilizado o 

programa computacional “MIDS” desenvolvido na UFRN. Este método propõe a resolução 

simultânea de equações lineares via NNLS “Nonnegative Least Squares” ou mínimos 

quadrados não-negativos. O número de equações é definido pelo número de componentes 

considerados usuais na argila detectados por DRX. Neste método, para cada componente 

existente na argila é construída uma equação linear, além da equação referente ao percentual 

de quartzo livre, de tal maneira que a soma das fases mineralógicas dos componentes é 

proporcional ao somatório total encontrado na análise química (VARELA, 2005). 

     
  3.1.2.6 Análise térmica  

  
 Em materiais argilosos, a análise térmica é muito utilizada na complementação dos 

ensaios de caracterização. As principais técnicas termoanalíticas utilizadas em argilas são: 

análise termogravimétrica (ATG) e análise térmica diferencial (ATD).  

 A ATD revela mudanças de energia que ocorrem num material durante o seu 

aquecimento ou arrefecimento, resultantes de quatro causas principais: transições de fase, 

decomposições no estado sólido, reações com um gás ativo como o oxigênio e transições de 

2º ordem (mudança de entropia sem mudança de entalpia).  

 Na ATG, a curva termogravimétrica revela as modificações de peso que ocorrem 

durante o aquecimento de um material e que podem ter duas causas: decomposição ou 

oxidação. A ATG fornece informações mais restritas que a ATD, no entanto, para análises 
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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 a ATG, devido à possibilidade de detectar pequenas variações de 

declive que não são apercebidas 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 ATD das amostras foram obtidas por meio de um analisador 

Termodiferencial (ATD-50H, Shimadzu), utilizando-se as seguintes condições: amostras com 

granulometria inferior a 200 mesh (ABNT nº200, 0,074 mm) totalizando-se, 

aproximadamente 15 mg, sob fluxo de ar sintético de 50 ml/min, taxa de aquecimento de 10 

ºC/min, temperatura final de 1200 ºC.  

 As curvas termogravimétricas foram obtidas utilizado um analisador 

termogravimétrico (ATG-50, Shimadzu) em atmosfera a ar e taxa de aquecimento de 10 

ºC/min. As amostras forma preparadas na granulometria inferior a 200 mesh (ABNT nº200, 

0,074 mm). 

   
 3.1.3 Caracterização das matérias-primas - ensaios tecnológicos 

  
 Para caracterização tecnológica por meio dos ensaios físicos e mecânicos, todas as 

matérias-primas foram processadas separadamente obedecendo a seguinte sequência: (i) 

secagem em estufa elétrica por 24 h para retirada da umidade natural; (ii) destorroamento 

manual utilizando-se almofariz e mão-de-gral; (iii) peneiramento em malha com abertura de 

0,42 mm; (iv) adição de 10 % de água a fim de manter a umidade de conformação constante 

para todas as amostras; (v) prensagem uniaxial e de simples efeito (Schulz, PHS 15 t) sob 

pressão de 25 MPa. Nesta etapa, para cada matéria-prima foram conformados 35 corpos-de-

prova, pesando-se 13 g do material, e utilização de um molde metálico com seção interna de 6 

cm x 2 cm; (vi) secagem em estufa elétrica com temperatura de 110 ºC por 24 h. Após a 

secagem os corpos-de-prova foram medidos quanto as suas dimensões e massa, com um 

paquímetro (150 mm / 0,01 mm) e uma balança (4 kg / 0,01 g). (vii) A queima foi realizada 

em um forno elétrico (Elektro, Linn Elektro Therm) em uma atmosfera ao ar, obedecendo as 

variáveis da Tabela 3.2; (vii) determinação das propriedades físico-mecânicas: foram 

realizados ensaios de retração linear de queima, determinação da perda de massa ao fogo, 

absorção de água, massa específica aparente, porosidade aparente e de resistência mecânica 

sob flexão em três pontos. Para todas as propriedades tecnológicas o resultado final foi obtido 

a partir de uma média das medidas obtidas para cinco corpos-de-prova. Todo procedimento 



Materiais e Métodos 
 
 
 

53

experimental para determinação dessas propriedades tecnológicas é apresentado a seguir, bem 

como a importância de cada propriedade. 

 
Tabela 3.2: Variáveis de queima na caracterização preliminar das matérias-primas 

argilosas.  

Corpos-de-prova Temperatura  Taxa  Patamar  

(nº) (ºC) (ºC/min) (min) 

1 ao 5 650 
6 ao 10 750 

11 ao 15 850 

16 ao 20 950 
21 ao 25 1050 

25 ao 30 1150 

30 ao 35 1250 

2 30 

 

  3.1.3.1 Perda de massa ao fogo 

   

 Quando um material argiloso é queimado ele sofre transformações químicas e físicas 

devido às reações que ocorrem nas 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 3.1. Para determinação da 

PF foi utilizada uma balança analítica. Todos os resultados foram obtidos da média aritmética 

de 5 corpos-de-prova. 

 

100
)(

(%) x
M

MM
PF

Q

QS −
=      (3.1) 

 
onde: Ms = massa do corpo-de-prova seco (após a conformação e secagem), em grama; 

          Mq = massa do corpo-de-prova queimado, em grama. 

 
  3.1.3.2 Retração linear de queima  

 
 A retração linear de queima (RLq) foi determinada com base na variação dimensional 

linear (comprimento) dos corpos-de-prova após queima (Equação 3.2). Utilizou-se um 

paquímetro e fez-se a medida do comprimento do corpo-de-prova seco antes e após queimado 

nas diferentes temperaturas. 
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F

FO −=      (3.2) 

 
onde: Lo = comprimento do corpo-de-prova seco (antes da queima), em centímetro; 

          Lf  = comprimento do corpo-de-prova queimado, em centímetro. 

 
  3.1.3.3 Absorção de água  

 
 A absorção de água (AA) foi determinada usando o princípio de Arquimedes em 

imersão em água (Equação 3.3), de acordo com a norma ABNT, NBR 13818. Foi utilizado 

um tanque de fervura (Brasinox) e uma balança digital analítica com resolução de 0,01 g 

acoplado a um sistema hidrostático. 
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=      (3.3) 

 
onde: Mu = massa do corpo-de-prova úmido (após retirada do tanque de fervura), em gramas; 

          Mq = massa do corpo-de-prova queimado (após secagem a 110ºC por 24 h), em gramas. 

  
  3.1.3.4 Porosidade aparente 

 

 A porosidade aparente (PA) foi avaliada através do método de Arquimedes em corpos-

de-prova queimados utilizando-se como fluido de imersão a água na temperatura ambiente.  
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−
=      (3.4) 

 

onde: Mu = massa do corpo-de-prova úmido (após retirada do tanque de fervura), em gramas; 

          Mq = massa do corpo-de-prova queimado (após secagem a 110ºC por 24 h), em gramas; 

          Mi = massa do corpo-de-prova imerso em água, em gramas. 
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  3.1.3.5 Massa específica aparente 

 
 A massa específica aparente (MEA) é definida como a relação entre a massa de uma 

amostra e a soma dos volumes ocupados pelas partículas e pelos poros, determinada pela 

Equação 3.5. 

  

IU

Q

MM

M
cmgMEA

−
=)/( 3      (3.5) 

 
onde: Mq = massa do corpo-de-prova queimado (após secagem a 110 ºC por 24 h), em 

gramas; 

         Mu = massa do corpo-de-prova úmido (após retirada do tanque de fervura), em gramas; 

         Mi = massa do corpo-de-prova imerso em água, em gramas. 

   

  3.1.3.6 Resistência mecânica 

 
 A resistência mecânica (RM) dos corpos-de-prova prensados foi determinada pela 

tensão ou módulo de ruptura à flexão (MRF) em 3 pontos, utilizando-se uma máquina de 

ensaios mecânicos da Shimadzu (Autograph AG-25TA, 100KN). O ensaio foi realizado com 

uma velocidade de 0,5 mm/min e o MRF calculado pela Equação 3.6. 

 

220

3
)(

ab

CA
MPaMRF =      (3.6) 

 

onde: C = carga de ruptura, em quilograma-força; 

         A = distância entre os apoios do suporte, em centímetro; 

          a = largura do corpo-de-prova, em centímetro; 

          b = altura do corpo-de-prova, em centímetro. 

 
 3.2 Formulações das matérias-primas - Parte II 

 
  3.2.1 Materiais 

  
 As formulações das matérias-primas foram desenvolvidas utilizando-se duas argilas da 

mesma indústria com características diferentes, de acordo com a plasticidade e outras 

características determinadas na Parte I, conforme Tabela 3.3. Observa-se que, com exceção 
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das argilas A-11 e A-12 (Tabela 3.1), para todas as indústrias que trabalham com dois tipos de 

matérias-primas foram feitas as formulações, a fim de indicar qual a proporção de matéria-

prima plástica e não-plástica que apresentam melhores resultados.   

 

Tabela 3.3: Formulação das matérias-primas das indústrias. 

Tipos de matéria-prima considerada 
Formulação  

Argila plástica  Argila não-plástica 

MC A8 A9 
MD A13 A14 

ME A3 A4 

MG A6 A7 

 
 
 3.2.2 Métodos 

 
 Para cada formulação (MC, MD, ME e MG) foram misturados os dois tipos de 

matéria-prima de acordo com a Tabela 3.4. Foi utilizado um misturador excêntrico (bp 

Engenharia, CB2-T) com tempo total de 5 minutos. Em seguida, as formulações foram 

processadas de acordo com a Figura 3.3. 

 
Tabela 3.4: Misturas utilizadas para a formulação das massas cerâmicas. 

Percentagem, em peso 
Mistura (nº) 

plástica, % não-plástica, % 

1 100,0 0,0 
2 75,0 25,0 
3 66,5 33,5 
4 50,0 50,0 
5 33,5 66,5 
6 25,0 75,0 
7 0,0 100,0 
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Figura 3.3: Esquema do procedimento experimental da Parte II do trabalho. 

 
 A etapa de preparação das massas cerâmicas teve como objetivo adequar a massa para 

a etapa de conformação. Foi adotado o procedimento semelhante ao da Parte I: (i) secagem 

natural em estufa elétrica por 24 h para retirada da umidade natural; (ii) adição de 10 % de 

água a fim de manter a umidade de conformação constante para todas as amostras; (iii) 

prensagem uniaxial e de simples efeito sob pressão de 25 MPa. Para cada massa cerâmica 

(MC, MD, ME e MG) foram conformados 105 corpos-de-prova, pesando 13 g do material, e 

utilizando-se um molde metálico com seção interna de 6 cm x 2 cm; (iv) tratamento térmico: 

secagem em estufa elétrica com temperatura de 110 ºC por 24 h. A queima foi realizada em 

uma atmosfera oxidante, obedecendo as variáveis da Tabela 3.5. (v) determinação das 

propriedades físico-mecânicas (idem - Parte I). 
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Tabela 3.5: Variáveis de queima da etapa de formulação das massas cerâmicas.  

Misturas Numeração dos 
corpos-de-prova 

Taxa  
de Aquecimento 

Patamar  
Final 

Temperaturas  

(nº) (nº) (ºC/min) (min) (ºC) 

1 1 ao 15 

2 15 ao 30 

3 31 ao 45 

4 46 ao 50 

5 51 ao 75 

6 76 ao 90 

7 91 ao 105 

2 30 850, 950 e 1050 

 
 
 3.3 Ciclos de queima- Parte III 

 

  3.3.1 Materiais 

  
 Para o estudo das curvas de queima devido ao grande número de amostras foram 

selecionadas 3 argilas e 3 massas formuladas. As argilas selecionadas, por apresentarem 

características distintas, foram as argilas A1, A5 e A10, as quais foram caracterizadas na parte 

I deste trabalho. Todas essas argilas são utilizadas em indústrias de cerâmica estrutural na 

forma pura, ou seja, sem adição de outras matérias-primas. Da mesma forma, as formulações 

selecionadas, as quais foram estudadas na Parte II deste trabalho, foram as formulações MC 

(A8 e A9), MD (A13 e A14) e ME (A3 e A4), com as seguintes misturas: formulações MC: 

100 % da A8 e 0 % da A9; formulações MD: 66,5 % da A13 e 33,5 % da A14; formulações 

ME: 50 % da A3 e 50 % da A4, devido as melhores propriedades tecnológicas desenvolvidas.  

 Nesta parte do trabalho as argilas e as formulações foram nomeadas, conforme 

nomenclaturas contidas na Tabela 3.6.  
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Tabela 3.6: Nomenclaturas das matérias-primas e das formulações.  
 

Nomenclaturas
Parte I - Caracterização Parte II - Formulação Parte III - Ciclos

A1 - A1 
A2 - - 

A3 

A4 
ME ME 

A5 - A5 

A6 

A7 
MG - 

A8 

A9 
MC MC 

A10 - A10 

A11 

A12 
- - 

A13 

A14 
MD MD 

 

  3.3.2 Métodos 

  

 A preparação das amostras (A1, A5, A10, MC, MD e ME), para o estudo dos ciclos 

de queima, teve o mesmo procedimento descrito nas partes I e II deste trabalho, de acordo 

com o esquema da Figura 3.4, com exceção da preparação dos corpos-de-prova a serem 

conformados por extrusão. Neste caso, realizou-se uma secagem natural das amostras em 

estufa elétrica por 24 h para retirada da umidade natural e adição de aproximadamente de 18 

% de água a fim de manter a umidade constante para todas as amostras. Antes da 

conformação, as matérias-primas foram laminadas (Verdés, 080). A conformação dos corpos-

de-prova foi realizada por extrusão a vácuo (Verdés, 051).   
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Figura 3.4: Esquema do procedimento experimental da Parte III do trabalho. 

 

 Para cada matéria-prima foram conformados 60 corpos-de-prova. Em seguida, os 

corpos-de-prova foram secos em estufa elétrica com temperatura de 110 ºC por 24 h e 

posteriormente queimados, juntamente com os corpos-de-prova prensados, em um forno 

elétrico (Jung, 2314) com atmosfera ao ar, obedecendo as variáveis de queima da Tabela 3.7. 
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Tabela 3.7: Variáveis de queima dos corpos-de-prova prensados e extrudados.  

Ciclo Taxa Temperatura Patamar 
(nº) (ºC/min) (ºC) (min) 

Corpos-de-prova 

1 1 850 0 
2 10 850 0 
3 20 850 0 

Prensados 

4 1 950 0 
5 10 950 0 
6 20 950 0 
7 1 1050 0 
8 10 1050 0 
9 20 1050 0 

10 1 950 60 
11 10 950 60 
12 20 950 60 

Prensados e Extrudados 

10 600 0 
13 

20 950 0 
15 600 0 

14 
20 950 0 
10 600 0 

15 
20 950 60 
15 600 0 

16 
20 950 60 

Extrudado 

 

  3.3.2.1 Caracterização final 

 

 A determinação das propriedades físicas e mecânicas dos corpos-de-prova submetidos 

aos ciclos de queima foi realizada seguindo o procedimento das Etapas I e II, exceto para os 

corpos-de-prova extrudados, os quais tiveram suas resistências mecânicas determinada por 

resistência à compressão (RC), de acordo com a Equação 3.7, utilizando-se a máquina de 

ensaios mecânicos da Shimadzu (Autograph AG-25TA, 100KN) com velocidade de 

compressão de carga de 50 kN. 

 

ab

C
MPaRC

10
)( =      (3.7) 

 

onde: C = carga de ruptura, em quilograma-força; 

          a = largura do corpo-de-prova, em centímetro; 

          b = altura do corpo-de-prova, em centímetro; 



Materiais e Métodos 
 
 
 

62

  3.3.2.2 Difração de raios X 

 

 A difração de raios X foi realizada nas amostras e nas formulações extrudadas sob os 

diferentes ciclos de queima. Utilizou-se o mesmo equipamento da análise de DRX da 

caracterização das matérias-primas. 

