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Resumo 

 

Rio Grande do Norte apresenta uma grande potencialidade para produção de revestimento 

cerâmico, haja vista, possuir matérias-primas naturais em quantidade e qualidade possibilitando 

sua exploração econômica, além do grande diferencial energético do Estado, que é o gás natural. 

Este trabalho objetiva estudar a influência da concentração de dolomita, sua granulometria e 

temperatura de sinterização na obtenção de formulações para revestimento poroso que atendam 

as especifícações  do projeto. Os experimentos  envolveram  a caracterização físico –químico  e 

mineralógica das matérias-primas, e ensaios mecânicos nos corpos de prova secos e queimados, 

precedendo-se de um planejamento de experimento de mistura, com o uso da metodologia de 

superfície de resposta, a fim de se obter as melhores combinaçoes das matérias-primas para 

produzir  massa cerâmica com propriedades especifícas. As doze massas cerâmicas estudadas 

foram preparadas pelo processo via seca, caracterizadas, conformadas por presagem uniaxial e 

sinterizadas nas temperaturas de 940ºC, 1000ºC, 1060ºC, 1120ºC, e 1180ºC, utilizando um ciclo 

de queima rápido. As fases cristalina formadas durante a sinterização nas temperaturas em 

estudo, revelaram a presença  de anortita e diopsita, além de quartzo com fase remanescente. 

Estas fases foram as principais responsáveis pelas propriedades físico-mecânicas dos corpos de 

provas sinterizados. As fases cristalina formadas durante a sinterização nas temperaturas em 

estudo, revelaram a presença  de anortita e diopsita, além de quartzo com fase remanescente. 

Estas fases foram as principais responsáveis pelas propriedades físico-mecânicas dos corpos de 

provas sinterizados. Os corpos de prova após sinterização apresentaram absorção de água 

superior a 10%, e uma boa estabilidade dimensional em todas as temperaturas estudadas, 

entretanto, os resultados da  tensão de ruptura à flexão nas temperaturas ( 940ºC, 

1000ºC,e1060ºC)  abaixo da faixa de temperatura de gresificaçao das massas cerâmicas, não 

atigiram o valor de TRF especificado para revestimento poroso(15 MPa), porém, na    
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temperatura de 1120ºC  próxima da faixa da temperatura de gresificação, algumas massas 

cerâmicas (formulações) já  atingiram o valor especificado para revestimento poroso. Os 

resultados desse trabalho mostraram que, as matérias primas estudadas possuem grande potencial 

para serem  utilizadas na fabricação de revestimento poroso (BIII).  

Palavras Chaves 

- Matérias-primas do Rio Grande do Norte   -  Revestimento Poroso 

- Dolomita                                                                             - Temperatura de Calcinação    
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Abstract 

 

 The state of Rio Grande do Norte presents a great potentiality for the production of 

ceramic tiles because of having natural raw material in quantity and quality making its 

economical exploration possible, beyond the great energetic differential of the state, the natural 

gás. This works aims to study the influence of the dolomite and granulometry concentration and 

calcinations temperature in the obtaining of formulations for porous coverings which have to be 

coherent to the project,s specifications. The experiments  have involved the physical-chemical  

and mineralogical characterizations of raw materials and mechanical tests in the dry and burnt 

proof bodies preceding a mixture experiment planning with the use of the response surface 

methodology, in order to get the best raw materials combinations to produce a ceramic mass with 

specific properties. The twelve ceramic masses studied in this work were prepared by the via dry 

process, characterized, shaped by uniaxial pressing and sinterized in the temperatures of 940ºC, 

1000ºC, 1060ºC, 1120ºC and 1180ºC, using a fast burning cycle. 

 The crystalline phases formed during the sintering in the temperatures in study have  

revealed the presence of anorthite and diopside beyond quartz with a remaining phase. These 

phases were the main responsible ones by the physical- mechanical properties of the sinterized 

proof bodies. 

 The proof bodies after the sintering stage have presented water absorption higher than 

10% and a good dimensional stability in all studied temperatures. However, the flexural breaking 

strength results in the temperatures of 940ºC, 1000ºC  and  1060ºC, under the temperature zone 

of the vitrification  of ceramic whiteware do not reach the flexural breaking strength specific for 

the porous wall tile (15 MPa), but in the temperature of 1120ºC next to the vitrification 
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temperature zone, some whiteware ceramic (formulations) has reached the specified value for the 

porous wall tile. 

 The results of this work have showed that the studied raw materials have great importance 

for used in the production of porous wall tiles (BIII). 
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Capítulo 1 
Introdução 
 
 
 
 
 
 
 



 
Introdução 

1.0 - Introdução  
 

As primeiras cerâmicas para revestimento arquitetônico surgiram por volta de 500 

A.C., permanecendo por vários séculos como materiais de uso restrito devido ao seu alto 

custo e baixa tecnologia de fabricação. Avanços no setor foram introduzidos  pelos ceramistas 

italianos, somente, na década de 1950, a partir do conhecimento dos processos de produção e 

das composições químicas das massas cerâmicas. Entendeu-se, a partir de então, que as 

matérias-primas deveriam ser criteriosamente selecionadas, caracterizadas por métodos físico-

químicos e, suas composições, estequiometricamente, estabelecidas a fim de se obter um 

produto cerâmico com as propriedades finais desejadas. Tais conhecimentos, aliados ao 

controle de qualidade em todas as etapas de produção, vieram reduzir ou mesmo eliminar 

defeitos de fabricação, tais como: trincas, altas taxas de retração e poros, problemas na 

compactação, fundência, defeitos como o “coração negro”, elevado teor de absorção de água e 

menor resistência mecânica  da peça fabricada. Também, o consumidor tornou-se mais 

exigente e, com isto, as especificações recomendadas nas normas técnicas, bem mais 

criteriosas, dificultando a disseminação de peças de menor qualidade no mercado nacional e, 

principalmente, internacional (Portella et.al., 2005). 

A introdução da energia de vapor no século dezenove levou a mecanização de mistura, 

filtro, secador e moinho. No final do século, fases  de sílica foram diferenciadas usando 

microscopia óptica, e carbeto de silício foi sinterizado  em um forno elétrico. Cones 

pirométricos foram desenvolvidos por Seager  para controle de queima. Na primeira metade 

do século vinte viu-se o rápido desenvolvimento das técnicas de raios-X para as análises da 

estrutura atômica de cristais e mais tarde microscopia de elétrons para exame de 

microestrutura além do limite da microscopia óptica. Os materiais tornaram-se mais refinados, 

e compostos especiais foram desenvolvidos, sinterizados, e transformados em produtos para 

aplicações eletrônica e refratária. Aditivos orgânicos refinados foram propositadamente 

introduzidos para melhorar o processamento. A produção industrial tornou-se mecanizada, e 

muitos estágios de fabricação foram automatizados. Termopares foram usados rotineiramente 

para monitorar temperaturas durante a queima. Na segunda metade do século vinte 

testemunhou-se maior avanço na síntese, caracterização, e fabricação de produtos cerâmicos. 

A Microscopia eletrônica de varredura é agora usada rotineiramente para análises  de 

microestruturas no controle de qualidade dos produtos manufaturados. Diferentes técnicas 

instrumentais tem sido desenvolvidas para análises químicas em concentrações menores que 

1ppm e concentrações de superfície de umas poucas camadas atômicas de espessura. A 
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distribuição de tamanho de partículas de um material pode ser determinada abaixo de 0,1 µm 

em poucos minutos (Reed, 1995). 