 As amostras queimadas nos diferentes ciclos foram trituradas manualmente e 

classificadas por peneiramento na granulometria inferior a 0,074 mm, secas e analisadas em 

um difratômetro de raios X (XRD-6000, Shimadzu) utilizando-se as seguintes condições: 

radiação de Cu-Kα (λ = 1,54056 Å, tensão de 40 kV, corrente de 30 mA, ângulo de varredura 

(2θ) de 2 º a 60 º. 

  3.3.2.3 Microscopia ótica 

 

 A microscopia ótica (MO) foi realizada com objetivo principal de visualizar as 

características superficiais e internas das microestruturas de algumas amostras submetidas aos 

diferentes ciclos de queima. 

 As amostras analisadas foram individualmente preparadas para a análise microscópica 

por meio de lixamento da superfície a ser analisada. Em alguns casos foram analisadas as 

superfícies de fratura da parte externa e interna do material. 

 Nesta análise, foi utilizado um microscópio ótico (Olympus, BX) acoplado a uma 

microcâmera.        

 

  3.3.2.4 Microscopia eletrônica de varredura  

  

 As amostras estudadas por microscopia eletrônica de varredura (MEV) foram as 

mesmas que foram preparadas para a MO. 

 A análise foi realizada em um microscópico eletrônico de varredura (XL 30 - ESEM, 

Phillips) pertencente ao Laboratório Institucional de Microscopia Eletrônica de Varredura 

(LIMEV) da UFRN.  
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4. Resultados e Discussão 

  

 4.1 Caracterização das matérias-primas - Parte I 

 

  4.1.1 Análise granulométrica 

 

 A Tabela 4.1 contém os resultados de distribuição de tamanhos de partículas das 

matérias-primas estudadas nas frações acumuladas de 10 %, 30 %, 50 %, 70 % e de 90 %.  

 

Tabela 4.1: Distribuição de tamanhos de partículas das matérias-primas. 

10 % 30 % 50 % 70 % 90 % Matérias-primas 
(µm) 

A1 1,57 3,93 6,87 11,52 23,26
A2 0,87 2,36 4,57 8,18 15,78 

A3 1,46 3,36 5,71 9,31 14,15

A4 3,69 13,40 26,90 42,30 61,33

A5 2,27 6,97 13,78 27,77 42,34

A6 1,80 4,64 7,97 13,60 24,99

A7 3,80 14,54 27,61 40,43 56,43

A8 2,18 9,38 24,14 47,09 98,83

A9 2,88 16,06 37,92 63,24 94,15

A10 1,16 2,94 5,68 9,54 17,58

A11 1,60 4,46 8,42 15,55 30,10

A12 6,11 19,91 34,59 54,31 88,31

A13 2,29 5,59 10,78 16,69 24,16 

A14 5,70 24,49 56,96 95,99 157,31 

  

 De acordo com a Tabela 4.1, observa-se que a matéria-prima A2 é a que apresenta a 

distribuição de tamanho de partícula mais fina em relação às demais matérias-primas, o que 

pode ser evidenciado pelas percentagens retidas nas diferentes frações granulométricas 

estabelecidas. Essa matéria-prima é a única que apresenta tamanho de partícula inferior a        

1 µm na fração de 10 %. Contraposto, a matéria-prima A12 é a que apresenta granulometria 

mais grossa na fração acumulada de 10 %, seguida das amostras A14, A7 e A4, todas com 

diâmetro superior a 3 µm. 
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 A Tabela 4.2 apresenta o diâmetro médio das partículas (DM) e as percentagens 

granulométricas das matérias-primas estudadas conforme a classificação adotada pela ABNT, 

de acordo com a NBR 6502, 1995.  

 

Tabela 4.2: Diâmetro médio das partículas e classificação das matérias-primas. 

 

 Constatou-se que das 14 matérias-primas estudadas, 7 são constituídas por argila, silte 

e areia, e as outras 7 são formadas por apenas argila e silte, tendo estas um diâmetro médio de 

partículas inferior as demais. 

A partir dos resultados da Tabela 4.1. e da Tabela 4.2 foi verificada a predominância 

de dois tipos de matérias-primas e adotada, por convenção, a seguinte classificação: (i) 

matérias-primas de granulometria fina: contendo as amostras A1, A2, A3, A6, A10, A11 e 

A13, as quais apresentaram diâmetro médio das partículas inferior a 15 µm. Estas matérias-

primas fazem parte do denominado de Grupo 1; (ii) Grupo 2: contendo as matérias-primas 

A4, A5, A7, A8, A9, A12 e A14 por apresentar diâmetro superior a 15 µm, bem como fração 

de argila inferior a 10 %, o qual foi denominado de matérias-primas de granulometria grossa 

(Tabela 4.3).  

< 2 µm 2 µm - 63 µm 63 µm - 200 µm 
Argila Silte Areia Matérias-primas DM (µm) 

(%) 

A1 9,79 13,82 86,18 0,00 
A2 6,68 25,32 74,68 0,00 

A3 6,98 15,87 84,13 0,00 

A4 30,64 4,39 87,20 8,41 

A5 19,19 8,50 91,17 0,33 

A6 10,97 11,40 88,60 0,00 

A7 29,53 4,78 90,10 5,12 

A8 40,42 8,99 70,23 20,78 

A9 44,24 6,45 64,17 29,38 

A10 7,70 19,96 80,04 0,00 

A11 12,50 13,12 86,88 0,00 

A12 42,17 2,92 85,10 11,98 

A13 12,31 8,08 91,92 0,00 

A14 70,70 3,24 50,54 46,22 
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 A matéria-prima A13 foi um caso a parte entre todas as matérias-primas, pois 

apresentou diâmetro médio inferior a 15 µm, porém fração argila menor que 10 %. Por 

convenção foi selecionada para o grupo das matérias-primas de granulometria fina. 

 

Tabela 4.3: Classificação e divisão das matérias-primas. 

Grupos Matérias-primas Classificação adotada  
1 A1, A2, A3, A6, A10, A11 e A13 Granulometria fina 
2 A4, A5, A7, A8, A9, A12 e A14 Granulometria grossa 

   

 Após a divisão das matérias-primas em grupos, foram construídas as curvas 

granulométricas para cada grupo.  

 A Figura 4.1 apresenta as curvas granulométricas das matérias-primas de 

granulometria fina, Grupo 1.  

 

 

Figura 4.1: Curva granulométrica das matérias-primas do Grupo 1. 

  

 De acordo com a Figura 4.1, observa-se que o comportamento das diferentes matérias-

primas é praticamente o mesmo, havendo uma estreita variação do diâmetro das partículas 

com as frações acumuladas, confirmando que estas matérias-primas são similares em termos 

de granulometria. 
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 A Figura 4.2 apresenta as curvas granulométricas das matérias-primas de 

granulometria grossa, Grupo 2.  

 

 

Figura 4.2: Curva granulométrica das matérias-primas do Grupo 2. 

  

 De acordo com a Figura 4.2, diferentemente do observado na Figura 4.1, as curvas 

granulométricas deste grupo de matérias-primas apresentaram uma maior variação do 

diâmetro das partículas com as frações acumuladas, percebida, principalmente, entre as 

matérias-primas A4 e A9.  

 

  4.1.2 Avaliação da plasticidade 

  

 A Tabela 4.4 apresenta os resultados dos limites de Atterberg e a classificação das 

matérias-primas estudadas. A partir desse resultado é possível afirmar que algumas matérias-

primas utilizadas pelas indústrias são materiais silte-arenosos e não apresentam plasticidade.  

 

 

 

 



Resultados e Discussão 67

Tabela 4.4: Limite de liquidez, limite de plasticidade, índice de plasticidade, classificação 

e tipo de matérias-primas. 

LL LP IP Matérias-primas 
 %  

Classificação 

A1 51,7 32,2 19,5 Altamente plástica 
A2 51,3 33,2 18,1 Altamente plástica 

A3 50,7 32,2 16,5 Altamente plástica 

A4 24,3 nd* 0,0 Não-plástica 

A5 35,1 28,8 9,3 Mediamente Plástica 

A6 48,1 32,0 16,1 Altamente plástica 

A7 33,5 24,1 9,4 Mediamente Plástica 

A8 41,2 33,3 7,9 Mediamente Plástica 

A9 nd nd 0,0 Mediamente Plástica 

A10 47,1 37,0 10,1 Mediamente Plástica 

A11 56,7 29,8 26,9 Altamente plástica 

A12 nd nd 0,0 Não-plástica 

A13 50,5 32,2 18,3 Altamente plástica 

A14 nd nd 0,0 Não-plástica 
                                                                                              *nd - não determinado 

  

 Conforme Tabela 4.4, observa-se que a matéria-prima A11 foi a que apresentou maior 

índice de plasticidade, seguida pelas as matérias-primas A1, A13 e A2.  

 As matérias-primas A4, A9, A12 e A14 não apresentaram plasticidade, podendo ser 

utilizadas no processamento cerâmico como materiais desplastificantes ou reguladoras de 

plasticidade.   

 Sabendo-se que existe uma relação direta entre a granulometria com a plasticidade, 

observa-se que as matérias-primas do Grupo 1 (A1, A2, A3, A6, A10, A11 e A13), Tabela 

4.3, foram as que apresentaram maior plasticidade, sendo classificadas como matérias-primas 

altamente plásticas (AP), com exceção da matéria-prima A10 que foi classificada como 

moderadamente plástica (MP). Contraposto, as matérias-primas do Grupo 2, apresentaram 

baixa plasticidade, classificadas em sua maioria (A4, A9, A12 e A14) como não-plásticas 

(NP) e  como moderadamente plástica (A5, A7 e A8). 

 

  4.1.3 Análise química por fluorescência de raios X 

 

 A Tabela 4.5 contém os resultados da composição química, expressa na forma de 

óxidos, dos principais constituintes das matérias-primas estudadas. 



Resultados e Discussão 68

Tabela 4.5: Análise química semi-quantitativa das matérias-primas. 

Principais elementos, % em peso. Matérias-
primas SiO2 Al2O3 Fe2O3 CaO Na2O K2O MnO TiO2 MgO Outros

A1 42,79 28,81 12,85 2,16 1,53 5,14 0,17 1,05 4,01 1,49 

A2 46,91 46,90 1,98 0,51 0,97 0,36 - 1,25 0,49 0,63 

A3 42,89 28,81 14,19 2,26 1,67 5,08 0,16 1,60 2,25 1,10 

A4 52,25 25,86 7,19 3,41 2,07 5,10 0,12 0,71 1,59 1,70 

A5 44,33 26,99 11,27 3,24 2,56 5,36 0,17 0,91 3,19 1,98 

A6 46,45 28,72 11,10 2,30 2,36 4,50 0,15 1,18 2,25 0,99 

A7 49,81 27,19 8,09 2,82 2,47 5,24 0,12 1,19 1,99 1,08 

A8 50,85 27,85 6,94 2,61 1,84 6,12 0,09 0,75 1,32 1,63 

A9 52,68 27,12 5,17 2,76 1,78 6,88 0,10 0,71 1,31 1,49 

A10 61,59 26,88 4,17 0,65 1,22 2,74 0,06 0,62 0,82 1,25 

A11 42,00 27,99 14,48 2,50 1,96 3,92 0,21 1,80 3,84 1,30 

A12 40,97 30,41 12,71 1,91 1,99 5,86 0,20 1,00 3,03 1,92 

A13 60,55 30,74 4,79 0,74 0,77 0,72 0,03 0,81 0,61 0,24 

A14 58,29 20,47 4,84 5,67 1,99 5,61 0,09 0,50 0,79 1,75 

 

 Com os resultados da Tabela 4.5 foi pressuposto que o elevado teor de óxido de silício 

(SiO2) das matérias-primas (40 % a 61 %) deve-se à presença de quartzo (SiO2), além da 

caulinita (Al2Si2O5(OH)4) e outros minerais argilosos e não-argilosos que possuem o silício na 

sua composição química. Entre as matérias-primas estudadas, a matéria-prima A10 foi a que 

apresentou o mais elevado teor SiO2, podendo ser classificada com uma matéria-prima 

altamente silicosa.  

 O óxido de alumínio (Al2O3) que geralmente é associado à presença do mineral 

caulinita, foi predominante na matéria-prima A2, podendo esta ser classificada, 

quimicamente, como uma matéria-prima aluminosa. As demais matérias-primas apresentaram 

teor de Al2O3 variando de 25,86 % a 30,74 %.  

 O teor de óxido de ferro (Fe2O3) variou nas matérias-primas de 1,98 % (A2) para 

14,48 % (A11). Considerando que abaixo de 3 % de Fe2O3 a matéria-prima apresenta cor 

clara depois de queimada, apenas a matéria-prima A2 pode apresentar essa característica. 

Contudo, as matérias-primas A10, A13 e A14 devem apresentar cores beges ou vermelho 

claro, por conterem teor de Fe2O3 inferior a 5 %. O titânio em percentagem superior a 1 % 

também pode ser responsável por proporcionar variação de tonalidade após queima. 
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 Os óxidos de cálcio (CaO) e de magnésio (MgO), os quais têm efeito fundente 

moderado em temperaturas de queima abaixo de 1100 ºC, aparecem em maiores quantidades 

nas argilas A14, A5, A11 e A1. Esses óxidos, geralmente, são provenientes da calcita, 

dolomita e gipsita.  

 O óxido de sódio (Na2O) e o óxido de potássio (K2O), geralmente presentes nos 

feldspatos, têm um efeito fundente intenso abaixo de 1100 ºC. Das matérias-primas estudadas 

as que apresentaram maior quantidade desses óxidos foram as matérias-primas A9, A8, A5 e 

A12.  

   

  4.1.4 Análise mineralógica por difração de raios X 

 

 A Figura 4.3 contém os difratogramas das matérias-primas A1, A2, A3, A6, A10, A11 

e A13 pertencentes ao Grupo 1. 

  

 

Figura 4.3: Difratograma das matérias-primas do Grupo 1. 

 

 De acordo com a Figura 4.3, observa-se que os minerais argilosos montmorilonita 

(M), ilita (I) e caulinita (K) estão presentes em fases majoritárias, enquanto o único mineral 
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acessório detectado foi o quartzo (Q), este presente em todas as matérias-primas deste grupo, 

exceção feita pela presença da albita (A) na argila A6.  

 De acordo com as características mineralógicas é possível associar algumas matérias-

primas, conforme:  

 (i) as matérias-primas A1 e A11 contêm em comum os argilominerais ilita e 

montmorilonita, além do mineral acessório quartzo. A matéria-prima A6 é bastante 

semelhante às matérias-primas A1 e A11, porém contém também o feldspato albita;  

 (ii) a matéria-prima A2 é formada unicamente por caulinita e quartzo, enquanto a 

matéria-prima A10, além destes, apresenta também ilita e a matéria-prima A13 apresenta 

também montmorilonita; 

 (iii) a matéria-prima A3 contém apenas o mineral argiloso ilita e o mineral acessório 

quartzo. 

 A Figura 4.4 contém os difratogramas das matérias-primas A4, A5, A7, A8, A9, A12 e 

A14 pertencentes ao Grupo 2. 

 

  

  

Figura 4.4: Difratograma das matérias-primas do Grupo 2. 
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 Conforme Figura 4.4, observa-se que no Grupo 2, grupo das matéria-prima de 

granulometria grossa e de pouca plasticidade, predomina a presença de minerais acessórios na 

forma de quartzo (Q), além dos feldspatos (F) albita, anortita (T) e sanidina (S). Nota-se que o 

mineral argiloso ilita está presente em todas as matérias-primas, e que em nenhuma dessas 

matérias-primas aparece os minerais de argila caulinita e montmorilonita, presentes nas 

amostras do Grupo 1.  

 

  4.1.5 Análise racional 

 

 A Tabela 4.6 apresenta a análise racional das matérias-primas, subdividida pelos 

Grupos 1 e 2. 

 

Tabela 4.6: Análise racional das matérias-primas. 

Minerais argilosos Minerais não-argilosos 

(%) Grupo Matérias-
primas 

M I K ∑ Q F H Outros ∑

A1 21,93 63,52 - 85,44 - - 12,86 1,70 14,56
A2 - - 98,70 98,70 - - - 1,30 1,30 

A3 - 56,23 21,57 77,80 4,57 - 14,20 3,43 22,20

A6 20,73 59,23 - 79,96 - 8,96 11,08 - 20,04

A10 - 30,01 38,51 68,52 27,73 - 3,80 - 31,53

A11 27,76 56,21 - 83,97 - - 14,49 1,54 16,03

1 

A13 20,66 - 50,01 70,67 24,81 - 3,79 0,75 29,81

A4 - 59,00 - 59,00 9,65 24,54 6,49 - 41,00

A5 - 62,96 - 62,96 - 18,96 11,28 6,80 37,04

A7 - 60,18 - 60,18 13,26 14,60 8,09 3,87 39,82

A8 - 56,77 - 56,77 12,70 19,14 6,94 4,45 43,23

A9 - 69,49 - 69,49 9,24 12,40 5,17 3,70 30,51

A12 - 40,56 - 40,56 41,01 - 12,71 5,71 59,44

2 

A14 - 38,42 - 38,42 29,66 21,62 4,84 5,46 61,58

 

 Observa-se que no Grupo 1 o somatório (∑) dos minerais argilosos foi maior que o 

somatório do Grupo 2. Com estes resultados, comprova-se, na maioria das amostras, a 

predominância do mineral ilita. As matérias-primas A2 e A13 foram as únicas que não 

quantificaram este mineral. Destaque também para a presença do feldspato (F) em todas as 

argilas do Grupo 2, exceto A12. 
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  4.1.6 Análise térmica 

 

 A Figura 4.5 contém as curvas termogravimétricas de algumas das matérias-primas 

estudadas, como também as curvas termogravimétricas derivadas. 
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Figura 4.5: Curva termogravimétrica e termogravimétrica diferencial de algumas 

matérias-primas. 

 

 As matérias-primas A1, A6 e A11, caracterizadas como matérias-primas com 

predominância dos argilominerais ilita e montmorilonita, apresentaram curvas 

termogravimétricas semelhantes.  

 Observa-se na Figura 4.5 que a perda de massa destas amostras foi próxima (Tabela 

4.7). Até 200ºC onde ocorre a eliminação da água adsorvida fisicamente a superfície da argila, 

a perda de massa das matérias-primas A1, A6 e A11 foi de aproximadamente de 4,5 %, 5,1 % 

e 5,0 %, respectivamente. Entre 200 ºC e 600 ºC região que ocorre às reações de oxidação da 

matéria orgânica, nota-se que a perda de massa das matérias-primas A1, A6 e A11 foi de 

aproximadamente de 4,5 %, 5,1 % e 5,0 %, respectivamente.  

 As matérias-primas A2 e A13 de constituição química a base de caulinita foram as que 

apresentaram maior perda de massa total dentre as matérias-primas estudadas, com valores 

próximos aos 16,5 % e 14,9 %, respectivamente. 

 As matérias-primas A14, A9, A4, A7, A8, A5 e A12, todas essas pertencentes ao 

grupo 2 (Figura 4.2) apresentaram as menores perda de massa, conforme resultados da Tabela 

4.7. Associando os valores da Tabela 4.7 com o da Tabela 4.4, nota-se que as matérias-primas 

de menor perda de massa foram as matérias-primas caracterizadas como não-plásticas.   
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Tabela 4.7: Perda de massa aproximada das matérias-primas.  

Temperatura 

200 ºC 600 ºC 1200 ºC Grupo Matérias-primas 

Perda de massa (%) 

A6 5,1 9,1 10,6 
A1 4,5 9,5 11,0 

A10 3,5 10,0 11,0 

A11 5,0 10,5 11,9 

A3 6,5 12,0 13,2 

A13 5,5 13,0 14,9 

1 

A2 2,1 15,2 16,5 

A14 0,8 2,9 2,0 

A9 0,8 2,6 2,7 

A4 1,4 3,0 3,0 

A7 2,1 4,4 5,4 

A8 2,2 4,9 5,4 

A5 2,4 5,2 6,3 

2 

A12 2,2 6,8 8,5 

   

 A Figura 4.6 apresenta a curva térmica diferencial das matérias-primas do Grupo 1.

    

 

Figura 4.6: Curva térmica diferencial das matérias-primas do Grupo 1. 
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 Observa-se que todas as matérias-primas apresentaram um pico endotérmico (ENDO) 

antes de 100 ºC, referente à eliminação da água adsorvida na superfície da argila. Nota-se que 

a matéria-prima A2 foi a que apresentou menor intensidade deste pico, justificado pelo fato 

desta matéria-prima não conter mineral do grupo da ilita e da esmectita, estes com maior 

capacidade de conter água adsorvida nas suas moléculas.  

 Na matéria-prima A2, juntamente com a matéria-prima A13, aparece um pico 

exotérmico (EXO) entre 960ºC e 1000ºC característico da caulinita, o qual está associado a 

formação do espinélio Si-Al.    

 A Figura 4.7 apresenta a curva térmica diferencial das matérias-primas do Grupo 2.  

 

 

Figura 4.7: Curva térmica diferencial das matérias-primas do Grupo 2. 

 

 De acordo com a Figura 4.7, observa-se que todas as amostras apresentaram um pico 

endotérmico antes de 100 ºC, semelhante aos apresentados pelas amostras do Grupo 1, porém 

de menor intensidade. Em geral, as curvas têm comportamento semelhante e característicos de 

argilas com predominância do argilomineral ilita.  

   

   4.1.7 Perda de massa ao fogo 

  

 A Tabela 4.8 contém os resultados da perda de massa ao fogo das matérias-primas 

estudadas com seus respectivos desvios padrões (DP) nas diferentes temperaturas de queima.  
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Tabela 4.8: Perda de massa ao fogo das matérias-primas. 

Perda de massa ao fogo, % 
T (ºC)

A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A10 A11 A12 A13

650 4,7 16,2 6,4 1,9 3,2 5,5 2,1 2,7 9,1 6,0 2,7 8,5 
DP** 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2 0,1 0,2 

750 5,7 17,0 7,4 2,3 3,8 6,3 2,5 3,3 9,9 6,8 3,3 9,4 

DP 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 

850 6,9 18,0 8,9 2,7 4,7 7,5 3,0 4,0 13,9 8,6 3,8 10,5

DP 0,1 0,1 0,3 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,2 0,1 0,1 

950 7,3 18,8 9,7 2,9 4,9 8,3 3,5 4,2 15,1 9,2 3,8 11,2

DP 0,1 0,1 0,1 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

1050 7,6 19,1 9,9 3,2 5,1 8,4 3,5 4,4 15,5 9,5 4,1 11,6

DP 0,1 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,1 0,1 0,1 0,0 0,1 

1150 7,7 19,1 9,8 3,1 5,2 8,5 3,5 4,4 15,5 9,5 3,9 11,9

DP 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 

1250 nd* 19,3 9,9 nd nd nd nd nd 15,9 nd nd nd 

DP nd 0,1 0,1 nd nd nd nd nd 0,1 nd nd nd 
                                                                           * nd - não determinado; **DP - desvio padrão  

  

 De acordo com a Tabela 4.8, observa-se que a perda de massa em relação ao aumento 

de temperatura é crescente para todas as amostras. Este comportamento pode ser melhor 

visualizado graficamente pela Figura 4.8, a qual apresenta os resultados da perda de massa ao 

fogo em três diferentes temperaturas. 

 Considerando que a perda de massa de uma argila deve-se as transformações químicas 

e físicas que ocorre no material quando submetidas a elevadas temperaturas, nota-se que o 

comportamento das matérias-primas para uma mesma temperatura é diferente. Tomando 

como exemplo a temperatura de 950 ºC, dentre as matérias-primas em estudo, a maior perda 

de massa é o da matéria-prima A2, enquanto que a menor foi de 2,9 % da matéria-prima A4.  

 Fazendo uma comparação da perda de massa com o diâmetro médio das partículas e a 

quantidade de argila (Tabela 4.2), observa-se que a maior perda de massa está associada ao 

menor diâmetro (6,68 µm) e ao maior teor de argila (25,3 %) da A2, ou seja, quanto maior a 

quantidade de minerais argilosos, maior a perda de massa da matéria-prima. Opostamente, as 

matérias-primas A4, A7 e A12 foram as que apresentaram menor perda de massa, e, 

consequentemente, menor quantidade de minerais argilosos. 
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Figura 4.8: Comparação gráfica da perda de massa das matérias-primas em três 

temperaturas: 750 ºC, 950 ºC e 1050 ºC. 

  

  4.1.8 Retração linear de queima 
 

 A Tabela 4.9 contém os resultados da retração linear de queima das matérias-primas 

estudadas com seus respectivos desvios padrões nas temperaturas de queima.  

 

Tabela 4.9: Retração linear de queima das matérias-primas. 

Retração linear, % 
T (ºC) 

A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A10 A11 A12 A13

650 0,0 1,0 0,4 -0,3 -0,1 0,2 -0,2 -0,2 0,6 0,3 -0,8 1,1 
DP 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,1 

750 0,1 1,2 0,6 -0,3 -0,1 0,2 -0,2 -0,2 0,9 0,3 -0,9 1,3 

DP 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,1 

850 0,2 1,5 1,1 -0,4 -0,1 0,4 -0,3 -0,3 1,3 0,5 -0,9 2,1 

DP 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 

950 0,5 2,9 2,4 -0,5 -0,1 1,2 -0,3 -0,3 2,6 1,2 -0,7 3,5 

DP 0,1 0,0 0,2 0,1 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,2 

1050 3,1 3,1 7,0 -0,4 0,8 4,5 0,1 0,3 5,3 5,0 -0,1 7,3 

DP 0,0 0,0 0,4 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,5 0,1 0,1 0,2 

1150 6,8 3,9 7,3 1,3 4,2 7,1 3,7 2,4 10,7 9,3 1,2 7,8 

DP 0,1 0,1 0,4 0,1 0,3 0,2 0,2 0,1 0,1 0,2 0,2 0,1 

1250 nd 10,3 nd nd nd nd nd nd 13,9 nd nd nd 

DP nd 0,1 nd nd nd nd nd nd 0,1 nd nd nd 
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 De acordo com a Tabela 4.9, nota-se que as matérias-primas apresentam dois 

comportamentos distintos. Enquanto um grupo teve retração positiva, o outro grupo 

apresentou retração negativa, ou seja, o material expandiu. A expansão foi observada nas 

matérias-primas A4, A5, A7, A8 e A12, e não coincidentemente, todas essas matérias-primas 

fazem parte do Grupo 2 (Figura 4.2), grupo este contendo as matérias-primas de 

granulometria mais grossa, com maior teor de minerais acessórios e menor quantidade de 

minerais argilosos. Com esse resultado, é possível prever que as matérias-primas A9 e A14, 

as quais não foram conformadas por falta de trabalhabilidade, também iriam apresentar 

expansão na queima.  

 Uma outra característica da retração linear do Grupo 2 é que, após determinada 

temperatura, o material sofreu retração. Esta característica é observada pela retração de 1,26 

% da matéria-prima A4 e pela retração de 1,24 % da matéria-prima A12, ambos na 

temperatura de 1150 ºC. A transição da expansão para a retração das matérias-primas A5, A7 

e A8 ocorreu na temperatura de 1050 ºC. 

 As matérias-primas A1, A2, A3, A6, A10, A11 e A13, contendo partículas mais finas 

e maior conteúdo de minerais de argilas (Tabela 4.4 e Figura 4.3) apresentaram retração linear 

de queima crescente com o aumento da temperatura. Dentre estas matérias-primas, a matéria-

prima A2 foi a que teve maior retração linear nas primeiras temperaturas, devido suas 

características químicas e mineralógicas comentadas anteriormente.  

 A Figura 4.9 apresenta os resultados da retração linear das matérias-primas em três 

diferentes temperaturas. Observa-se que até na temperatura de 950 ºC a retração linear das 

matérias-primas foi inferior a 4 %. 
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Figura 4.9: Comparação gráfica da retração linear das matérias-primas em três 

temperaturas: 750 ºC, 950 ºC e 1050 ºC. 
 

  4.1.9 Absorção de água 
 

 A Tabela 4.10 contém os resultados da absorção de água das matérias-primas 

estudadas com seus respectivos desvios padrões nas temperaturas de queima.  

 

Tabela 4.10: Absorção de água das matérias-primas. 

Absorção de água, % 
T (ºC) 

A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A10 A11 A12 A13

650 11,1 20,3 11,0 11,4 10,9 10,9 10,6 10,1 17,0 12,8 15,4 15,8
DP 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,3 0,2 0,3 0,3 0,2 

750 11,2 20,6 11,3 11,7 11,2 11,1 10,7 10,0 17,1 13,0 15,7 16,0

DP 0,4 0,3 0,2 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2 0,3 0,2 0,2 0,5 

850 11,2 20,7 11,2 11,7 11,6 11,0 10,9 10,5 16,7 13,0 15,5 15,4

DP 0,2 0,2 0,1 0,1 0,2 0,3 0,1 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2 

950 11,1 20,5 9,3 11,9 11,3 10,3 11,1 10,4 15,9 12,2 15,4 14,2

DP 0,2 0,3 0,4 0,2 0,2 0,3 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,2 

1050 7,5 20,6 2,1 11,8 10,3 5,3 10,3 9,7 14,2 7,4 14,6 9,1 

DP 0,2 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2 0,4 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 

1150 2,1 19,6 0,4 8,5 5,1 0,5 5,6 6,6 8,5 1,1 9,0 5,6 

DP 0,1 0,3 0,3 0,3 0,1 0,1 0,1 0,4 0,1 0,1 0,4 0,6 

1250 nd 10,8 nd nd nd nd nd nd 5,4 nd nd nd 

DP nd 0,2 nd nd nd nd nd nd 0,1 nd nd nd 
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 De acordo com a Tabela 4.10, observa-se que o aumento da temperatura ocasionou 

uma diminuição da absorção de água. No entanto, este comportamento varia de matéria-prima 

para matéria-prima. A matéria-prima A2, por exemplo, foi a que apresentou maior absorção 

de água. Apenas na temperatura superior aos 1150 ºC foi que a matéria-prima começou a 

densificar, com diminuição da absorção de água. Esse comportamento deve-se à composição 

mineralógica desta matéria-prima, por se tratar de uma argila semi-refratária, com mineral do 

grupo da caulinita.  

 Dependendo das características requeridas pelo produto que se pretende produzir, caso 

necessite de baixa porosidade, a matéria-prima A2 só poderá ser utilizada para processos 

industriais que utilizem elevada temperatura de queima. Outra opção é sua utilização em 

formulações de massas cerâmicas com outra matéria-prima fundente, ou mesmo fazendo parte 

de uma composição para massas cerâmicas de revestimento ou pavimento. Observa-se 

também na Tabela 4.10 que a matéria-prima A10 apresentou um comportamento semelhante 

ao da matéria-prima A2. As demais matérias-primas se comportaram de forma semelhante, 

variando apenas a temperatura onde a densificação se acentuou.  

 As matérias-primas A1, A6, A11 e A13 tiveram o início da variação da absorção de 

água entre as temperaturas de 950 ºC e 1050 ºC, enquanto que, as matérias-primas A4, A5, 

A7, A8, A10 e A12 o início foi entre as temperaturas de 1050 ºC e 1150 ºC. A matéria-prima 

A3 foi a única que sofreu maior redução da absorção de água na temperatura de 850 ºC para 

950 ºC e a matéria-prima A2, conforme comentado anteriormente, superior a 1150ºC. 

 Associando o resultado da absorção de água das matérias-primas com sua composição 

mineralógica, nota-se que as matérias-primas A1, A6 e A11, estas pertencentes ao Grupo 1, 

semelhantes quanto suas fases, tiveram início da sinterização na mesma variação de 

temperatura. Já as matérias-primas do Grupo 2 (A4, A5, A7, A8, A12), mesmo com diferentes 

fases mineralógicas, tiveram o início da redução da absorção de água na mesma temperatura. 