As matérias-primas naturais mais utilizadas industrialmente são: argila, caulim, 

quartzo, feldspato, filito, talco, calcita, dolomita, magnesita, cromita, bauxita, grafita e 

zirconita. As sintéticas, incluem entre outras, alumina (óxido de alumínio) sob diferentes 

formas  (calcinado, eletrofundida e tubular ); carbeto de silício e produtos químicos 

inorgânicos os mais diversos. 

Dependendo do produto a ser obtido e das propriedades desejadas, a ou as matérias-

primas são selecionadas e submetidas a uma série de operações, sendo que, pelo menos em 

uma delas, ocorre tratamento térmico em temperaturas elevadas. Nesta operação pode ocorrer 

uma série de alterações nas características das matérias-primas, principalmente nas naturais, 

como : perda de massa, composição química, estrutura cristalina e surgimento de novas fases 

cristalinas e formação de fase vítrea. Portanto, em função do tratamento térmico e das 

características das diferentes matérias-primas  são obtidos produtos para as mais diversas 

aplicações. 

As principais etapas do processamento dos materiais cerâmicos incluem de uma forma 

geral a preparação das  matérias-primas e da massa , a conformação, o processamento térmico 

e o acabamento. 

  O Brasil é um grande produtor de  revestimentos cerâmicos (piso e parede), sendo que, 

os grandes grupos consumidores de matérias primas  minerais e a grande maioria das 

unidades fabris, concentram-se nas regiões sul e sudeste do país, devido a uma combinação de 

fatores que envolvem as matérias-primas, energia e mercado consumidor. O Rio Grande do 

Norte, segue também esse conjunto de fatores, tornando-se bastante promissor para o 

desenvolvimento do setor de Cerâmica de Revestimento, pois, além de energia (gás natural), é 

detentor de reservas de matérias-primas em qualidade e quantidade suficiente para exploração 

econômica. 

 O presente trabalho tem como objetivo principal, a otimização de formulações de 

massas para revestimento poroso,  utilizando-se a técnica de planejamento estatístico de 

experimento com misturas envolvendo variáveis de processo, estudando a  influência da 

variação da temperatura de sinterização, concentração das matérias-primas e da granulometria 

da dolomita nas propriedades finais do produto (resistência mecânica , absorção de água e 

retração linear) , utilizando matérias-primas  beneficiadas no Município de Parelhas no estado 

do Rio Grande do Norte. 
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Revisão Bibliográfica 

2.0: REVISAO BLIBLIOGRAFICA: 
 

A produção cerâmica é a tecnologia mais antiga conhecida pela espécie humana. A 

razão para isso é que, diferente de outros materiais tais como metais, as matérias-primas 

requeridas para a produção de massas cerâmicas tradicionais são muito abundantes na 

superfície da terra.  

Os minerais e rochas usadas como matéria-prima na industria cerâmica são as mais 

abundantes na crosta terrestre porque são mais leves. A força da gravidade arrasta os 

elementos pesados na direção do centro do planeta, deixando os mais leves na superfície. 

O elemento mais comum no universo, hidrogênio, é também o mais leve, ocupando 

a primeira fila da tabela periódica. Os elementos mais abundantes na atmosfera são 

nitrogênio, oxigênio e carbono (segunda fila da tabela periódica).E os elementos mais 

abundantes na superfície da terra são oxigênio, silício e alumínio (terceira fila na tabela 

periódica).  Os metais, por outro lado, são raramente encontrados na superfície da terra 

porque são mais pesados (da quarta fila da tabela periódica em diante). Uma exceção 

notável é o ferro, que e um elemento muito abundante no planeta, é também muito comum 

na superfície. A grande maioria dos elementos presente na superfície da terra é encontrado 

na forma oxidada devido a enorme abundância de oxigênio. O resultado disso é que a 

composição da crosta terrestre inclui aproximadamente 70% de oxido de silício e 20% de 

oxido de alumínio, o resto consiste de oxido de sódio, magnésio, potássio, cálcio e ferro. 

Essa composição é muito familiar para manufaturados cerâmicos, correspondendo quase 

perfeitamente a uma composição média de uma massa cerâmica. 

Os elementos químicos que compõem a crosta terrestre quase nunca são 

encontrados na forma elementar, mas combinado com outros elementos num composto 

químico natural que conhecemos como mineral.  

As várias tecnologias para preparação e modelagem de massas cerâmicas foram 

todas desenvolvidas com o objetivo de otimizar o uso de muitas famílias de minerais, cujas 

propriedades e composição química se fazem adequadas para diferentes produtos acabados. 

 

 As famílias de minerais adequados para a produção de produtos cerâmicos 

tradicionais são misturas complexas que varia de uma localização geográfica para outra. 
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Essas misturas de minerais naturais são classificadas genericamente como matérias-primas, 

isto é, matérias introduzidas no inicio do processo de produção. Vale a pena registrar que a 

produção cerâmica é provavelmente a última indústria remanescente que transforma 

matéria-prima em produto acabado exclusivamente através de um processo tecnológico. 

As matérias-primas naturais apropriadas para a produção de materiais cerâmicos 

consistem de muitas famílias de minerais. Essas famílias são mais freqüentemente 

encontradas misturadas, raramente puras. Como resultado, é muito difícil descrever o 

comportamento das matérias-primas em termos gerais enquanto sua composição varia 

enormemente. É por sua vez,  melhor concentrar-se nas características dos minerais puros 

individuais, porque podem ser agrupados dentro de um numero pequeno de categoria 

(ACIMAC). 

Os revestimentos cerâmicos porosos pertencem especificamente ao grupo BIII 

(NBR 13818) e são produtos que, dentre outras características devem possuir uma alta 

estabilidade dimensional durante a queima e porosidade aberta superior a 10% (expressa 

como a capacidade de absorção de água do produto acabado). A tensão de ruptura à flexão 

deve ser igual ou superior a 15 MPa para placas com espessura inferior a 7,5 mm, ou 

superior ou igual a 12 MPa para placas com espessura superior ou igual a 7,5 mm.. Um 

parâmetro importante na formulação das massas cerâmicas é a composição de partida 

(Beltrán, 1988). Ao se introduzir carbonato de cálcio ou magnésio consegue-se uma 

porosidade adequada e se reduz também a retração das peças durante a sinterização. 

Durante a sinterização, os óxidos de cálcio e magnésio, procedentes da decomposição dos 

carbonatos, reagem com fases amorfas, principalmente sílica e alumina, procedentes da 

decomposição dos argilominerais. Serão formadas novas fases cristalinas à base de cálcio e 

magnésio (silicatos e aluminosilicatos) que são as principais responsáveis pelas 

propriedades tecnológicas do produto final. O conteúdo de carbonatos recomendável varia 

de 10 a 19%. Se for inferior a este valor, a proporção de fases cristalinas formadas será 

muito baixa, facilitando  expansão por umidade da peça (Segura, 1995). Se esse conteúdo 

for superior, as  propriedades mecânicas são prejudicadas, pois neste caso a peça irá 

apresentar uma porosidade excessiva. Além disso, a decomposição dos carbonatos seria 

incompleta devido aos ciclos de queima atuais, serem muito rápidos. O quartzo irá garantir 

a integridade estrutural das peças, pois apresenta um elevado ponto de fusão e permanece 
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praticamente inalterado durante a sinterização. Além disso, é utilizado como principal 

controlador do coeficiente de variação térmica do produto (Zauberas, 2001). 