 A Figura 4.10 apresenta graficamente os resultados da absorção de água das matérias-

primas em três diferentes temperaturas.  
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Figura 4.10: Comparação gráfica da absorção de água das matérias-primas em três 

temperaturas: 750 ºC, 950 ºC e 1050 ºC. 
 

  4.1.10 Porosidade aparente 
 

 A Tabela 4.11 contém os resultados da porosidade aparente das matérias-primas 

estudadas com seus respectivos desvios padrões nas temperaturas de queima.  

   

Tabela 4.11: Porosidade aparente das matérias-primas. 

Porosidade aparente, % 
T (ºC) 

A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A10 A11 A12 A13

650 25,5 39,2 25,1 25,8 24,9 24,8 24,3 23,0 33,5 28,7 32,9 32,6
DP 0,5 0,5 0,4 0,4 0,5 0,4 0,2 0,7 0,3 0,5 0,4 0,4 

750 25,3 39,8 25,8 26,4 25,5 25,4 24,4 22,9 33,6 29,3 33,6 33,0

DP 0,4 0,4 0,3 0,3 0,2 0,4 0,3 0,4 0,4 0,3 0,3 0,8 

850 25,6 40,2 25,4 26,2 26,2 25,2 24,9 23,8 32,9 29,2 33,2 32,1

DP 0,5 0,3 0,2 0,3 0,4 0,6 0,2 0,3 0,1 0,4 0,4 0,3 

950 25,4 40,8 21,4 26,7 25,8 23,5 25,2 23,8 32,0 27,8 33,0 30,3

DP 0,3 0,6 0,8 0,3 0,3 0,6 0,3 0,5 0,4 0,2 0,1 0,3 

1050 17,9 41,4 5,2 26,4 23,8 12,8 23,6 22,1 29,0 17,9 31,5 20,3

DP 0,5 0,3 0,1 0,4 0,3 0,4 0,9 0,2 0,3 0,3 0,3 0,2 

1150 5,2 39,8 1,1 19,9 12,6 1,2 13,6 15,5 18,7 2,9 20,1 13,2

DP 0,1 0,4 0,7 0,7 0,3 0,2 0,2 0,8 0,2 0,3 0,7 1,3 

1250 nd 24,4 nd nd nd nd nd nd 12,3 nd nd nd 

DP nd 0,3 nd nd nd nd nd nd 0,2 nd nd nd 
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 Como a porosidade aparente quantifica a porosidade aberta do material, seu resultado 

está associado à absorção de água. Pela Tabela 4.11, observa-se que o comportamento da 

porosidade aparente é o mesmo da absorção de água, ou seja, o aumento da temperatura 

proporcionou uma diminuição da porosidade do material. 

 Segundo a Tabela 4.11, a maior porosidade aparente foi constatada na matéria-prima 

A2 na temperatura de 650 ºC, seguida da matéria-prima A10, A12, A13, todas essas acima de 

30 % de porosidade aberta. Na maior temperatura (1250 ºC) a porosidade aparente da matéria-

prima A2 ainda foi elevada (24,4 %), enquanto que a da matéria-prima A10 sofreu uma 

considerável redução. 

 A menor porosidade aparente foi determinada na matéria-prima A3 na temperatura de 

1150 ºC, sendo esta matéria-prima, devido sua constituição química e mineralógica, a mais 

reativa de todas, conforme comentado anteriormente. 

   

  4.1.11 Massa específica aparente 

 

 A Tabela 4.12 contém os resultados da massa específica aparente das matérias-primas 

estudadas com seus respectivos desvios padrões nas temperaturas de queima.  

 

Tabela 4.12: Massa específica aparente das matérias-primas. 

Massa específica aparente, g/cm3 
T (ºC) 

A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A10 A11 A12 A13

650 2,03 1,54 2,03 2,00 2,04 2,03 2,05 2,05 1,63 1,97 1,81 1,74
DP 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,02 0,01 0,02 0,01 0,01

750 2,03 1,53 2,02 1,98 2,02 2,03 2,04 2,06 1,63 1,96 1,80 1,73

DP 0,02 0,01 0,01 0,01 0,00 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,02

850 2,03 1,54 2,02 1,99 2,01 2,03 2,03 2,04 1,65 1,95 1,80 1,76

DP 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,00 0,01 0,01 0,01

950 2,04 1,58 2,09 1,98 2,02 2,06 2,02 2,04 1,69 2,01 1,81 1,82

DP 0,01 0,01 0,02 0,01 0,01 0,02 0,01 0,01 0,01 0,02 0,00 0,01

1050 2,20 1,59 2,40 1,98 2,08 2,26 2,05 2,07 1,77 2,24 1,85 2,04

DP 0,01 0,01 0,05 0,01 0,01 0,04 0,02 0,00 0,02 0,00 0,01 0,01

1150 2,47 1,64 2,46 2,13 2,34 2,42 2,29 2,22 2,02 2,58 2,00 2,22

DP 0,01 0,02 0,01 0,02 0,01 0,03 0,00 0,01 0,00 0,00 0,03 0,03

1250 nd 2,01 nd nd nd nd nd nd 2,17 nd nd nd 

DP nd 0,01 nd nd nd nd nd nd 0,01 nd nd nd 
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 De acordo com a Tabela 4.12, nota-se que com o aumento da temperatura provocou 

um aumento não-gradativo da massa específica. Para a matéria-prima A1, a maior variação foi 

entre a temperatura de 950 ºC para a de 1050 ºC, onde a massa específica passou de 2,04 

g/cm3 para 2,20 g/cm3. Na temperatura de 1150 ºC a massa específica foi de 2,47 g/cm3. Esse 

resultado complementa o resultado da absorção de água, confirmando que a densificação da 

argila A1 ocorreu a partir da temperatura de 950 ºC. Cabe ressaltar que o procedimento 

anterior à etapa de queima, principalmente durante a preparação da argila e na conformação 

da peça, pode influenciar em todas as propriedades finais do produto, inclusive na massa 

específica aparente.  

 A matéria-prima A2 apresentou maior variação da massa específica entre a 

temperatura de 1150 ºC e 1250 ºC, enquanto nas matérias-primas A1, A3, A6, A11 e A13 a 

maior variação da massa específica ocorreu da temperatura de 950 ºC para a de 1050 ºC. Já as 

matérias-primas A4, A5, A7, A8, A10 e A12 apresentaram maior variação da massa 

específica da temperatura de 1050 ºC para a de 1150 ºC. 

 Nas matérias-primas A2 e A10, por predominar o argilomineral caulinita com elevada 

quantidade de alumina e sílica, foram as únicas que suportaram a temperatura de 1250 ºC e 

apresentaram massa específica aparente, nessa temperatura, de 2,01 g/cm3 e 2,17 g/cm3, 

respectivamente.  

 A Figura 4.11 compara as curvas da massa específica aparente das matérias-primas 

A2, A5 e A6 comprovando que as inclinações das curvas são diferentes para cada tipo de 

matéria-prima. 
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Figura 4.11: Comparação gráfica da massa específica aparente das matérias-primas em 

três temperaturas: 750 ºC, 950 ºC e 1050 ºC. 

  

  4.1.12 Resistência mecânica 

  

 A Tabela 4.13 contém os resultados da resistência mecânica determinada pela tensão 

de ruptura à flexão das matérias-primas estudadas com seus respectivos desvios padrões nas 

temperaturas de queima.  

 

Tabela 4.13: Resistência mecânica das matérias-primas. 

Tensão de Ruptura à Flexão (MPa) 
T (ºC) 

A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A10 A11 A12 A13 

750 6,5 1,6 12,2 1,4 3,7 11,8 3,3 2,9 5,2 6,4 0,4 7,7 
DP 0,7 0,2 1,0 0,6 0,2 0,3 0,4 0,3 0,6 0,8 0,1 0,6 

950  11,2 2,0 20,8 2,1 5,1 16,2 4,2 3,4 10,3 9,7 0,6 13,8 

DP 0,8 0,9 1,1 0,2 0,3 0,8 0,1 0,5 0,5 0,4 0,1 0,8 

1050  12,2 nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd 13,1 

DP 0,4 nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd 1,6 

1150 18,1 3,1 27,3 5,1 11, 15,8 10,1 11, 21,0 31,7 3,4 19,2 

DP 0,4 0,3 0,4 0,7 0,7 1,1 0,9 0,9 0,4 0,4 0,7 3,3 

1250  nd 5,3 nd nd nd nd nd nd 24,2 nd nd nd 

DP nd 0,4 nd nd nd nd nd nd 0,8 nd nd nd 
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 De acordo com a Tabela 4.13, pode-se observar que com o aumento da temperatura a 

resistência mecânica aumentou. Este fato deve-se ao aumento da massa específica aparente, e 

da diminuição da absorção de água, devido à atuação nos mecanismos de sinterização, com 

redução da porosidade, permitindo a obtenção de materiais com melhores propriedades 

mecânicas. No entanto, a relação resistência mecânica, absorção de água e massa específica 

não é direta e proporcional, pois depende das características peculiares da matéria-prima e da 

microestrutura do material.  

 Fazendo-se uma comparação entre as matérias-primas A1, A3 e A5, na temperatura de 

750 ºC tem-se: absorção de água de 11,2 %, 11,3 % e 11,2 %, respectivamente; e massa 

específica: 2,03 %, 2,02 % e 2,02 %, respectivamente. Todas muito próximas. 

Diferentemente, a tensão de ruptura à flexão apresentou valores muito distantes: 6,5 MPa para 

a matéria-prima A1, 12,2 MPa para a matéria-prima A3 e 3,7 MPa para a matéria-prima A5. 

Outra comparação semelhante pode ser feita entre as matérias-primas A5 e A11 na 

temperatura de 950 ºC. Esperava-se, de acordo com a absorção de água, que a resistência 

mecânica da matéria-prima A5 fosse superior ao da matéria-prima A11, no entanto ocorreu o 

inverso. Por esse e outros motivos, a temperatura de queima não é o único parâmetro a se 

determinar durante a sinterização de materiais cerâmicos de base argilosa, tendo também 

outras variáveis importantes, como a taxa de aquecimento e os tempos de isotermas, os quais 

influenciam nas propriedades finais dos produtos, principalmente na densificação e resistência 

mecânica do material. 
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 A Figura 4.12 compara a resistência mecânica de algumas matérias-primas. Observa-

se que existe uma grande diferença da tensão de ruptura a flexão entre as matérias-primas. 

 

Figura 4.12: Comparação gráfica da tensão de ruptura à flexão das matérias-primas em 

três temperaturas: 750 ºC, 950 ºC e 1050 ºC. 

 

 4.2 Formulações das matérias-primas - Parte II 

 

 Os resultados seguintes referem-se às propriedades tecnológicas das formulações das 

matérias-primas, designadas por MC, MD, ME e MG (Tabela 3.3).  

 

  4.2.1 Perda de massa ao fogo das formulações 

 

 A Tabela 4.14 contém os resultados da perda de massa ao fogo das formulações 

estudadas com seus respectivos desvios padrões nas temperaturas de queima.  
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Tabela 4.14: Perda de massa ao fogo das formulações. 

Formulações 

MC MD ME MG 

Temperatura (ºC) 

850 950 1050 850 950 1050 850 950 1050 950 M
is
tu
ra
s 

 Perda de massa (%) 

1 3,4 3,7 3,9 10,5 11,2 11,6 9,2 9,8 10,2 7,3 

DP 0,1 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 

2 3,3 3,4 3,6 8,1 8,6 9,0 7,6 8,3 8,3 6,0 

DP 0,1 0,1 0,0 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,0 0,1 

3 2,9 3,2 3,2 7,3 7,8 8,1 7,2 7,7 8,0 5,5 

DP 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,1 0,1 0,1 

4 2,9 3,0 3,1 5,9 6,3 6,5 6,2 6,7 6,8 5,0 

DP 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

5 2,5 2,6 2,6 4,6 4,8 5,1 5,3 5,6 5,9 4,5 

DP 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,2 0,1 0,0 0,1 0,2 

6 2,7 2,6 2,7 3,9 4,2 4,3 4,9 5,1 5,4 4,2 

DP 0,1 0,1 0,1 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,2 

7 2,1 2,1 2,5 nd nd nd 3,5 3,7 3,9 3,6 

DP 0,1 0,1 0,1 nd nd nd 0,1 0,1 0,1 0,0 

 

 De acordo com a Tabela 4.14, observa-se que a formulação MC, composta pelas 

matérias-primas A8 e A9, foi entre as formulações a que apresentou menor perda de massa, 

seguida da formulação MG (A6 e A7), da formulação ME (A3 e A4) e da formulação MD 

(A-13 e A-14).  

 Na formulação MC, a adição da matéria-prima não-plástica e de maior granulometria 

(A9) quase não influenciou na perda de massa das misturas, uma vez que a matéria-prima 

(A8), considerada plástica pela indústria de cerâmica (I-6), possui características semelhantes 

à matéria-prima A9, conforme verificado na Parte I deste trabalho.  

 Quanto ao aumento da temperatura, a formulação MC também sofreu pouca variação. 

Observa-se, por exemplo, na mistura 4, a qual contém 50 % de A8 e 50 % de A9, que a perda 

de massa foi de 2,9 %, 3,0 % e 3,1 % para as temperaturas de 850 ºC, 950 ºC e 1050 ºC, 

respectivamente. 

 Na formulação MG, a adição da matéria-prima menos plástica (A7) foi mais notável 

do que na formulação MC, influenciando na perda de massa das misturas. Observa-se que da 

mistura 2 (75 % de A6 e 25 % de A7) para a mistura 6 (25 % de A6 e 75 % de A7), por 

exemplo, a perda de massa regrediu de 6,0 % para 4,2 %, ou seja, uma diminuição de mais de 
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25 %. Esta diminuição da perda de massa está de acordo com os resultados de caracterização 

apresentados, em que a matéria-prima de menor plasticidade e de maior granulometria 

apresenta menor reatividade com a temperatura, uma vez que possui sinterização nas 

temperaturas mais elevadas do que a matéria-prima plástica e de granulometria mais fina. 

 A adição da matéria-prima menos plástica (A4) na formulação ME influenciou na 

perda de massa das misturas, a exemplo da mistura 2 (75 % de A3 e 25 % de A4) para a 

mistura 6 (25 % de A3 e 75 % de A4), na temperatura de 950 ºC, onde a perda de massa 

regrediu de 8,3 % para 5,1 %.  

 Na formulação MD, com a adição da matéria-prima não-plástica (A14) a evolução da 

perda de massa foi a mais intensa de todas as formulações. Esse comportamento deve-se ao 

fato da maior diferença das características apresentadas entre as matérias-primas A13 e A14, 

considerando também o fato da presença do mineral de argila caulinita na matéria-prima A13.  

 

  4.2.2 Retração linear das formulações 

 

 A Tabela 4.15 contém os resultados da retração linear das formulações estudadas com 

seus respectivos desvios padrões nas temperaturas de queima.  
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Tabela 4.15: Retração linear das formulações. 

Formulações 

MC MD ME MG 

Temperatura (ºC) 

850 950 1050 850 950 1050 850 950 1050 950 M
is
tu
ra
s 

Retração linear (%) 

1 -0,4 -0,4 -0,2 2,2 3,5 7,3 1,5 2,9 7,9 1,4 

DP 0,0 0,0 0,0 0,1 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,2 

2 -0,4 -0,5 -0,3 0,7 1,3 2,9 0,7 2,0 5,1 0,6 

DP 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,0 0,1 0,1 0,1 

3 -0,4 -0,4 -0,4 0,4 0,8 2,2 0,6 1,1 4,1 0,3 

DP 0,0 0,1 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

4 -0,4 -0,5 -0,4 0,1 0,2 1,1 0,2 0,6 2,4 0,1 

DP 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,1 0,1 0,1 

5 -0,4 -0,5 -0,5 -0,2 -0,2 0,3 0,0 0,1 1,2 0,0 

DP 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,0 0,1 0,1 0,1 

6 -0,4 -0,5 -0,6 -0,3 -0,4 -0,2 -0,1 -0,1 0,7 -0,2 

DP 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,1 0,0 0,1 

7 -0,4 -0,5 -0,5 nd nd nd -0,3 -0,3 -0,1 -0,3 

DP 0,0 0,0 0,0 nd nd nd 0,1 0,1 0,0 0,1 

  

 De acordo com a Tabela 4.15, observa-se que existe uma analogia entre a retração e a 

perda de massa das formulações (Tabela 4.14). A menor retração linear das formulações 

estudadas, comparando na temperatura de 950 ºC, foi constatada na formulação MC, seguida 

das formulações MG, ME e MD. Porém, com a adição da matéria-prima A14 na formulação 

MD a retração linear deixou de ser a maior na mistura 2 e passou a ser a segunda menor na 

mistura 6, conforme mostra a Figura 4.13. 