 De um modo geral as matérias -primas são classificadas em plásticas e não 

plásticas. As plásticas são caulins, argilas e filitos e não plásticas, quartzo, feldspato, 

calcita, dolomita, talco, alumina, cinza de osso e outras. 

 CAULIM: é uma argila constituída principalmente por caulinita e/ou haloisita que queima 

com cores branca ou clara a 1250°C. Dois tipos de caulins costumam ser considerado 

tecnologicamente: a) caulins residuais, quando são encontrados no local em que se 

formaram pela ação de intemperismo ou hidrotermal sobre as rochas; b) caulins 

sedimentares, quando resultam do transporte, deposição e purificação de caulins primários 

ou argilas cauliníticas por meio de correntes de água doce e matéria orgânica. A origem 

geológica confere propriedades diferentes aos caulins; assim, um caulim residual 

geralmente se apresenta constituída por quartzo, mica moscovita e por caulinita bem 

cristalizada, de morfologia lamelar, baixa plasticidade e baixa resistência mecânica a cru ou 

então por mistura de caulinita e haloisita, às vezes com predominância desta última, como 

ocorre nos caulins brasileiros. Os caulins sedimentares são geralmente constituídos de 

caulinita bem ou mal cristalizada, de granulometria fina,, boa plasticidade e resistência 

mecânica a cru apreciável; o teor de mica e de quartzo é geralmente baixo, além de 1% a 

2% de dióxido de titânio.Os caulins para cerâmica branca quando ricos em ferro, manganês 

ou titânio, queimam com cor escura a 1450°C e mesmo a 1250°C; neste último caso podem 

ser usados na fabricação de material sanitário com temperatura de queima a 1230°C a 

1280°C, faixa usual de queima para esse tipo de produto cerâmico; quando queima branco a 

1450°C, podem ser utilizados na fabricação de porcelana dura e técnica; quando contém 

certo teor de feldspato não- decomposto, geralmente vitrificam totalmente a 1250°C e 

podem fundir parcial ou totalmente a 1450°C (SANTOS, 1989). Caulim apresenta menor 

plasticidade e resistência mecânica a verde e a seco do que a argila, no entanto favorece a 

cor branca e a translucidez das peças, por ser em geral mais puro do que as argilas. Os 

caulins, em geral, contribuem positivamente para as características das barbotinas 

destinadas ao processo de colagem (JORDÃO, 1995). 

ARGILAS PLASTICAS (BALL—CLAYS): São argilas geralmente sedimentares, que 

queimam com cores brancas ou claras a 1250°C. que apresentam grande plasticidade, 
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elevada resistência mecânica a cru e dão à massa cerâmica, e portanto à peças cerâmicas, 

uma resistência elevada a cru durante a queima, facilitando o manuseio e o empilhamento 

no forno, além de conferir plasticidade às massas cerâmicas. A 1250°C, apresenta cores 

clara e branca, rosa ou creme-clara e, às vezes, cinza; a 1450°C, apresentam cores escuras, 

geralmente marrom-clara. Essas argilas são geralmente cauliníticas, ricas em matéria 

orgânica, e ácidos húmicos, podendo também ser utilizada como material refratário, sendo 

consideradas como argilas plásticas refratárias de alto poder ligante (Holdridge,1956); às 

vezes, contém outros minerais, como gibsita, mica e quartzo, e argilominerais como juta, 

montmorilonita ou em camadas mistas. As argilas são responsáveis pela plasticidade e pela 

resistência mecânica a verde e a seco, além de ser fonte de alumina e sílica 

(SANTOS,1989). 

FIILITOS CERÂMICOS E MATERIAIS FUNDENTES: A tecnologia cerâmica de São 

Paulo dá o nome de “filito cerâmico”a uma rocha metamórfica, estratificada ou laminada, 

composta de uma mistura de caulinita, mica moscovita finamente dividida ou sericita e de 

quartzo em proporções variáveis; apresentam os “filitos” cores claras no estado natural, um 

teor de óxido de potássio e de sódio( geralmente de 3% a 5%). Os “filitos” apresentam, 

após queima a 950°C, cor rosa-clara; após queima a 1250°C, apresentam cor cinza, 

vitrificando totalmente nesta temperatura; após queima a 1450°C, fundem parcial ou 

totalmente, apresentando cores cinza-escura, marrom ou preta. São esses materiais 

empregados em massas cerâmicas de grés sanitário e outras de cerâmica branca como 

substitutos parciais da fração argilosa e do feldspato ou de outra fração fundente (calcário, 

dolomita), além de serem empregados em proporções diversas para aumentar a velocidade 

de sinterização de massas cerâmicas para louça de mesa, em ladrilhos de piso, em azulejos 

e em diversos tipos de materiais refratários, São geralmente friáveis, de baixa plasticidade e 

resistência à flexão a cru extremamente baixas (SANTOS, 1989). 

 QUARTZO: O quartzo (variedade cristalina) reduz a plasticidade da massa, porém 

favorece a secagem das peças. Ele é um dos componentes fundamentais das massas para 

controle da dilatação e também para ajuste da viscosidade da fase líquida formada durante a 

queima. O quartzo contribui também para a cor branca, a translucidez e a resistência 

mecânica das peças após a queima (SANTOS , 1989). 
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 FELDSPATO: Os feldspatos são os principais constituintes de muitas rochas ígneas; o 

granito contém cerca de 60% de feldspato. Alguns pegmatitos são ricos em feldspato, sendo 

a maior fonte desses fundentes (NORTON, 1973). É um dos principais fundentes 

empregados em cerâmica, que além de provocar coalescência, ele permite a confecção de 

produtos mais densos, e de baixa porosidade aparente (JORDÃO, 1995). 

CALCITA : É utilizada em massas calcáreas em teores de até aproximadamente 30%. 

Apesar de proporcionar corpos de elevada porosidade e portanto de baixa resistência 

mecânica, tem a vantagem de apresentar corpos de baixa contração linear com a queima, o 

que é conveniente para muitas aplicações. A calcita é muitas vezes adicionada em pequenas 

quantidades (até 3%) a massa para produção de corpos vítreos e semivítreos, como 

fundente auxiliar e para minimizar o problema de trincas (JORDÃO, 1995). 

DOLOMITA : Dolomita mineral similar ao carbonato de cálcio natural é um mineral de 

constituição inorgânica, quimicamente inerte, extraído de jazidas e beneficiado em diversas 

faixas granulométricas de acordo com a aplicação desejada. Carga muito utilizada pelo 

baixo valor de mercado, isto devido à alta demanda e oferta. É utilizada na fabricação de 

tintas, materiais de fricção, vidros, plásticos, borrachas, fiberglass, colas, adesivos, cal, 

como veículo de produtos, na neutralização de ácidos, correção de solos, e em cerâmica 

como fonte de cal e magnésia para cerâmica branca. 

 TALCO: O mineral puro é expresso pela fórmula Mg É um mineral de estrutura em 

camadas análogas às da montmorilonita, exceto que os cátions na camada octaédrica 

somam a 6 Mg2+ ao invés de 3Al3+ + lMg2+ . Por essa razão, o mineral e mole e cliva 

facilmente, mas não tem um retículo cristalino expansível. O magnésio pode ser 

parcialmente substituído pelo cálcio e ferro, O talco pode entrar na composição de uma 

massa cerâmica como constituinte principal (60%a 90%) de massas para a fabricação de 

isoladores elétricos de alta freqüência. Este tipo de corpo é conhecido como esteatita; na 

composição de massa para obtenção de cordierita, que tem como característica principal o 

baixo coeficiente de dilatação térmica.; em quantidades de até 15% em massas de corpos 

porosos para melhorar a resistência mecânica e reduzir as trincas devido a absorção de 

umidade. O talco também atua como fundente, substituindo parcialmente o feldspato em 
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massas para a fabricação de corpos semivítreo e vítreo(NORTAN, 1973 ; JORDÃO, 

1995). 

A principal matéria-prima utilizada para o processamento de pisos e revestimentos 

cerâmicos é a argila . As razões para isto são: a) Plasticidade (capacidade de modelagem); 

b) Disponibilidade deste material em grandes quantidades; c) Permite a aplicação de 

técnicas de processamento relativamente simples; e d) Apresenta resistência mecânica após 

queima adequada para este tipo de aplicação. Deve-se ressaltar que normalmente são 

adicionados às argilas outros minerais. Isto é feito com a finalidade de otimizar a massa 

cerâmica.  

A Figura 1 mostra os procedimentos comumente utilizados pela indústria para fabricação 

de placas cerâmicas.  

Preparação de Massa 

 
FIGURA 1 - Fluxograma simplificado de fabricação de placas cerâmicas. 

 

Esmaltação e 
Decoração 

Queima da Massa 
(biscoito) Esmaltação e 

Decoração 

Queima 

Produto Final

Queima do 
vidrado 

Comformação 
-presagem - extrusão 

- à úmido –à seco 

Produto Final 
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 A preparação da massa cerâmica pode ser realizada por via úmida ou via seca. Na 

preparação de massa por via seca, as matérias-primas são moídas e homogeneizadas com 

umidade máxima de 5%. No processo via úmida, este percentual é bem mais elevado. No 

caso de formulações de massa complexa, o processo por via úmida é preferido por permitir 

uma melhor homogeneização das matérias-primas, resultando em produtos com melhor 

qualidade. A preparação da massa é a etapa mais importante no processamento de placas 

cerâmicas, pois confere à massa determinadas características que influenciam nas outras 

etapas do processamento bem como nas propriedades finais do produto. Portanto deve-se 

sempre buscar uma composição de massa ideal , que apresente os seguintes fatores: 

a) Uma relação entre materiais plásticos(argilas) e materiais não plásticos (quartzo, 

feldspato, chamota, etc) tal que possibilite fácil compactação e confira ao corpo verde 

resistência mecânica suficiente para o seu manuseio; 

 b) Possibilite fácil defloculação, indispensável quando a preparação da massa é feita 

por via úmida; e 

 c) Composição química-mineralógica que possibilite ampla faixa de temperatura de 

queima, bem como vitrificação suficiente para se obter as propriedades finais desejadas. 

As composições das massas cerâmicas para revestimentos e pavimentos normalmente se 

diferenciam. Para revestimento poroso, deve-se buscar, como uma das principais 

características, um alto controle dimensional das peças. Para se alcançar este objetivo, é 

importante que as peças apresentem baixa retração após queima. Isto implica em alta 

porosidade que, se por um lado facilita a colocação das peças, por outro possibilita a 

ocorrência do fenômeno de expansão por umidade. Por isso, na formulação da massa 

cerâmica para produção de revestimentos, utiliza-se um maior teor de matérias primas não 

plásticas inertes e carbonatos de Ca e Mg . A etapa de conformação tem por objetivo dar à 

massa de pó um a forma específica (corpo verde), conferindo ao mesmo, resistência 

mecânica suficiente para o seu manuseio para as etapas posteriores. O método de 

conformação normalmente   utiliza a prensagem. Entre os principais fatores que justificam 

o emprego da prensagem como método de conformação amplamente utilizado no 

processamento de placas cerâmicas, têm-se a facilidade de automação do processo e a baixa 

retração de secagem (devido ao baixo percentual de umidade) que possibilita um bom 

controle dimensional das peças. A esmaltação corresponde à aplicação de uma cobertura 
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vitrificada impermeável que, além do aspecto estético, deve conferir ao produto uma 

determinada resistência à abrasão  (especificada em norma de acordo com a finalidade de 

aplicação do produto). A etapa de queima pode ser realizada pelo método de biqueima ou 

pelo método de monoqueima. Na monoqueima, é realizada a queima do corpo verde e do 

vidrado, simultaneamente. Pelo método da biqueima, esta etapa é realizada separadamente. 

A monoqueima surgiu em virtude da necessidade da redução de gastos energéticos. Além 

do mais, evita a manipulação do produto por duas vezes ao forno (otimizando tempo) e 

necessita de um menor espaço físico. Atualmente, com a utilização de fornos mais 

sofisticados e com um melhor conhecimento das transformações que ocorrem durante a 

queima, é possível utilizar ciclos de queima de trinta e cinco minutos. Entretanto a 

biqueima ainda é bastante utilizada, principalmente quando a preparação de massa é 

realizada por via seca, devido a problemas de processamento, como compressibilidade da 

massa e possíveis interações entre impurezas do corpo cerâmico com o esmalte. Portanto a 

tradicional tecnologia da biqueima não será eliminada, procurando sempre seu próprio 

espaço no setor (Vieira, 1997). O setor cerâmico é amplo e heterogêneo  que induz a dividi-

lo em subsetores ou segmentos em função de diversos fatores, como matérias-primas, 

propriedades e áreas de utilização. Os revestimentos cerâmicos são classificados de acordo 

com a adequação ao local de aplicação do produto. Revestimentos para pisos devem possuir 

baixa porosidade, apresentando elevada resistência mecânica e baixa absorção de água, ao 

passo que revestimentos para parede ou azulejos necessitam de alta porosidade para 

garantir baixa retração de queima, alta estabilidade dimensional e facilidade de instalação.  

 

 A análise bibliográfica revelou algumas publicações sobre propriedades físicas-

mecânicas e técnicas de planejamento de experimentos com mistura para revestimento 

poroso, como mostra o resumo desses trabalhos: 

Marino et al.(1998), estudaram os efeitos da adição da dolomita sobre a expansão 

térmica de uma composição típica de revestimentos classificados pela norma  ISSO 13006-

2/93, com BIII. A introdução da dolomita nas massas de revestimento leva à formação de 

novas fases (anortita, guelenita, clinoenstatita, etc.) e, dessa forma, altera a expansão 

térmica do material resultante. Os resultados demonstram os efeitos das fases de cálcio e 

magnésio e da porosidade sobre a expansão térmica de revestimentos cerâmicos. 
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Bittencourt et al.(2001), apresentaram uma metodologia experimental para a 

formulação das massas de revestimentos cerâmicos porosos queimados em uma única 

queima (monoporosa). Utilizando como principais ferramentas para a formulação as 

técnicas de diagramas triaxiais, e programação Linear.  O método exposto no trabalho 

auxilia para uma orientação clara no desenvolvimento de uma formulação 

 

Zauberas e Riella (2001), estudaram placas cerâmicas porosas por monoqueima 

tradicionalmente denominadas monoporosas, que possuem elevado teor de sílica livre 

(quartzo) em suas composições. Através da analise dos resultados obtidos, nota-se uma 

maior susceptibilidade das massas apresentarem resistência mecânica inadequada com o 

aumento do teor do quartzo do que com o aumento do tamanho de suas partículas. Pode-se 

sugerir, então, um controle do teor deste mineral nas matérias-primas e mais importante que 

o controle de resíduo após a moagem realizada industrialmente. 