 A formulação MC, em todas as misturas, foi a que apresentou menor retração, 

inclusive com valores negativos, ou seja, o material sofreu expansão. Este comportamento 

está coerente com as características físicas e químicas das matérias-primas A8 e A9, as quais 

são matérias-primas com elevado percentual de silte e predominância de materiais acessórios, 

principalmente o quartzo.  

 O efeito da temperatura foi mais evidente na formulação ME, principalmente na 

temperatura de 1050 ºC. Nessa formulação e temperatura, a adição da matéria-prima A4 foi 

fundamental na diminuição da retração, passando de 7,9 % na mistura 1 para 0,7 % na  

mistura 6. 
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Figura 4.13: Comparação da retração linear das formulações na temperatura de 950ºC. 
   

  4.2.3 Absorção de água das formulações 
 

 A Tabela 4.16 contém os resultados da absorção de água das formulações estudadas 

com seus respectivos desvios padrões nas temperaturas de queima. 
  

Tabela 4.16: Absorção de água das formulações. 

Formulações 

MC MD ME MG 

Temperatura (ºC) 

850 950 1050 850 950 1050 850 950 1050 950 M
is
tu
ra
s 

 Absorção de água (%) 

1 10,8 11,0 10,8 15,4 14,2 9,1 13,6 10,7 5,0 10,6 

DP 0,1 0,2 0,1 0,2 0,2 0,1 0,1 0,2 0,1 0,3 

2 10,9 10,9 11,3 15,5 15,0 12,4 12,4 10,1 6,6 10,3 

DP 0,1 0,0 0,0 0,1 0,1 0,5 0,3 0,2 0,1 0,3 

3 11,4 11,4 10,9 14,4 14,4 12,0 11,6 10,7 6,8 10,3 

DP 0,1 0,1 0,1 0,2 0,3 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 

4 11,7 11,9 11,5 13,0 13,2 11,7 11,0 10,7 8,3 10,3 

DP 0,1 0,1 0,1 0,3 0,3 0,2 0,1 0,3 0,2 0,2 

5 12,0 12,2 12,1 12,3 12,7 12,2 11,3 10,9 9,3 10,5 

DP 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,2 0,3 0,1 0,3 0,2 

6 12,5 12,7 12,5 12,2 12,4 12,1 11,3 11,0 9,9 10,7 

DP 0,2 0,1 0,1 0,2 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 

7 13,8 14,0 14,2 nd nd nd 11,5 11,6 10,7 10,5 

DP 0,2 0,1 0,2 nd nd nd 0,2 0,3 0,1 0,2 
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  De acordo com a Tabela 4.16, observa-se que a absorção de água da formulação MC 

apresenta um comportamento crescente com o aumento do percentual da matéria-prima A9. 

Nota-se que da mistura 2 (75 % de A8 e 25 % de A9) para a mistura 6 (25 % de A8 e 75 % de 

A9), na temperatura de 950 ºC, a absorção de água passou de 10,9 % para 12,7 %. Nas 

formulações MD e ME, a adição da matéria-prima não-plástica influenciou no 

comportamento da absorção de água, conforme mostra Figura 4.14. Nota-se, de maneira geral, 

que a elevação da temperatura provocou uma diminuição da absorção de água, principalmente 

nas misturas com maior quantidade de matéria-prima plástica, enquanto que com a adição da 

matéria-prima não-plástica as curvas se comportaram de maneira diversificada, dependendo 

da quantidade de material não-argiloso e da temperatura de queima.   

 

 

Figura 4.14: Comparação da absorção de água das formulações MD e ME. 

 

  4.2.4 Porosidade aparente das formulações 

 

 A Tabela 4.17 contém os resultados da porosidade aparente das formulações estudadas 

com seus respectivos desvios padrões nas temperaturas de queima. Estes resultados visam 

complementar os resultados da absorção de água. 
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Tabela 4.17: Porosidade aparente das formulações. 

Formulações 

MC MD ME MG 

Temperatura (ºC) 

850 950 1050 850 950 1050 850 950 1050 950 M
is
tu
ra
s 

 Porosidade aparente (%) 

1 24,4 24,9 24,3 32,1 30,4 20,3 30,3 24,5 12,2 24,1 

DP 0,3 0,3 0,2 0,3 0,2 0,2 0,1 0,4 0,3 0,1 

2 24,7 24,7 25,3 32,5 31,8 26,9 28,3 23,1 15,8 23,6 

DP 0,2 0,1 0,0 0,3 0,2 0,9 0,2 0,4 0,1 0,5 

3 25,7 25,5 24,5 30,6 30,4 26,3 26,5 25,0 16,6 23,6 

DP 0,1 0,3 0,3 0,3 0,2 0,3 0,4 0,1 0,0 0,2 

4 26,1 26,6 25,6 28,0 29,0 25,8 25,3 24,9 19,6 23,8 

DP 0,2 0,2 0,1 0,5 0,3 0,5 0,2 0,6 0,5 0,3 

5 26,8 27,1 26,9 27,2 27,9 26,8 25,7 24,8 21,6 24,1 

DP 0,3 0,3 0,2 0,3 0,2 0,3 0,6 0,2 0,6 0,2 

6 27,6 28,1 27,5 26,9 27,4 26,6 25,8 25,1 22,7 24,2 

DP 0,3 0,1 0,1 0,4 0,5 0,3 0,4 0,4 0,3 0,2 

7 30,3 30,3 30,7 nd nd nd 25,9 25,9 24,6 24,0 

DP 0,2 0,2 0,3 nd nd nd 0,4 0,4 0,5 0,2 

 

 De acordo com a Tabela 4.17, observa-se que na formulação MG a adição da matéria-

prima A7 não provocou variação da porosidade aparente, diferentemente do ocorrido nas 

outras formulações. 

 Na formulação MC, a influência da matéria-prima não-plástica (A9) provocou um 

pequeno aumento da porosidade nas três temperaturas. Na temperatura de 850 ºC da 

formulação MC, da mistura 2 para a mistura 6, esta com 75 % da A9, a porosidade aparente 

passou de 24,7 % para 27,6 %. Analisando as formulações MD e ME, nesta mesma 

temperatura e mistura, a porosidade diminuiu de 32,5 % para 26,9 % e de 28,3 % para 25,9 %, 

ou seja, a adição das matérias-primas não-plásticas provocou uma diminuição da quantidade 

de poros. No entanto, nas temperaturas de 950 ºC e 1050 ºC, a formulação MC manteve o 

aumento da porosidade, enquanto as formulações MD e ME a diferença da porosidade entre 

as misturas diminui, prevalecendo o efeito da temperatura sobre as matérias-primas não-

plásticas.   
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  4.2.5 Massa específica aparente das formulações 

 

 A Tabela 4.18 contém os resultados da massa específica aparente das formulações 

estudadas com seus respectivos desvios padrões nas temperaturas de queima. Este resultado 

está associado aos resultados da absorção de água e da porosidade aparente apresentados 

anteriormente. 

  

Tabela 4.18: Massa específica aparente das formulações. 

Formulações 

MC MD ME MG 

Temperatura (ºC) 

850 950 1050 850 950 1050 850 950 1050 950 M
is
tu
ra
s 

Massa específica aparente (%) 

1 2,02 2,01 2,01 1,76 1,82 2,04 1,93 2,05 2,33 2,04 
DP 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,00 0,02 

2 2,01 2,01 1,99 1,77 1,80 1,91 1,99 2,06 2,25 2,06 

DP 0,01 0,00 0,01 0,00 0,01 0,02 0,02 0,01 0,01 0,02 

3 2,00 1,99 2,01 1,82 1,84 1,92 1,99 2,04 2,22 2,06 

DP 0,01 0,01 0,01 0,01 0,00 0,00 0,02 0,00 0,00 0,02 

4 1,98 1,97 1,97 1,90 1,89 1,94 2,05 2,05 2,15 2,06 

DP 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,00 0,01 0,02 0,03 

5 1,96 1,96 1,95 1,94 1,93 1,93 2,02 2,03 2,10 2,06 

DP 0,01 0,01 0,01 0,00 0,01 0,00 0,02 0,01 0,01 0,02 

6 1,94 1,93 1,93 1,94 1,94 1,93 2,02 2,02 2,08 2,03 

DP 0,01 0,00 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

7 1,87 1,87 1,85 nd nd nd 1,99 1,99 2,03 2,04 

DP 0,01 0,00 0,01 nd nd nd 0,01 0,01 0,01 0,01 

 

 Conforme Tabela 4.18, observa-se que entre as formulações estudadas as formulações 

MC e MG foram as que apresentaram menor variação da massa específica com relação à 

temperatura e as misturas. Outro fato a ser considerado entre as formulações é o efeito 

decrescente da massa específica aparente na formulação MC e crescente na formulação MD. 

 A formulação ME apresentou características peculiares em relação às temperaturas. 

Observa-se que a 850 ºC a massa especifica aparente da mistura 6 (75 % A4) é maior do que 

na mistura 2 (25 % de A4). Diferentemente do que ocorre nas temperaturas de 950 ºC e 1050 

ºC, onde a massa específica aparente aumenta de 2,02 g/cm3 (mistura 6) para 2,06 g/cm3 

(mistura 2) e  2,08 g/cm3 (mistura 6)  para 2,25 g/cm3 (mistura 2). 



Resultados e Discussão 95

  4.2.6 Resistência mecânica das formulações 

 

 A Tabela 4.19 contém os resultados da resistência mecânica obtidas por flexão a três 

pontos das formulações estudadas com seus respectivos desvios padrões nas temperaturas de 

queima.  

 

Tabela 4.19: Resistência mecânica das formulações. 

Formulações 

MC MD ME MG 

Temperatura (ºC) 

850 950 1050 850 950 1050 850 950 1050 950 M
is
tu
ra
s 

 Tensão de ruptura à flexão (MPa) 

1 2,7 2,7 1,5 12,5 14,5 13,1 nd 19,2 26,0 nd 
DP 0,2 0,4 0,4 0,8 1,7 1,6 nd 2,4 2,8 nd 

2 2,4 2,0 2,1 4,4 4,7 6,4 11,4 14,7 19,4 10,6 

DP 0,4 0,3 0,2 0,3 0,2 0,2 1,5 0,9 2,7 0,3 

3 2,3 2,2 2,1 3,9 4,2 4,9 8,8 10,4 13,2 11,8 

DP 0,1 0,2 0,3 0,6 0,4 0,5 0,8 1,1 0,7 0,5 

4 2,4 2,3 1,9 2,9 3,9 3,2 6,8 8,5 8,9 8,7 

DP 0,1 0,3 0,1 0,3 0,2 0,3 1,1 1,0 0,9 0,8 

5 1,6 1,6 1,5 2,1 1,5 1,3 5,9 6,3 6,3 7,2 

DP 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,5 0,5 0,5 0,7 

6 1,2 0,8 0,3 1,4 1,4 1,3 5,4 5,4 5,7 6,3 

DP 0,2 0,1 0,2 0,2 0,3 0,1 0,2 0,7 0,3 0,5 

7 1,0 0,9 0,7 nd nd nd 2,9 3,1 3,5 3,6 

DP 0,1 0,1 0,2 nd nd nd 0,2 0,3 0,6 0,6 

 

 Comparando a resistência mecânica das formulações com a massa específica aparente, 

observa-se que o aumento de temperatura de 850 ºC para 1050 ºC, na mistura 1, da 

formulação ME, provocou um aumento da massa específica aparente de 1,93 g/cm3 para 2,33 

g/cm3. No entanto, essa variação foi diminuindo na medida em que a argila A4 foi sendo 

introduzida, de maneira que na mistura 7 o aumento da massa específica foi de 1,99 g/cm3 

para 2,03 g/cm3; consequentemente, a resistência mecânica teve também a menor variação, 

passando de 2,9 MPa para 3,5 MPa. Quanto ao efeito da adição das matérias-primas não-

plásticas nas formulações (A9, A14, A4 e A7), fixando as temperaturas, observa-se que 

ocorreu uma diminuição da resistência mecânica.  
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 A formulação MC teve um comportamento oposto ao da formulação ME quando se 

elevou a temperatura de 850ºC para 950ºC e para 1050ºC ocorrendo uma irregularidade da 

absorção de água e uma diminuição da resistência do material. Observa-se que a adição da 

matéria-prima não-plástica teve pouca influência na massa específica aparente e na resistência 

mecânica. Este fato deve-se a semelhantes características das matérias-primas A8 e A9. 

 A formulação MD apresenta um comportamento semelhante ao da formulação ME, ou 

seja, diminuição da resistência mecânica com a introdução da matéria-prima não-plástica. 

Neste mesmo grupo de formulações, entre as misturas 1 e a 6 na temperatura de 850 ºC, a 

massa específica aparente aumentou de 1,76 g/cm3 para 1,94 g/cm3, prevalecendo uma maior 

distribuição de tamanho de partículas. Entretanto, na temperatura de 1050 ºC a massa 

específica diminui de 2,04 g/cm3 para 1,93 g/cm3, prevalecendo o efeito da alta temperatura 

sobre a maior quantidade de minerais acessórios.   

 

 4.3 Curvas de queima - Parte III 

 

 As curvas de queima foram analisadas para as materiais-primas e as formulações dos 

materiais conformados por prensagem e extrusão.  

 No método de conformação por prensagem foram utilizadas as matérias-primas A1, 

A5 e A10 caracterizadas na Parte I deste trabalho, e as formulações MC, MD e ME com 

desenvolvidas na Parte II. Todas estas amostras foram submetidas às temperaturas finais de 

850 ºC, 950 ºC e 1050 ºC e taxas de aquecimento de 1 ºC/min, 10 ºC/min e 20 ºC/min. 

 Para o método de conformação por extrusão, devido ao grande volume de material 

necessário para conformar as amostras, foram utilizadas as formulações MC, MD e ME e a 

matéria-prima A10. Estas amostras foram submetidas às temperaturas finais de 950 ºC e 1050 

ºC, enquanto as taxa de aquecimento foram as mesmas utilizadas para o material conformado 

por prensagem (1 ºC/min, 10 ºC/min e 20 ºC/min), além da taxa de 10 ºC/min e 15 ºC/min até 

600 ºC e 20 ºC/min até 950 ºC, sem patamar final e com patamar de 60 minutos, na 

temperatura final de 950 ºC.  

 Visualmente, os corpos-de-prova prensados com as matérias-primas (A1, A5 e A10) e 

as formulações (MC, MD e ME) suportam bem todas as taxas de aquecimento (1 ºC/min, 10 

ºC/min e 20 ºC/min) quando as temperaturas foram de 850 ºC e 950 ºC. Entretanto, nas 

temperaturas de 1050 ºC e 950 ºC com patamar de 60 min, a formulação ME e a matéria-
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prima A1, quando submetidas à taxa de 20 ºC/min, apresentaram defeitos visuais, como a 

formação de bolhas e manchas escuras em alguns locais da superfície.  

 Quando conformados por extrusão e queimadas na taxa de 20 ºC/min a 1050 ºC, as 

amostras ME, mostrada na Figura 4.15 (a), apresentaram defeitos, como a formação de bolhas 

e mancha escura em grande parte da superfície do corpo-de-prova, enquanto na formulação 

MD, mostrado na Figura 4.15 (b), e na matéria-prima A10, foi constatado um número muito 

grande de trincas quando a temperatura final foi de 1050 ºC e de 950 ºC com patamar de 60 

min. O comentário destes e outros defeitos serão discutidos posteriormente. 