 

 

Menezes et al. (2003), o trabalho teve como objetivo relacionar a EPU e absorção 

de água de pisos cerâmicos comerciais, com sua composição química e a quantidade 

estimada de fase vítrea, calculada utilizando-se o diagrama de equilíbrio de fases do sistema 

SiO2. Al2O3. K2O e a regra da alavanca. Os resultados obtidos mostram genericamente uma 

proporcionalidade inversa entre a EPU e a absorção de água, para a maioria das amostras, e 

a analise utilizando o diagrama de fases sugere uma relação decrescente entre a absorção de 

água e a quantidade estimada de fase vítrea, e uma relação crescente entre a EPU e a 

quantidade estimada de fase vítrea. 

 

Okada et al.(2003):  examinaram  os efeitos da moagem e condições de queima na 

formação de CaAl2Si2O8 em reações de estado sólido de caulinita  com CaCO3, com o 

objetivo de obter  CaAl2Si2O8 em camadas. Os resultados mostraram que: 

1) A moagem foi efetiva na redução do tamanho das partículas das misturas do pó 

e também ativou as partículas  moídas, acelerando a desidroxilação da caulinita, 
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decomposição do CaCO3 e  a reação de estado  sólido formando CaAl2Si2O8 

amorfo na queima. 

2) A moagem exerceu pouca influência sobre a temperatura de cristalização, todas 

as amostras apresentaram cristalização na queima acima  de 850ºC. 

3) A moagem influenciou os produtos cristalizados, a principal fase cristalina 

formada na amostra não moída sendo guelenita, com CaAl2Si2O8  em camadas 

sendo formado nas amostras moídas. 

4) O espectro do NMR das amostras moídas mostrou que a estrutura  do 

CaAl2Si2O8  amorfo é similar aquela do CaAl2Si2O8 em camadas. 

 

Tamura et al. (2004), estudaram cerâmicas vítreas de  CaO-MgO-Al2O3SiO2  

preparadas a partir de misturas de resíduo gerado no refino de argila caulinitica (chamada 

Kira) e dolomita ( CaMg(CO3)2).A  Kira  foi misturada com dolomita numa proporção em 

massa de 65/35 (amostra 1) e 75/25 (amostra 2). Os seguintes resultados foram obtidos: 

1-Misturas de Kira e dolomita nas proporções de massa estudadas podem ser 

fundidas em temperaturas menores que 1350ºC. 

2- A temperatura de transição vítrea das duas amostras fundidas são 693 e 720ºC, e 

diopisita e anortita cristaliza em temperatura ≥ 900ºC.  

3- As cerâmicas vítreas apresentaram cor branca. As cerâmicas apresentaram 

formato arredondado na queima, porem a deformação é menor do que no sistema 

CaO-Al2O3- -SiO2. 

4- O modulo de flexão das cerâmicas foram 130MPa para a amostra 1 e 73 MPa 

para a amostra 2, e os valores de dureza Vickers foram 7,4 e 7,6 GPa para as 

amostras 1 e 2 respectivamente.  

5- Os coeficientes de expansão térmica, determinados entre 30 e 380ºC foram 

6,7x10-6 e 4,7x10-6 ºC-1, respectivamente, e foram menores comparados com valores 

reportados para outras cerâmicas vítreas. 

6- A durabilidade química das cerâmicas vítrea estudadas foi excelente, 

especialmente a ácidos.  
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Torres e Alarcon (2004), estudaram o efeito da proporção de MgO / CaO sobre a 

microestrutura e microdureza de esmalte cerâmico a base de cordierita. Para esse vidrado 

proposto, com composição de fase cordierita produzida a partir de um sistema quaternário 

de CaO-MgO-Al2O3-SiO2 e, com diferentes proporções de MgO / CaO, foram preparados 

por fusão. Os resultados indicaram que na variação de temperatura entre 1160ºC e 1190ºC a 

única fase detectada foi α cordierita para todos os vidrados. A maior quantidade dessa fase, 

os cristais mais bem formados, e a dureza mais alta no vidrado cerâmico final foram obtidas 

para vidrados com proporção intermediaria de MgO / CaO.  

 

Zauberas et al. (2004), este trabalho avaliou a utilização de técnicas de 

planejamento de experimentos com misturas envolvendo variáveis de processo no estudo 

de formulações para a produção de revestimentos cerâmicos, buscando minimizar o caráter 

empírico encontrado industrialmente nesta etapa do processamento. Os resultados obtidos 

demonstraram o potencial de utilização das técnicas de planejamento estatístico de 

experimento no estudo e desenvolvimento de formulações para revestimentos cerâmicos. 

 

Sousa e Holanda (2005), estudaram as propriedades físicas-mecânicas de uma 

massa para revestimento cerâmico poroso base vermelha a partir de matérias-primas da 

região Norte Fluminense. Os corpos cerâmicos sinterizados exibiram baixos valores de 

retração linear, resultando em boa estabilidade dimensional. A microestrutura e 

caracterizada por alta porosidade. Além disso, foram atingidas as especificações para 

revestimento poroso (NBR 13818) em termos de tensão de ruptura à flexão e da absorção 

de água dos corpos cerâmicos sinterizados, indicando o potencial das matérias-primas 

cerâmicas do Norte Fluminense para este tipo de aplicação. 
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Metodologia Experimental 

 3 0– Metodologia Experimental 
3.1 - Procedimento Experimental e Caracterização das Matérias- 

Primas e Massas Cerâmicas. 
 

O procedimento experimental segue conforme fluxograma genérico do processo e 

caracterização das massas para uso cerâmico, conforme é mostrado na Fig. 3.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

Dolomita Argilas: MC e ST Talco IP Quartzo 

Caracterização das Matérias Primas: 

F-RX, AG, TG,IP, BET e DRX

Preparação das Massas 

Prensagem (250Kgf/cm2 ) 

Secagem (110oC ) 

Queima (940oC, 1000oC, 1060oC, 
1120oC e 1180oC ) 

Caracterização dos corpos cerâmicos  

Secos:  TG e AD 

Caracterização dos  corpos cerâmicos 

calcinados:   DRX e MEV 

Módulo de 
Rupt. à Flexão 

Gresificação 

Cor Retração 
Linear 

Absorção 
de Água 

Porosidade 
Aparente 

Massa 
Específica 

Análise dos resultados Tratamento de Mistura 

Umidificação(10-11%) 

Materiais Primas 

Figura - 3.1: Fluxograma  genérico do  procedimento experimenta. 
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3.1.1 – Caracterização das  Matérias-Primas 

 
As matérias-primas utilizadas no trabalho foram as seguintes: Duas argilas  

denominadas de Argila MC e  Argila ST, um Talco denominado de Talco IP, um Quartzo e 

uma Dolomita. As matérias- primas foram fornecidas pela Industria Armil Minérios Ltda, 

localizada no município de Parelhas-RN. As Argilas e o Quartzo foram fornecidos na 

granulometria de 200#, o Talco na granulometria de 325#, e a Dolomita nas granulometrias de 

100, 200 e 325#. As matérias-primas  foram analisadas  quanto as características:  

 Química : Fluorescência de raios-X (F-RX). 

 Mineralógica: Difração de Raios-X (D RX) e Análises Térmicas TG. 

 Física:  Distribuição de tamanho de partículas (DTP), Área específica (BET), Índice de 

Plasticidade (IP) e Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV). 

 

 

3.1.1.1 - Análise Química (F-RX) 

 

Os ensaios foram realizados no Laboratório de Geoquímica /Departamento de 

Geologia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte,  utilizando um  Espectrômetro de 

Fluorescência de Raios-X,  e seus resultados apresentados na forma de percentuais de óxidos 

presentes. 

 

 

3.1.1.2 - Difração de Raios-X 

 

Para a identificação da estrutura cristalina, as amostras moídas, passadas em peneira nº 

200 ABTN, foram submetidas ao método do pó,  com varredura de 5º a 50º para 2θ. As 

analises foram realizadas no laboratório de DRX/ Departamento de Química da UFRN. 
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3.1.1.3 - Distribuição de Tamanho de Partículas   

 

A distribuição granulométrica das amostras moídas passando em 200#, foram 

realizadas no Laboratório de Tecnologia dos Materiais do Departamento de Engenharia 

Química, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, utilizando um Granulômetro a 

Laser modelo 1180L do fabricante Cilas, tendo sido usado o programa The Particle Expert, 

com água como meio de dispersão. 

 

 

 

           3.1.1.4– Análise Termogravimétrica 

Na obtenção das curvas Termogravimétricas , foi utilizado aparelho PERKIN-

ELMER_TG 7. Todas  as amostras  moídas passando  em 200#, foram aquecidas até 1200ºC, 

com razão de aquecimento de 10°C/ min, e para atmosfera do forno foi usado ar na vazão de 

50 cm3/min. Os ensaios foram realizados no laboratório de Análise Térmica e Materiais do 

DQ-UFRN 

 

   3.1.1.5 Área Superficial (BET) 

A superfície especifica das matérias-primas foi calculada utilizando o método, que 

mede a adsorção isotérmica de N2 baseado na equação de BET (Brunauer, Emmett e Tller). 

Quando um fluxo de N2 + He passa sobre a partícula do material (espécime seco pesando 

cerca de 1 g) a temperatura próxima do ponto de ebulição de N2, uma camada monomolecular 

de N2 é adsorvida na superfície das partículas. O volume de N2 fornece informação quanto à 

área superficial onde a adsorção teve lugar (Gomes, 1998). 

 

 
  3.1.1.6- Índice de Plasticidade 

 

A plasticidade de uma matéria-prima esta relacionada à propriedade de uma massa 

mudar sua forma sem ruptura, sob a ação de uma forca externa, bem como manter a nova 

forma após a retirada da forca. Dessa forma, o termo trabalhabilidade pode ser usado como 

sinônimo de plasticidade. A plasticidade de um solo pode ser medida pelos limites de 

Atterberb, correspondendo à porcentagem mínima de água para o sistema solo + água formar 

uma massa de consistência plástica (Sousa Santos, 1989). 
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Existe ainda uma correlação entre o tamanho de partícula de uma massa cerâmica 

argilosa e a sua plasticidade. Massas argilosas com alto teor de partículas correspondentes à 

fração argila apresentam elevada concentração de argilominerais (componentes plásticos) em 

relação aos minerais não-argilosos (componentes não plásticos). Portanto, quanto maior a 

fração de argilominerais maior é a plasticidade. Portanto, para se obter uma plasticidade 

adequada da massa cerâmica para uma determinada técnica de moldagem no processamento, é 

necessário um balanço adequado entre os percentuais de material plástico e não-plástico na 

mistura. 

A plasticidade das argilas e da massa plástica utilizada neste trabalho foi obtida através 

do cálculo dos limites de Atterberg de acordo com as normas NBR 6459/84(limite de 

liquidez) e NBR 7180/84 (limite de plasticidade), sendo possível determinar o índice de 

plasticidade pela equação (1) 

  IP = LL – LP                                                                                        (1)  

Onde LL  é o limite  de liquidez e LP é o limite  de plasticidade, obtidos experimentalmente. 

Os teores de umidades limites entre os estados de consistência,estudo do engenheiro 

Albert Atterberg foi adaptados e obtidos por ensaios padronizados por Arthur Casagrande. 

 

O Limite de Liquidez (norma NBR 6459/84):  Teor limite entre o estado líquido e o 

estado plástico correspondente a uma resistência não drenada de 2,5 KPa. O método do 

aparelho de Casagrande consiste em medir o teor de umidade no qual se fecha uma ranhura 

feita  no solo argiloso disposto em uma concha metálica, por meio de 25 golpes a velocidade 

constante, desta concha contra uma base fixa.  

O limite de Plasticidade (norma NBR 7180/84 ): Teor de umidade entre o estado 

plástico e o estado semi-sólido.  O método consiste em determinar o teor de umidade no qual 

um cilindro de solo argiloso executado com a palma da mão, por meio de movimentos 

regulares de vaivém, sobre uma placa de vidro fosco, começa a fissurar ao atingir  dimensões 

padrões de   (φ = 3 mm e L= 10 cm ). 

 

 O Índice de Plasticidade (IP) : IP = LL – LP, mede a quantidade  de plasticidade dos 

solos argilosos 

 1 < IP < 7  - solo fracamente plástico  

 7 < IP < 15 - solo medianamente plástico  

 IP < 15       - solo altamente  plástico  

IP = NP (não plástico) – quando da impossibilidade de se determinar LL e/ou LP 
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Figura-3.2: Esquema do  Índice de Plasticidade de Materiais argilosos 

 

 

3.2 - Planejamento Experimental 

 
3.2.1 - Planejamento de Mistura 

 

As matérias-primas utilizadas nas formulações das massas para revestimento poroso 

foram: argila ST (baixa plasticidade), argila MC (boa plasticidade), talco, quartzo e dolomita. 

Sendo todas as matérias primas fornecidas pela Indústria Armil Minérios Ltda. O 

planejamento foi elaborado através do uso da técnica estatística de Planejamento de 

Experimentos com Mistura e o uso da metodologia de superfícies de repostas para calcular os 

modelos de regressão que descreve, em função das proporções das matérias-primas e para as 

mesmas condições de processamento, as várias propriedades das massas cerâmicas a seco e 

após queima, e assim obterem-se as formulações a partir da caracterização das matérias–

primas mencionadas, usando o programa “Soft Statistica” para o planejamento de mistura, a 

fim de selecionar no diagrama triaxial as melhores combinações das matérias-primas para 

produzir uma massa cerâmica com propriedades especificas.  