 

 

 

Figura 4.15: Fotografia das amostras conformadas por extrusão e queimadas na 

temperatura de 1050 ºC: (a) formulação ME com formação de bolhas e parte interna 

não sinterizada; (b) formulação MD com trincas. 

 

 A discussão dos resultados seguintes é feita em relação aos materiais utilizados, ao 

ciclo de queima, a temperatura final e ao efeito do patamar nas matérias-primas e formulações 

estudadas. 

   

  4.3.1 Perda de massa ao fogo 

 

 A Tabela 4.20 contém os resultados da perda de massa das matérias-primas (A1, A5 e 

A10) e das formulações (MC, MD e ME) com os corpos-de-prova conformados por 

prensagem e submetidos aos diferentes ciclos de queima. Os valores sobrescritos referem-se 

aos devios-padrões dos resultados. 

 

 

 trincas

(a) (b)

bolhas

    não 
sinterizado 
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Tabela 4.20: Perda de massa das matérias-primas e das formulações conformados por 

prensagem e submetidos aos diferentes ciclos de queima. 

Matérias-primas Formulações 
Temperatura Taxa Patamar

A1 A5 A10 MC MD ME 

(ºC) (ºC/min) (min) (%) 

1 7,70,1 5,30,1 8,70,1 3,60,1 7,40,2 6,40,1 
10 7,60,1 5,10,1 8,80,1 3,40,1 7,10,1 5,90,1 850 

20 

0 

8,20,1 5,50,1 9,30,2 3,50,1 7,70,2 6,50,2 

1 8,20,1 5,80,2 10,70,1 3,80,1 8,10,0 6,80,1 
10 8,20,1 5,60,1 9,70,1 3,90,1 7,90,2 6,50,1 950 

20 

0 

8,30,1 5,70,1 9,80,2 3,60,1 8,20,1 6,70,1 

1 8,60,1 5,90,2 10,10,1 4,00,1 8,50,1 7,10,1 

10 8,20,1 5,70,1 9,70,1 4,00,0 8,00,1 6,80,1 1050 

20 

0 

ns* 5,80,1 9,80,1 3,90,0 8,00,1 ns 

1 8,80,1 6,20,2 9,80,1 3,70,2 8,70,1 7,40,1 

10 8,40,1 5,90,1 10,00,0 3,90,1 8,20,2 6,90,1 950 

20 

60 

Ns 5,70,1 9,90,0 3,80,1 8,20,1 ns 

                                                                                                                          * ns - não suportou 

 

 De acordo com a Tabela 4.20, observa-se que a maior perda de massa entre os 

materiais submetidos aos diferentes ciclos de queima foi constatada na matéria-prima A10. 

Esta matéria-prima possui granulometria mais fina em relação às demais materiais-primas e 

todas as formulações, conforme apresenta a seguir a Tabela 4.21.  

 Diferentemente, a menor perda de massa entre as matérias-primas e as formulações foi 

verificada na formulação MC, sendo esta formulação a de maior granulometria em todas as 

frações granulométricas, das quais 90 % das partículas possuem diâmetro superior a 98 µm. 

 Complementando o resultado anterior, a Tabela 4.22 apresenta os diâmetros médios 

das matérias-primas e das formulações, bem com o percentual de argilas, silte e areia.  

 

 

 

 

 

 

 



Resultados e Discussão 99

Tabela 4.21: Distribuição de tamanhos de partículas das matérias-primas e das 

formulações. 

10 % 30 % 50 % 70 % 90 % Matérias-primas 
(µm) 

A1 1,57 3,93 6,87 11,52 23,26
A5  2,27 6,97 13,78 27,77 42,34

A10 1,16 2,94 5,68 9,54 17,58

MC 2,44  9,41 24,10 47,17 98,01 

MD 2,01 6,10 15,10 22,77 32,15 

ME 2,11 6,20 16,15 26,01 37,08 

 

Tabela 4.22: Diâmetro médio das partículas e classificação granulométrica das matérias-

primas e das formulações. 

 

 De acordo com a Tabela 4.20 e a Tabela 4.22, observa-se que a maior perda de massa 

foi constatada para a amostra de menor diâmetro médio e maior fração de argila, 

consequentemente, com maior fração argilosa.     

 A Figura 4.16 compara graficamente a perda de massa ao fogo das materiais-primas e 

das formulações conformadas por prensagem em relação ao ciclo de queima. 

 

< 2 µm 2µm - 63µm 63 µm - 200 µm 
Argila Silte Areia Matérias-primas DM (µm) 

(%) 

A1 9,97 13,82 86,18 0,00 
A5 19,19 8,50 91,17 0,33 

A10 7,70 19,96 80,04 0,00 

MC 38,15 9,10 80,20 10,70 

MD 14,78 7,81 87,34 4,85 

ME 18,70 10,40 85,68 3,94 



Resultados e Discussão 100

 

Figura 4.16: Comparação gráfica da perda de massa das matérias-primas e das 

formulações conformadas por prensagem e submetidas aos diferentes ciclos de queima. 

 

 De acordo com a Figura 4.16, observa-se, de maneira geral, que o ciclo de queima 

pouco influenciou na perda de massa das matérias-primas e das formulações. No entanto, as 

mudanças na temperatura e no patamar final de queima, influenciaram. 

 Em relação ao aumento das temperaturas (850ºC → 950ºC → 1050ºC), observa-se que 

ocorreu um aumento da perda de massa para todas as amostras, independente do ciclo 

utilizado, ou seja, o aumento da temperatura provocou um maior número de reações em todas 

as matérias-primas e formulações. 

 A Tabela 4.23 contém os resultados da perda de massa da matéria-prima A10 e das 

formulações (MC, MD e ME) conformadas por extrusão e submetidas aos diferentes ciclos 

de queima.   
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Tabela 4.23: Perda de massa da matéria-prima A10 e das formulações conformadas por 

extrusão e submetidas aos diferentes ciclos de queima. 

Argila Formulações 
Temperatura Taxa Patamar 

A10 MC MD ME 

(ºC) (ºC/min) (min) (%) 

1 9,60,0 4,30,0 7,50,0 6,50,0 
10 9,50,0 4,20,0 7,90,0 6,70,0 

10 e 20 9,60,1 4,50,0 7,80,1 6,70,0 

15 e 20 9,70,0 4,40,0 7,60,1 6,80,0 

950 

20 

0 

9,70,0 4,30,0 7,60,0 6,90,0 

1 10,20,1 4,80,1 8,10,1 7,50,0 

10 10,30,0 4,70,0 8,20,0 7,70,0 

10 e 15 10,20,1 4,80,0 8,30,0 7,80,3 

10 e 20 10,50,0 4,90,0 8,20,0 7,60,0 

950 

20 

60 

10,4 0,1 4,90,1 8,20,1 7,60,1 

1 10,20,1 5,60,0 9,20,1 9,20,1 

10 10,20,1 4,40,0 7,60,0 7,00,0 1050 

20 

0 

10,1 0,0 4,40,0 7,80,0 ns 

                                                                                                                  * ns - não suportou 

  

 De acordo com a Tabela 4.23, observa-se que, da mesma maneira da Tabela 4.20, a 

maior perda de massa foi constatada na matéria-prima A10, enquanto a menor foi a da 

formulação MC. Portanto, conclui-se que o método de conformação não influenciou na perda 

de massa das matérias-primas e das formulações. Entretanto, a perda de massa foi maior nas 

amostras conformadas por extrusão. 

 A Figura 4.17 compara graficamente a perda de massa ao fogo da matéria-prima A10 

e das formulações (MC, MD e ME) conformadas por extrusão em relação ao ciclo de queima. 
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Figura 4.17: Comparação gráfica da perda de massa da matéria-prima A10 e das 

formulações conformados por extrusão e submetidos aos diferentes ciclos de queima. 

 

  De acordo com a Figura 4.17, observa-se que, em relação ao ciclo de queima, a perda 

de massa foi praticamente constante, ou quando ocorreu variação, foi de pouca intensidade. 

Analisando a perda de massa em relação ao patamar final, mantida a temperatura de 950 ºC, 

nota-se que para as amostras queimadas com patamar, em geral, apresentaram uma maior 

perda de massa do que as amostras queimadas sem o patamar, ou seja, mesmo atingindo a 

temperatura de 950 ºC as amostras continuaram reagindo com o tempo. 

                                                                                                                                    

  4.3.2 Retração linear 

   

 A Tabela 4.24 contém os resultados da retração linear das matérias-primas (A1, A5 e 

A10) e das formulações (MC, MD e ME) com os corpos-de-prova conformados por 

prensagem e submetidos aos diferentes ciclos de queima. 
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Tabela 4.24: Retração linear das matérias-primas e das formulações conformadas por 

prensagem e submetidas aos diferentes ciclos de queima. 

Argilas Formulações 
Temperatura Taxa Patamar

A1 A5 A10 MC MD ME 

(ºC) (ºC/min) (min) (%) 

1 0,30,0 -0,10,1 0,90,0 -0,30,1 0,30,1 0,20,0 
10 0,30,0 -0,10,1 0,80,0 -0,30,1 0,20,1 0,10,0 850 

20 

0 

0,30,1 -0,20,1 0,90,0 -0,30,1 0,30,1 0,10,1 

1 1,00,0 0,10,1 1,60,1 -0,30,1 0,80,1 0,60,1 
10 0,70,0 -0,10,0 1,40,1 -0,30,1 0,60,1 0,40,1 950 

20 

0 

0,80,0 -0,10,1 1,40,1 -0,40,1 0,70,1 0,50,0 

1 3,40,0 1,10,1 3,20,1 -0,20,1 1,60,1 2,20,1 

10 2,10,1 0,10,0 2,30,0 -0,30,1 0,90,1 1,50,2 1050 

20 

0 

ns 0,00,0 2,20,1 -0,30,0 0,90,1 ns 

1 1,40,0 0,20,0 1,70,0 -0,50,0 0,60,1 0,70,1 

10 1,30,0 0,20,1 1,90,1 -0,30,1 0,80,1 0,90,1 950 

20 

60 

ns 0,20,0 2,30,1 -0,70,1 0,90,0 ns 

 

 De acordo com a Tabela 4.24, observa-se que o comportamento da retração linear foi 

similar ao da perda de massa (Tabela 4.20). Entre as matérias-primas e as formulações a 

menor retração linear foi constatada na formulação MC, enquanto que a maior foi verificada 

na matéria-prima A10. Este resultado comprova que a matéria-prima A10 é a que possui 

maior quantidade de minerais de argila entre as amostra estudadas, proporcionando maior 

retração linear ao material. Diferentemente, a formulação MC possui maior quantidade de 

minerais acessórios, seguida das amostras A5, ME, MD e A1. 

 Apesar de não existir uma norma para limitar a retração linear, para os principais 

materiais da cerâmica estrutural, considera-se elevada a retração linear superior a 2 %. Neste 

caso, apenas as matérias-primas A10 e A1 na temperatura de 1050 ºC possuem retração 

superior a esse valor, e a formulação ME na temperatura 1050 ºC quando a taxa de queima foi 

de 1 ºC/min. Verifica-se também, que uma das matérias-primas (A1) e uma das formulações 

(ME) não resistiram à taxa de queima de 20 ºC/min nas temperatura de 1050 ºC e de 950 ºC 

com patamar final de 60 min. Nestes casos, observando-se a tendência da retração linear com 

relação às taxas de aquecimento, constam-se duas situações opostas: na temperatura de 1050 

ºC, à medida que aumentou a taxa de aquecimento ocorreu uma diminuição da retração linear, 

enquanto que, na temperatura de 950 ºC com patamar de 60 min ocorreu um pequeno 

aumento da retração em algumas amostras. Como a retração linear está relacionada com o 
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nível de sinterização da estrutura do material, é coerente ter uma maior retração quando a 

temperatura e/ou o tempo total de queima é maior.   

 A Figura 4.18 compara graficamente a retração linear das materiais-primas e das 

formulações conformadas por prensagem em relação ao ciclo de queima. 

 

 

 
 

Figura 4.18: Comparação gráfica da retração linear das matérias-primas e das 

formulações conformadas por prensagem e submetidas aos diferentes ciclos de queima. 

 

 De acordo com a Figura 4.18, nota-se que a variação do ciclo de queima praticamente 

não influenciou na retração linear dos materiais quando a temperatura máxima foi de 850 ºC e 

de 950 ºC. Diferentemente, nas temperaturas de 1050 ºC e 950 ºC com patamar de 60 minutos 

onde ocorreu considerável variação da retração linear, principalmente quando a taxa de 

aquecimento foi diferente de 1 ºC/min, conforme comentado anteriormente. 

 A Figura 4.19 apresenta uma fotografia dos corpos-de-prova conformados por 

prensagem e queimados na temperatura de 950 ºC, taxa de 20 ºC/min e patamar final de 60 
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min, enfatizando o defeito provocado pelo surgimento das bolhas na superfície das amostras 

A1 e ME. Este defeito pode ter sido ocasionado pela elevada taxa de aquecimento.  

 Devido à formação de fases e com uma rápida liberação de gases originados das 

reações de decomposição do material, é possível causar o aprisionamento dos gases, levando à 

formação de bolhas na superfície do material. Observa-se também que na formulação MD 

ocorreu uma variação de tonalidade na superfície da amostra, mas sem formação de bolhas. 

Este defeito é denominado por ALBERO, 1991 de “mancha central”. Segundo o mesmo 

autor, a causa principal deste defeito é a carência de oxigênio na parte interior da peça 

produzido pela redução do óxido de ferro.   

 

 

Figura 4.19: Fotografia dos corpos-de-prova conformados por prensagem e queimados 

na temperatura de 950 ºC, taxa de 20 ºC/min e patamar final de 60 min. 

 

 A Tabela 4.25 contém os resultados da retração linear da matéria-prima A10 e das 

formulações (MC, MD e ME) conformadas por extrusão e submetidas aos diferentes ciclos 

de queima.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Resultados e Discussão 106

Tabela 4.25: Retração linear da matéria-prima A10 e das formulações dos corpos-de-

prova conformados por extrusão e submetidos aos diferentes ciclos de queima. 

Argila Formulações 
Temperatura Taxa Patamar 

A10 MC MD ME 

(ºC) (ºC/min) (min) (%) 

1 1,70,1 0,20,1 1,50,0 1,10,1 
10 2,00,1 0,20,0 1,40,0 1,00,0 

10 e 20 2,30,1 0,30,1 1,90,1 1,30,3 

15 e 20 2,80,1 0,20,1 1,90,1 1,50,2 

950 

20 

0 

1,50,1 0,10,0 1,20,1 0,70,1 

1 1,90,0 0,20,1 1,60,1 1,50,0 

10 2,10,2 0,40,1 1,80,1 1,60,0 

10 e 15 2,60,1 0,30,0 2,00,1 1,60,2 

10 e 20 2,90,1 0,40,1 1,90,1 1,60,2 

950 

20 

60 

3,20,0 0,20,1 2,50,1 1,50,0 

1 4,00,0 1,20,1 3,30,1 3,50,1 

10 3,40,4 0,70,1 2,30,1 2,10,1 1050 

20 

0 

3,10,4 0,40,0 2,20,1 ns 

 

 De acordo com a Tabela 4.25 é possível notar, novamente, dois comportamentos 

diferentes da retração linear com relação às temperaturas finais e as taxas de aquecimento. No 

primeiro caso, o aumento da taxa de aquecimento de 1 ºC/min para 20 ºC/min nas 

temperaturas de 950 ºC e 1050 ºC, nas formulações MC, MD e ME e na matéria-prima A10, 

provocou uma diminuição da retração linear, onde o efeito mais pronunciado é na temperatura 

de 1050 ºC.  No segundo caso, o aumento da taxa de aquecimento de 1 ºC/min para 20 ºC/min 

na temperatura de 950 ºC com patamar final de 60 min, na formulação MD e na matéria-

prima A10, provocou um aumento da retração linear, enquanto nas formulações MC e MD 

permaneceu constante.  

 A Figura 4.20 compara graficamente a retração linear das materiais-primas e das 

formulações conformadas por extrusão em relação ao ciclo de queima. 
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Figura 4.20: Comparação gráfica da perda de massa da matéria-prima A10 e das 

formulações conformadas por extrusão e submetidas aos diferentes ciclos de queima. 

                                                            

 De acordo com a Figura 4.20, nota-se que o patamar final de 60 min na temperatura de 

950 ºC influenciou na retração linear das amostras, principalmente quando a taxa de 

aquecimento foi de 20 ºC/min. 

   

  4.3.3 Absorção de água 

 

 A Tabela 4.26 contém os resultados da absorção de água das matérias-primas (A1, A5 

e A10) e das formulações (MC, MD e ME) com os corpos-de-prova conformados por 

prensagem e submetidos aos diferentes ciclos de queima. 
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Tabela 4.26: Absorção de água das matérias-primas e das formulações conformadas por 

prensagem e submetidas aos diferentes ciclos de queima. 

Argilas Formulações 
Temperatura Taxa Patamar

A1 A5 A10 MC MD ME 

(ºC) (ºC/min) (min) (%) 

1 11,90,2 12,20,3 18,30,2 11,20,2 14,60,3 12,10,3 

10 11,60,1 11,90,1 18,30,3 11,00,2 15,60,2 12,20,3850 

20 

0 

10,30,3 11,80,2 17,50,3
11,00,2 16,00,4 11,70,3

1 11,40,1 11,70,2 18,50,2 11,20,2 14,90,3 11,50.2

10 9,70,0 12,10,1 17,10,4 11,20,2 14,60,2 10,90,3 950 

20 

0 

9,90,0 11,50,1 18,00,3 11,10,2 14,40,1 11,40.3 

1 8,10,1 11,20,3 16,10,1 11,20,2 13,00,1 9,50,2 

10 8,50,1 11,00,1 17,40,5 11,20,2 13,60,2 10,00,2 1050 

20 

0 

ns 11,30,2 16,50,3 11,10,1 13,40,2 ns 

1 10,50,2 11,80,1 17,80,1 11,20,1 14,70,3 11,70,3 

10 9,60,2 11,50,3 17,20,5 11,00,2 15,00,2 10,40,3 950 

20 

60 

ns 10,60,1 15,30,2 10,80,2 12,20,4 ns 

 

 De acordo com a Tabela 4.26, observa-se que o ciclo de queima pouco influenciou na 

absorção de água das matérias-primas e das formulações. A menor absorção de água foi 

observada na matéria-prima A1, quando a temperatura foi de 1050 ºC e a taxa de aquecimento 

foi de 1 ºC/min. A matéria-prima A5 e as formulações MC e ME apresentaram absorção de 

água muito próximas. Analisando a composição química destas amostras (Tabela 4.27), 

observa-se que a quantidade óxidos fundentes (CaO, MgO, Na2O, K2O e Fe2O) das amostras 

A1, A5, ME e MC são muito próximas, sendo de 25,69 %, 25,62 %, 22,19 % e 19,02%, 

respectivamente. Diferentemente, a formulação MD apresentou um total de óxidos fundentes 

de 11,87 % e a matéria-prima A10 de apenas 9,60 %.  

  

Tabela 4.27: Análise química das matérias-primas e das formulações. 

Principais elementos, % em peso. Amostras 
SiO2 Al2O3 Fe2O3 CaO Na2O K2O MnO TiO2 MgO Outros

A1 42,79 28,81 12,85 2,16 1,53 5,14 0,17 1,05 4,01 1,49 

A5 44,33 26,99 11,27 3,24 2,56 5,36 0,17 0,91 3,19 1,98 

A10 61,59 26,88 4,17 0,65 1,22 2,74 0,06 0,62 0,82 1,25 

MC 58,13 21,51 7,61 2,74 0,72 6,82 0,08 0,77 1,13 0,50 

MD 61,60 25,10 4,75 2,43 1,24 2,75 0,06 0,65 0,70 0,71 

ME 52,25 23,51 11,16 2,17 1,10 5,45 0,16 1,46 2,31 0,45 
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 A Figura 4.21 compara graficamente a absorção de água das materiais-primas e das 

formulações conformadas por prensagem em relação ao ciclo de queima. 

 

 

 

Figura 4.21: Comparação gráfica da absorção de água das matérias-primas e das 

formulações conformadas por prensagem e submetidas aos diferentes ciclos de queima. 

 

 De acordo com a Figura 4.21, apesar da pouca variação da absorção de água, nota-se 

que em alguns casos os resultados seguiram uma tendência e outras não. Por exemplo, nas 

matérias-primas A1 e A5 em todas as temperaturas a absorção de água é um pouco maior 

quando a taxa de aquecimento usada foi de 1 ºC/min, enquanto as amostras MD e A10 ora 

apresenta absorção maior na taxa de 20 ºC/min, ora menor, ou seja, as estruturas formadas 

com variação do ciclo de queima não são as mesmas e dependem da composição química e 

mineralógica das amostras. 

 A Figura 4.22 apresenta as microestruturas produtos obtidos das matérias-primas e das 

formulações conformadas por prensagem, queimadas na temperatura de 950 ºC com taxa de 

aquecimento de 1 ºC/min, obtidas por microscopia ótica com aumento de 50 vezes.   



Resultados e Discussão 110

  

Figura 4.22: Comparação da microestrutura das matérias-primas e formulações obtidas 

por microscopia ótica. 

  

 De acordo com a Figura 4.22, observa-se que as amostras apresentaram morfologia 

superficial diferente, com conseqüência direta em todas as propriedades tecnológicas. Outra 

diferença nas amostras é a variação de tonalidade, em que as amostras A10 e MD possuem 

cores claras e as demais amostras tons avermelhados.   
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 A Tabela 4.28 contém os resultados da absorção de água da matéria-prima A10 e das 

formulações (MC, MD e ME) conformadas por extrusão e submetidas aos diferentes ciclos 

de queima.   

   

Tabela 4.28: Absorção de água da matéria-prima A10 e das formulações dos corpos-de-

prova conformados por extrusão e submetidos aos diferentes ciclos de queima. 

Argila Formulações 
Temperatura Taxa Patamar 

A10 MC MD ME 

(ºC) (ºC/min) (min) (%) 

1 15,10,1 12,50,0 12,80,1 9,10,1 
10 13,60,2 12,10,1 11,90,0 9,00,0 

10 e 20 12,00,1 10,20,1 8,90,4 6,70,2 

15 e 20 11,00,3 10,30,2 8,30,4 6,70,1 

950 

20 

0 

12,00,2 12,70,1 10,40,1 8,90,0 

1 14,90,0 12,00,1 12,20,1 8,20,1 

10 12,20,2 11,90,0 10,90,4 7,50,1 

10 e 15 11,90,3 10,30,1 9,00,2 6,50,1 

10 e 20 11,30,4 10,10,1 8,40,2 6,40,4 

950 

20 

60 

9,60,2 11,90,2 8,50,1 7,30,0 

1 11,10,1 11,90,1 10,70,1 8,70,0 

10 10,90,4 12,00,1 11,30,1 8,00,1 1050 

20 

0 

9,40,2 12,00,1 9,90,1 ns 

 

 De acordo com a Tabela 4.28 e a Figura 4.23, observa-se que a absorção de água 

apresenta uma tendência decrescente com a elevação da taxa de aquecimento até a taxa de 15-

20 ºC/min, voltando a aumentar na taxa de 20 ºC/min. A formulação MC os valores de 

absorção praticamente são os mesmos para o material queimado no ciclo de 1 ºC/min e de 20 

ºC/min. 

 Outro fato importante constatado nestes resultados é o efeito das taxas de aquecimento 

lentas até a 600 ºC, observando-se que, em todos os casos, foi possível obter uma menor 

absorção de água. A explicação para este comportamento deve-se aos rearranjos da estrutura 

do material, promovendo até 600 ºC liberação de fases gasosas resultante da decomposição de 

algumas fases argilosas e principalmente da matéria orgânica presente na argila. Com isso, é 

possível que estes gases sejam expulsos do corpo cerâmico e em seguida proporcionar uma 

melhor sinterização, resultando em uma menor quantidade de porosidade.  
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Figura 4.23: Comparação gráfica da absorção de água da matéria-prima A10 e das 

formulações conformadas por extrusão e submetidas aos diferentes ciclos de queima. 

  

  4.3.4 Resistência mecânica 
 

 A Tabela 4.29 contém os resultados da tensão de ruptura à flexão das matérias-primas 

e das formulações com os corpos-de-prova conformados por prensagem e submetidos aos 

diferentes ciclos de queima. 
 

Tabela 4.29: Tensão de ruptura à flexão das matérias-primas e das formulações 

conformadas por prensagem e submetidas aos diferentes ciclos de queima. 

Argilas Formulações 
Temperatura Taxa Patamar

A1 A5 A10 MC MD ME 

(ºC) (ºC/min) (min) (MPa) 

1 11,30,5 5,70,2 2,90,3 1,80,2 1,30,3 5,10,4 

10 11,10,8 5,50,4 3,50,4 1,70,2 1,50,2 5,20,7 850 

20 

0 

11,70,9 4,90,3 5,10,7 2,10,2 1,60,2 5,80,7 

1 12,10,5 5,00,2 4,60,3 1,40,3 1,40,3 6,80,5 

10 13,40,8 5,40,3 6,00,5 1,50,2 1,30,2 7,20,6 950 

20 

0 

13,31,0 5,30,3 6,80,4 1,60,2 1,90,4 7,71,3 

1 13,10,9 8,00,5 5,41,0 1,20,2 3,40,6 6,31,1 

10 13,41,0 8,70,5 5,10,7 1,20,1 2,50,1 6,40,2 1050 

20 

0 

ns 10,10,2 7,00,9 1,40,2 3,20,5 ns 

1 10,00,9 5,90,3 5,70,7 2,10,3 1,30,3 4,20,3 

10 14,20,7 5,70,4 5,10,5 1,70,2 1,50,2 4,60,7 950 

20 

60 

ns 7,20,3 7,20,8 2,30,2 2,10,3 ns 

  



Resultados e Discussão 113

 Observa-se na Tabela 4.29 que o ciclo de queima, em alguns casos, influenciou na 

resistência mecânica dos materiais, proporcionando um pequeno aumento da tensão de 

ruptura à flexão com o aumento da taxa de aquecimento. Este mesmo comportamento foi 

constatado por DONDI, 1999, onde o autor faz uma comparação da queima lenta tradicional 

com a queima rápida utilizando dez argilas industriais. Além da maior resistência mecânica, o 

mesmo autor constatou que as argilas submetidas à taxa de queima rápida, em geral, 

apresentaram uma menor massa específica aparente e um maior tamanho de poro, com 

provável aumento da quantidade de fases amorfas na estrutura do material.  

 Normalmente, a resistência mecânica é inversamente proporcional à absorção de água 

do material. Entretanto, para materiais de base argilosa, o tipo de material argiloso é 

determinante para a resistência mecânica. Neste caso, comparando a matéria-prima A1 e a 

formulação MC, observa-se que a absorção de água destas amostras na temperatura de 850 ºC 

(Tabela 4.26) são muito próximas. Diferentemente, a resistência mecânica da matéria-prima 

A1 é muito superior à resistência da formulação MC, uma vez que a formulação MC contém 

uma menor quantidade de argilominerais (Tabela 4.22). 

 Analisando a resistência mecânica da matéria-prima A10, observa-se que em todos os 

casos a tensão de ruptura à flexão foi maior quando a taxa de aquecimento foi de 20 ºC/min. 

 De maneira geral, constatou-se que, mesmo utilizando um menor tempo de queima, 

todas as amostras analisadas tiveram iguais ou melhores propriedades mecânicas na taxa de 

queima mais rápida.    

 A Figura 4.24 compara graficamente a resistência mecânica das materiais-primas e das 

formulações conformadas por prensagem em relação ao ciclo de queima. 
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Figura 4.24: Comparação gráfica da tensão de ruptura a flexão das matérias-primas e 

das formulações conformadas por prensagem e submetidas aos diferentes ciclos de 

queima. 

 

 Observa-se na Figura 4.24 que a maior variação da resistência foi constatada na 

matéria-prima A1 quando esta foi submetida à temperatura de 950 ºC com patamar final de 60 

minutos. Comparando a resistência mecânica das matérias-primas e das formulações em uma 

mesma temperatura, nota-se que a matéria-prima A1 foi a que obteve maior tensão de ruptura 

à flexão, uma vez que é a matéria-prima com maior quantidade de argilominerais, além da 

elevada quantidade de óxidos fundentes (Tabela 4.27), proporcionando uma possível maior 

quantidade de fase vítrea. Essa maior quantidade de fase vítrea, também justifica a formação 

das bolhas (Figura 4.19) nesta amostra, como também na formulação ME na taxa de 

aquecimento de 20 ºC/min. 

 A Tabela 4.30 contém os resultados da resistência mecânica obtida por testes de 

compressão da matéria-prima A10 e das formulações (MC, MD e ME) conformadas por 

extrusão e submetidas aos diferentes ciclos de queima.   
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Tabela 4.30: Resistência à compressão da matéria-prima A10 e das formulações dos 

corpos-de-prova conformados por extrusão e submetidos aos diferentes ciclos de 

queima. 

Argila Formulações 
Temperatura Taxa Patamar 

A10 MC MD ME 

(ºC) (ºC/min) (min) (MPa) 

1 1,60,1 1,00,1 1,50,3 1,90,4 
10 2,30,5 1,50,0 2,90,5 2,90,2 

10 e 20 2,60,2 2,10,1 3,40,2 3,50,3 

15 e 20 2,50,1 2,10,0 3,20,1 3,50,4 

950 

20 

0 

2,30,6 1,80,1 2,00,1 2,10,5 

1 2,40,4 1,70,1 2,80,4 4,80,1 

10 2,00,1 1,70,3 3,20,2 4,10,4 1050 

20 

0 

2,00,1 2,00,2 2,50,5 ns 

1 2,10,2 1,70,1 2,60,2 2,50,3 

10 2,90,1 1,70,3 2,80,1 3,00,2 

10 e 15 3,20,1 2,30,1 3,60,0 3,80,3 

10 e 20 3,00,2 2,50,0 3,00,1 3,80,2 

950 

20 

60 

1,70,3 2,70,1 1,80,4 4,00,3 

 

 De acordo com a Tabela 4.30, nota-se que o ciclo de queima influenciou na resistência 

à compressão das amostras extrudadas.  

 De todas as propriedades determinadas, a resistência mecânica, tanto à compressão 

como à flexão, foram as propriedades que mais variaram quanto ao ciclo de queima. 

 Com relação às formulações ME e MD, os melhores resultados da resistência 

mecânica foram constatados quando a taxa de aquecimento foi de 10 ºC/min até 600 ºC e 

depois 15 ºC/min até a temperatura final. Comparando as taxas de 1 ºC/min (lenta) e de 20 

ºC/min (rápida), observa-se que os melhores resultados foram obtidos na taxa de queima 

rápida, com exceção da formulação ME na temperatura de 1050 ºC.  

 Analisando a matéria-prima A10 e formulação MD, observa-se que quase não houve 

alteração na resistência mecânica quando a taxa de aquecimento passou de 1 ºC/min para 20 

ºC/min, inclusive, em alguns casos, houve diminuição da resistência mecânica. Essa 

diminuição da resistência pode ser ter sido causada pelas trincas e microtrincas formadas no 

material quando a taxa de aquecimento foi elevada, conforme mostrou anteriormente a Figura 

4.15. De acordo com MARINO, 1998, por serem materiais contendo o argilomineral caulinita, 

por volta de 600 ºC, faixa de temperatura onde ocorre a transformação da caulinita em 
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metacaulinita, é esperado que ocorra uma considerável retração da estrutura devido à perda da 

água estrutural.        

 A Figura 4.25, compara graficamente a resistência à compressão discutidos 

anteriormente, referente às materiais-primas e das formulações conformadas por extrusão em 

relação ao ciclo de queima. 