Na formulação das massas cerâmicas do presente trabalho, foi feita uma combinação 

dos métodos matemático e geométrico de formulação de materiais cerâmicos (Morelli, 200). 
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Foram realizadas 12(doze) formulações diferentes, conforme apresentado na Tabela 3.1. A 

mistura plástica foi preparada a partir das  seguintes matérias-primas: Argila ST plástica  +  

Argila MC  pouca plasticidade  +  Talco IP,cujos percentuais de cada matéria-prima  para 

cada formulação é apresentado na tabela 3.1. A partir da mistura plástica, quartzo e  dolomita, 

construiu-se um diagrama ternário (Figura 3.3), que representa a área de estudo,onde foram 

selecionados os pontos (formulações) a serem estudadas,em seguida, extraiu-se os valores de 

cada matéria-prima  que se situa nos eixos do diagrama (mistura plástica- quartzo- dolomita), 

para todas as formulações. A figura 3.4 representa o diagrama  ternário da área de estudo 

ampliada. 

 As proporções das matérias –primas que irão compor as massas cerâmicas, podem ser 

obtidas através da  resolução de um sistema  de equações, onde as incógnitas representam 

essas proporções. De acordo com a literatura (Bittencourt et al., 2001) os óxidos de maior 

interesse  na formulação de massas para revestimento poroso são SiO2, Al2O3 e a soma dos 

óxidos alcalinos e alcalinos terrosos (R2O+ RO). O percentual de cada óxido para cada uma 

das matérias-primas foi plotado no diagrama triaxial para formulações, mostrado na Figura 

3.5. Cada ponto situado dentro da região formada pelas matérias-primas representa uma 

formulação. Qualquer composição que se deseje formular deverá estar contida dentro da 

referida  região. Um ponto fora desta região, mesmo que seja constituído pelos óxidos 

majoritários, significa que não existe uma combinação de matérias-primas que atinja a 

composição desejada. 

 

 Para a fabricação de produtos porosos, tem-se uma grande variedade de composições, 

com massas triaxiais: argila, quartzo e calcita ou dolomita, podendo ter ou não filito; Argila, 

quartzo e feldspato. Ou ainda uma mistura das duas composições, podendo estar presente ou 

não talco e outras matérias-primas. As matérias-primas utilizadas, argila MC, argila ST, talco, 

quartzo e dolomita, com as seguintes restrições iniciais quanto aos teores de cada matéria-

prima: argila MC entre 27% e 45%, argila ST entre 13,5% e 22,5% e talco entre 4,5% e 7,5% 

constituindo uma mistura plástica   com  peso variando entre 45% e 75%, quartzo entre 20% 

e 50% e dolomita entre 5% e 35%, como apresentado na tabela 3.1. Os pontos do diagrama 

ternário das figuras 3.3 e 3.4, representam os percentuais de cada matérias-primas que 

compõem  as formulações estudas. A figura 3.5  representa o percentual dos óxidos que 

compõem cada uma das matérias-primas estudadas.  
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Tabela 3.1: Percentual das Matérias-Primas nas Formulações 

Mistura Plástica Formulação 
Argila MC Argila ST Talco 

Quartzo Dolomita 

1 45,0% 22,5% 7,5% 20,0% 5,0% 

2 36,0% 18,0% 6,0% 35,0% 5,0% 

3 27,0% 13,5% 4,5% 50,0% 5,0% 

4 42,0% 21,0% 7,0% 20,0% 10,0% 

5 36,0% 18,0% 6,0% 30,0% 10,0% 

6 30,0% 15,0% 5,0% 40,0% 10,0% 

7 33,0% 16,5% 5,5% 30,0% 15,0% 

8 36,0% 18,0% 6,0% 20,0% 20,0% 

9 30,0% 15,0% 5,0% 30,0% 20,0% 

10 27,0% 13,5% 4,5% 35,0% 20,0% 

11 30,0% 15,0% 5,0% 25,0% 25,0% 

12 27,0% 13,5% 4,5% 20,0% 35,0% 

 

 

 

Figura 3.3:  Ternário (Mistura Plástica, Quartzo e Dolomita) representa a região de estudo. 
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Figura 3.4 – Representa a região de estudo ampliada  para o triaxial Mistura Plástica-Quartzo 

e Dolomita. 

 

 

Figura 3.5 – Diagrama triaxial  para as formulações. 
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3.2.2 – Curvas de Nível 

 

A metodologia de curvas de nível foi utilizada nesta tese como suporte para facilitar as 

interpretações dos resultados dos ensaios nos corpos cerâmicos. O uso mais comum desta 

técnica, é a de modelagem e deslocamento, ou seja, a repetição dos ensaios quantas vezes 

forem necessárias, com o objetivo de atingir uma região ótima da superfície investigada, além 

de observar o comportamento das propriedades de retração linear, absorção de água, 

porosidade e módulo de ruptura à flexão, dentro dos limites especificados no planejamento de 

mistura 4.21 

 

3.3 – Caracterização da Massa 

 
 3.3.1 – Análise Dilatométrica (AD) 

Para a obtenção das curvas dilatométricas das massas formuladas, foi  utilizado um 

aparelho SHIMADZU, Mod. TMA-50. As amostras foram calcinadas até 1100ºC, 

permanecendo nessa temperatura durante 20 minutos, a velocidade de aquecimento foi de 

20ºC/min até 800ºC, e de 10ºC/min de 800ºC  até 1100ºC. As análises foram realizadas no 

laboratório de materiais do Centro de Tecnologias do Gás do RN. 

 

  3.3.2 – Análise Termogravimétrica (TG) 

 Os procedimentos adotados na análise termogravimétrica das massas formuladas, 

foram os mesmos descritos no item 3.1.1.4 , para as matérias-primas . 

 

        

3.4 – Caracterização dos Produtos 

 
 3.4.1 – Difração de Raios-X 

Os procedimentos adotados na difração de raios X das massas formuladas, foram os 

mesmos descritos no item 3.1.1.2 , para as matérias-primas , sendo que o objetivo agora foi 

identificar as fases presentes remanescente e as novas fases que foram formadas durante a 

etapa de sinterização dos corpos cerâmicos. 
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 3.4.2 – Microscopia Eletrônica de Varredura 

 

A  morfologia  da superfície de fratura dos corpos cerâmicos sinterizados foi analisada 

em microscópico eletrônico de varredura Zeiss modelo DSM 962, com voltagem de 

aceleração de 20 KV. O carregamento elétrico foi evitado recobrindo-se as amostras com uma 

fina camada condutora de ouro. 

  

 

 

3.5 – Preparação dos Corpos de Provas 

 

As massas cerâmicas  foram submetidas a um processo de compactação e moldadas 

pelo método de prensagem de massas semi-secas ou semiplásticas, em uma matriz uniaxial de 

aço, numa prensa mecânica, sob pressão de 250 Kgf/cm2, obtendo-se corpos de prova no 

formato retangular, com as seguintes dimensões: 60mm x 20mm x 5mm(Santos, 1989). 

Foram usados cerca de 12g de massa semi-secas por corpo de prova,  com a umidade de 

aproximadamente 10%. Foram preparadas 12 (doze) formulações com teores de matéria-

prima diferentes , e queimadas em 5 (cinco) diferentes  temperaturas (940ºC, 1000ºC, 1060ºC, 

1120ºC e 1180ºC),conforme apresentada na tabela 3.1, além disso, a dolomita foi estudada em 

3(três) diferentes granulometrias (100#, 200# e 325#). 