  

 
 

Figura 4.25: Comparação gráfica da resistência à compressão da matéria-prima A10 e 

das formulações conformadas por extrusão e submetidas aos diferentes ciclos de queima. 

  

  4.3.5 Difração de raios X 

 

 A Figura 4.26 apresenta a difração de raios X da matéria-prima A10 em quatro 

diferentes temperaturas: (i) seca a 110 ºC; (ii) pré-queimada a 500 ºC; (iii) queimada a 950 ºC 

na taxa de 1 ºC/min e (iv) queimada a 950 ºC na taxa de 20 ºC/min. 

 



Resultados e Discussão 117

 

Figura 4.26: Comparação dos difratogramas da matéria-prima A10 antes da queima e 

queimadas nas temperaturas de 500 ºC e 950 ºC com taxas de 1 ºC/min e 20 ºC/min. 

 

 De acordo com a Figura 4.26, observa-se que o difratograma da amostra seca possui os 

argilominerais ilita (I) e caulinita (K), com também o mineral acessório quartzo (Q). Quando 

submetida ao tratamento térmico, na temperatura de 500 ºC, as fases dos argilominerais 

permaneceram, porém em menor intensidade. Já na temperatura de 950 ºC, foi constatado que 

o argilomineral caulinita não estava mais presente, tanto na taxa de 1 ºC/min, quanto na taxa 

de 20 ºC/min, enquanto o argilomineral ilita estava presente apenas na taxa de 1 ºC/min. 

Segundo os difratogramas da Figura 4.26 é possível notar que o grau de cristalinidade do 

material na temperatura de 950 ºC é baixo. Este mesmo comportamento foi constatado por 

ALEXANDRE, 2006, ao estudar uma argila caulinítica. O referido autor observou que a partir 

de 500 ºC o padrão cristalino da argila começa a desaparecer, e somente surgem novas picos 

(novas fases cristalinas) a partir de 1050 ºC. Já ZAUBERAS, 2004 estudou argilas ilíticas e 

montmorilonitas, constando que a argila montmorilonita permanece se reagir e identificável 

por DRX até a temperatura de aproximadamente 850 ºC, enquanto a ilita suporta até 950 ºC. 

Após 950 ºC o argilomineral ilita é totalmente reagido no corpo cerâmico. 

 A Figura 4.27 apresenta a difração de raios X da formulação MC em três diferentes 

temperaturas: (i) seca a 110 ºC; (ii) queimada a 950 ºC na taxa de 1 ºC/min e (iii) queimada a 

950 ºC na taxa de 20 ºC/min. 
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Figura 4.27: Comparação dos difratogramas da formulação MC antes da queima e na 

temperatura de 950 ºC com taxas de 1 ºC/min e 20 ºC/min. 

 

 De acordo com a Figura 4.27, observa-se uma grande semelhança entre os 

difratograma obtidos na taxa de 1 ºC/min e na taxa de 20 ºC/min, com uma única diferença: a 

pela presença da fase da hematita (H) na taxa de aquecimento de 20 ºC/min. Contudo, a 

presença de hematita não teve grande influência nas propriedades dos materiais, como se pode 

observar nas Tabelas 4.30 e 4.25 que absorção de água e a retração linear foram de 12,5 % e 

0,2 % na taxa de 1 ºC/min, e de 12,7 % e 0,1 % na taxa de 20 ºC/min, respectivamente.    

 A Figura 4.28 apresenta a difração de raios X da formulação MD em três diferentes 

temperaturas: (i) seca a 110 ºC; (ii) queimada a 950 ºC na taxa de 1 ºC/min e (iii) queimada a 

950 ºC na taxa de 20 ºC/min. 
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Figura 4.28: Comparação dos difratogramas da formulação MD antes da queima e na 

temperatura de 950 ºC com taxas de 1 ºC/min e 20 ºC/min. 

 

 De acordo com a Figura 4.28, foi constatado que a caulinita, presente na formulação 

MD antes de ser queimada, reagiu com outros componentes da massa na temperatura de 950 

ºC quando submetida às taxas de 1 ºC/min e de 20 ºC/min. Outro fato constatado, foi a 

presença da ilita com picos mais intensos no material queimado na taxa de 1 ºC/min, podendo 

ter influenciado na maior absorção de água (Tabela 4.28) e menor resistência mecânica 

(Tabela 4.30) do material.      

 A Figura 4.29 apresenta a difração de raios X da matéria-prima ME em três diferentes 

temperaturas: (i) seca a 110 ºC; (ii) queimada a 950 ºC na taxa de 1 ºC/min e (iii) queimada a 

950 ºC na taxa de 20 ºC/min. 
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Figura 4.29: Comparação dos difratogramas da formulação ME antes da queima e 

queimadas na temperatura de 950 ºC nas taxas de 1 ºC/min e 20 ºC/min. 

 

 De acordo com a Figura 4.29, observa-se que o difratograma da formulação ME crua 

possui o argilomineral ilita e os minerais acessórios quartzo , arnotita e dolomita (D). Quando 

o material foi queimado a 950 ºC, a dolomita, que é um carbonato de cálcio, possivelmente, 

reagiu com outros componentes da massa. De acordo com CULTRONE, 2004 quando a 

temperatura de queima passa de 700 ºC, calcita e dolomita começam a se decompor, 

desaparecendo totalmente até a temperatura de 870 ºC. A dolomita (CaMg(CO3)) se 

decompõe pela seguinte equação: CaMg(CO3) → CaO + MgO + 2 CO2. Na presença de 

umidade (H2O), o carbonato de cálcio (CaO) e o carbonato de magnésio (MgO) tendem a 

reagir formando hidróxido de cálcio (Ca(OH)2) e hidróxido de magnésio (Mg(OH)2) 

respectivamente. Segundo CULTRONE, 2004 a formação dessas fases é muito rápida, 

exotérmica e causa grande aumento de volume. Contudo, as fases formadas nas taxas de 1 

ºC/min e 20 ºC/min a 950 ºC foram as mesmas, e não houve grandes diferenças nas 

propriedades tecnológicas determinadas. 
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  4.3.6 Microscopia ótica e eletrônica 

 

 A Figura 4.30 apresenta as micrografias, obtidas por microscopia ótica (MO) e 

microscopia eletrônica de varredura (MEV), das superfícies de fratura. Essas micrografias são 

referentes à matéria-prima A10, queimada na temperatura de 950 ºC, sem patamar, em duas 

diferentes taxas de aquecimento: (a) 1 ºC/min e (b) 20 ºC/min. 

 Para todas as micrografias a serem apresentadas, a microscopia ótica foi feita nos 

corpos-de-prova das amostras conformados por prensagem, enquanto que a microscopia 

eletrônica de varredura foi realizada nos corpos-de-prova das amostras conformadas por 

extrusão.   

 

 

Figura 4.30: Micrografias obtidas por MO e MEV da superfície de fratura da matéria-

prima A10 queimada a 950 ºC em dois diferentes ciclos de queima.  

 

 Observa-se na Figura 4.30 que existe pouca diferença entre as microestruturas dos 

materiais queimados nas diferentes taxas. Contudo, foi verificado ao longo da superfície dos 

  (a)  (b) 
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materiais, quando observado por microscopia ótica, que existe uma maior freqüência de 

algumas fases de coloração mais escura quando a taxa de aquecimento utilizada foi de 20 

ºC/min. Supõe-se que essas manchas escuras (pretas) são de matéria orgânica que não se 

decompôs, visto que, na região interna do material, a mesma cor escura é predominante, 

conforme mostra a Figura 4.31. Nota-se também na Figura 4.31 que, na parte interna do 

material, há uma constância maior de grãos de quartzo sem reagir, em comparação com a 

parte externa do material, sem influenciar nas propriedades tecnológicas.   

 

 

Figura 4.31: Micrografias obtidas por MO da superfície de fratura interna da matéria-

prima A10 queimada a 950 ºC com taxa de aquecimento de 20 ºC/min.  

 

 As Figuras 4.32 e 4.33 apresentam as micrografias, obtidas por microscopia ótica e 

microscopia eletrônica de varredura, das superfícies de fratura, das formulações MC e MD. 

Essas micrografias são referentes ao material queimado na temperatura de 950 ºC, sem 

patamar, em duas diferentes taxas de aquecimento: (a) 1 ºC/min e (b) 20 ºC/min. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  (a)  (b) 

quartzo 
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Figura 4.32: Micrografias obtidas por MO e MEV da superfície de fratura da 

formulação MC queimada a 950 ºC em dois diferentes ciclos de queima.  

 

   

 

   

 

 

 

 

  (a)   (b) 
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Figura 4.33: Micrografias obtidas por MO e MEV da superfície de fratura da 

formulação MD queimada a 950 ºC em dois diferentes ciclos de queima.  

 

 Observa-se na Figura 4.32 que as micrografias dos materiais queimados nas diferentes 

taxas são semelhantes, não sendo constatada nenhuma diferença causada pela presença da 

hematita na taxa de 20 ºC/min, conforme indicado anteriormente pelo difratograma (Figura 

4.27). A Figura 4.33 também não possui nenhuma variação significativa com relação à 

microestrutura nas diferentes taxas. 

 A Figura 4.34 apresenta as micrografias, obtidas por microscopia ótica (MO) e 

microscopia eletrônica de varredura (MEV), das superfícies de fratura. Essas micrografias são 

referentes à formulação ME queimada na temperatura de 950 ºC, sem patamar, em duas 

diferentes taxas de aquecimento: (a) 1 ºC/min e (b) 20 ºC/min. 
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Figura 4.34: Micrografias obtidas por MO e MEV da superfície de fratura da 

formulação ME queimada a 950 ºC em dois diferentes ciclos de queima. 

 

 Observa-se nas Figuras 4.34 que as micrografias dos materiais queimados nas 

diferentes taxas são semelhantes. Não foram observadas grandes diferenças, tanto na MO, 

quanto na MEV.  

 Com isso, pode-se concluir que na temperatura de 950 ºC todas as matérias-primas e 

formulações estudadas são adequadas para suportar até a taxa de aquecimento de 20 ºC/min, a 

qual implicará em uma queima de curto tempo e propriedades semelhantes a queima lenta 

(1ºC/min). O fato da formulação ME e da matéria-prima A10 terem apresentado mancha 

escura na parte interna do material (Figuras 4.31 e 4.35) não impede a utilização da queima 

rápida, pois não influenciaram na estética dos materiais.  
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Figura 4.35: Micrografias obtidas por MO da superfície de fratura interna da 

formulação ME queimada a 950 ºC com taxa de aquecimento de 20 ºC/min.  

 

 A Figura 4.36 mostra a fotografia dos blocos extrudados e queimados na temperatura 

de 950 ºC com taxa de aquecimento de 20 ºC/min.  

 

 

Figura 4.36: Fotografia dos blocos extrudados e queimados na temperatura de 950 ºC 

com taxa de aquecimento de 20 ºC/min. 
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 A Figura 4.37 exibe as micrografias obtidas por microscopia eletrônica de varredura, 

da matéria-prima A10, referente à região interna do material, quando esta foi queimada na 

temperatura de 950 ºC, com patamar de 60 minutos, em duas diferentes taxas de aquecimento: 

(a) 1 ºC/min e (b) 20 ºC/min. A escolha dessas condições de queima, justifica-se pelo fato 

desse material ter apresentado uma grande quantidade de trincas na superfície externa do 

material, quando a taxa de aquecimento foi de 20 ºC/min. 

 

 

Figura 4.37: Micrografias obtidas por MEV da superfície de fratura interna da matéria-

prima A10 queimada a 950 ºC, com patamar final de 60 minutos e taxas de 1 ºC/min (a) 

e de 20 ºC/min (b). 

 

 De acordo com a Figura 4.37, observa-se que as microestruturas das amostras 

queimadas nos diferentes ciclos são semelhantes e possuem grãos de quartzo que não 

reagiram, no entanto não foram visualizados tais defeitos. 

 A Figura 4.38 exibe as micrografias obtidas por microscopia eletrônica de varredura 

da formulação ME, referente à região interna do material, quando esta foi queimada na 

temperatura de 1050 ºC em duas diferentes taxas de aquecimento: (a) 1 ºC/min e (b) 20 

ºC/min. A escolha dessas condições de queima, justifica-se pelo fato desse material não ter 

suportado a temperatura de 1050 ºC quando a taxa de aquecimento foi de 20 ºC/min. 

 

 

  (a)   (b) 
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Figura 4.38: Micrografias obtidas por MEV da superfície de fratura interna da 

formulação ME queimada a 950 ºC, com patamar final de 60 minutos e taxas de  

1 ºC/min (a) e de 20 ºC/min (b). 

 

 De acordo com a Figura 4.38, observa-se que as microestruturas das amostras 

queimadas nos diferentes ciclos são muito diferentes. Pode-se verificar também que as duas 

microestruturas possuem grãos de quartzo que não reagiram.  

 De posse desses resultados, fica constatado que o ciclo rápido de queima (20 ºC/min) 

favoreceu a formação de fases com formação de “coração negro”, o qual afetou a superfície 

externa do material.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  (a)   (b) 
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5. Conclusões 

 Baseando-se nos resultados apresentados neste trabalho, pode-se concluir que: 

 

� Massas cerâmicas com elevado teor de matéria orgânica e óxido de ferro 

demonstraram maior tendência de apresentar defeitos, como o “coração negro” e as 

bolhas superficiais, quando submetidas às elevadas temperaturas de queima e as taxas 

mais rápidas. Nestes casos, é possível trabalhar a massa cerâmica, com formulações 

e/ou adição de argilas menos plásticas (com menor quantidade de argilominerais) para 

aumentar a permeabilidade da peça e diminuir as prováveis imperfeições estéticas 

causados pelos defeitos; 

 

� O fato de o material cerâmico possuir “coração negro” na sua parte interna quando 

submetida aos ciclos rápidos, não influenciou nas propriedades físicas e mecânicas, 

bem como nas características estéticas do material; 

 

� Não existe uma massa considerada ideal para ser submetida a um ciclo de queima 

rápida, pois variáveis de processamento como, por exemplo, maiores pressões de 

compactação na conformação da massa, podem influenciar na formação de defeitos 

quando submetida a ciclos de queima rápida; 

 

� É possível utilizar de taxas de aquecimento mais rápidas que as atuais, possibilitando 

melhoria nos produtos e possível redução do custo de produção na indústria de 

cerâmica estrutural, viabilização da inclusão do gás natural e a utilização de forno a 

rolos com ciclos de queima mais curtos; 

 

� As argilas caracterizadas apresentaram características distintas e peculiares, existindo 

variações de características físicas e químicas das argilas do Rio Grande do Norte. 

Algumas das amostras apresentaram propriedades que impossibilitam a utilização 

destas na confecção de peças para cerâmica estrutural sem ou com a utilização de 

outras argilas, enquanto outras, já possuem uma dosagem natural entre minerais 
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argilosos e minerais acessório que possibilitam sua utilização sem a necessidade de 

formulações; 

   

� As formulações das massas cerâmicas foram de fundamental importância para 

determinar as proporções ideais de minerais argilosos e minerais acessórios adequado 

para obtenção das melhores propriedades tecnológicas. Ficou constatado que algumas 

indústrias de cerâmica estrutural não utilizam as melhores formulações possíveis.   
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Sugestões para Trabalhos Futuros 

  

� Estudar a influência de variáveis físicas das matérias-primas e/ou formulações, 

como distribuição de tamanho de partículas, nas propriedades finais de massa 

cerâmicas submetidas a ciclos de queima rápida; 

� Estudar a influência de variáveis de processamento, como pressão de 

conformação e teor de umidade, nas propriedades finais de massa cerâmicas 

submetidas a ciclos de queima rápida; 

� Investigar o efeito do resfriamento rápido nas propriedades finais de massa 

cerâmicas submetidas a ciclos de queima rápida; 

� Estudar a adição de resíduos industriais nas propriedades finais de massa 

cerâmicas submetidas a ciclos de queima rápida.  
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