 

 

3.5.1 - Secagem  e Queima dos Corpos de Prova 

 

A secagem dos corpos cerâmicos foi feita  em estufa na temperatura de  110ºC, 

durante 24 horas e resfriados naturalmente até temperatura ambiente, em seguida, foram 

submetidos aos ensaios de características cerâmicas: Retração linear (%) e Módulo de ruptura 

à flexão (MPa). 

A etapa de sinterização dos corpos prensados foi realizada em um forno elétrico de 

resistências Jung, modelo 2314, em atmosfera oxidante. As temperaturas de sinterização  

utilizadas foram: 940°C, 1000°C, 1060°C, 1120°C e 1180°C. O tempo do ciclo de queima 

utilizado foi de 62,5, 68,5, 74,5 ,80,5 e 86,5 minutos respectivamente, e consistiu de: 

 

Etapa de Aquecimento: 
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*Temperatura de 30°C até 800 °C, com taxa de aquecimento de  20 °C/ min 

* De  800°C até o patamar de queima, com taxa de aquecimento de 10 °C/ min. 

 e permanecendo neste patamar por 10 min. 

 

Etapa de Resfriamento: 

* Resfriamento natural até a temperatura ambiente. 

 

Em seguida os corpos de prova foram submetidos aos ensaios cerâmicos de: Cor, 

Retração Linear(%), Absorção D'água(%), Porosidade Aparente(%) ,Massa Específica 

Aparente(g/cm³) e Módulo de Ruptura à Flexão(MPa). Todos os ensaios foram feitos em 

quadruplicadas, e os resultados são apresentados como média de seus valores. 

. 

 

 

 
Figura 3.6 – Curvas representativas do tratamento térmico submetido pelos corpos de 

prova. 

 

 

 

3.6 – Ensaios Cerâmicos 
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3.6.1 -  Cor  

 

 A cor foi determinada por observação visual, sobre um fundo branco, nos corpos de 

provas crus e queimados, nas temperaturas de sinterização utilizadas (940°C, 1000°C, 

1060°C, 1120°C e 1180°C). 

 

3.6.2 -  Retração Linear, RL (%) 

 

Na retração linear os corpos de prova após secagem a temperatura de 110ºC e 

queimados a 940°C, 1000°C, 1060°C, 1120°C e 1180°C, foram resfriados naturalmente até a 

temperatura ambiente, e em seguida, medidas as sua variações lineares, observando-se a 

ocorrência de retração (valor positivo) ou expansão (valor negativo),determinada segundo a 

norma MBR 305 (ABNT), de acordo com as seguintes  equações : 

 

RLs= ( LU – LS / LS  )x100                                                                                          (2) 

 

RLQ=( LQ– LS / LS )x100              (3) 

 

Sendo :  RLs   e   RLQ  = Retração Linear de secagem e queima respectivamente. 

 

   LU =  comprimento do corpo cerâmico úmido. 

 LS=  comprimento do corpo cerâmico seco. 

   LQ  comprimento do corpo cerâmico queimado. 

 

3.6.3 -  Absorção de Água, AA(%) 

 

O percentual de água absorvida pelos corpos de prova seco  após imersão em água, foi 

medido utilizando a norma NBR 6480-85 (ABNT), e de acordo com a  Equação(4): 

 

AA (%)  =  (PU – PS / PS ) x100                                                                      (4) 

                    

Sendo :  AA (%) = Absorção de água 

PU = peso do corpo de prova úmido 

PS = peso do corpo de prova seco 
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3.6.4 -  Porosidade Aparente, PA(%) 

 

A porosidade dos corpos de prova que mede a porcentagem de volume de poros 

abertos em relação ao seu volume total, foi calculada pesando-se esses corpos, úmido, seco e 

imerso em água.  Os resultados apresentados em porcentagem, foi determinado de acordo com 

a norma C373-88 (ASTM),   utilizando a Equação(5): 

PA (%) = =  (PU – PS / PU - PI ) x100                                                                    (5) 

 

Sendo :  PA (%) = Porosidade Aparente 

PU = peso do corpo de prova úmido 

PS = peso do corpo de prova seco 

PI = peso do corpo de prova imerso em água 

      

 

3.6.5 -  Massa Específica Aparente, MEA(g/cm³) 

 

A massa por unidade de volume dos corpos de prova  foi calculada em função dos 

dados da porosidade aparente e absorção de água, o resultado em g/cm3, foi determinado de 

acordo com a norma C373-88 (ASTM),   utilizando a Equação (6): 

 

MEA ( g/ cm3
 ) = PA / AA  ou  MEA ( g/ cm3

 ) = PS / PU - PI                               (6) 

 

3.6.6 -  Resistência Mecânica  à Flexão, RMF(MPa) 

 

A tensão de ruptura à flexão  (ensaio de carregamento em três pontos) suportada pelos 

corpos de prova queimados foi medidas  de acordo com a norma C674-77 (ASTM),  em um 

aparelho do fabricante SHIMADZO, AG-1 100KN, numa taxa de carregamento de 0,5 mm/ 

min.  Os resultados calculados pela  Equação: 

 

TRF ( MPa) = 3.P.L / b.h2                                                                                  (7) 

Sendo: TRF  Tensão de ruptura à flexão (MP) 

 P = Carga atingida no momento da ruptura(N) 
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 L = Largura entre os cutelos de apoio (mm) 

 b = Largura do corpo de prova (mm) 

 h = a espessura do corpo de prova (mm) 

 

 

 

 

3.7 – Curvas  de Gresificação 
 

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

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

tendo-se claramente estabelecido a faixa de absorção de água desejada e a variação de 

tamanho admissível no produto final, podem-se usar a curva de gresificação para identificar  a 

temperatura na qual essas características  são alcançadas (Melchiades et al, 1996). Além 

disso, o diagrama de gresificação nos permite avaliar a tolerância da massa a variações de 

temperatura e condições de processamento, e portanto, pode ser de grande utilidade  como 

instrumento de controle de qualidade. 
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4.0 - Discussões dos Resultados 
 

4.1 – Caracterização das Matérias Primas 
4.1.1 - Análise Química (F-RX) 

  

Os resultados das análises químicas realizadas nas amostras: Argila-MC, Argila-ST, 

Talco, Quartzo e Dolomita, estão representados na Tabela 4.1. 

As argilas MC e ST, apresentam um teor de sílica bem acima do teor teórico da sílica 

da caulinita (46,5%), dando evidência da presença de sílica livre nas argilas, que pode ser 

confirmado pela utilização da razão sílica / alumina de aproximadamente 1,89 e 3,43, 

respectivamente, que serve como um parâmetro indicativo do conteúdo de argilominerais 

presentes numa  argila. Quanto menor for a razão sílica/alumina, menor será o teor de sílica 

livre, maior será o teor de argilominerais presentes e, conseqüentemente, maior será sua 

plasticidade. 

O baixo teor de óxido de ferro nas argilas MC e ST de (2,15 %) e (1,05%) 

respectivamente, caracteriza-as como argilas de queima clara. O ferro estar presente na argila 

na forma de hidróxidos, como por exemplo, a goetita (α-Fe2O3. H2O) ou em substituição 

parcial ao alumínio na rede cristalina dos argilominerais. Os teores de óxidos alcalinos (K2O e 

Na2O) nas argilas são baixos, podendo estar presente nas argilas fazendo parte  dos feldspatos, 

ou na estrutura cristalina de argilominerais da ilita. Os teores de óxidos alcalinos terrosos 

(CaO e MgO) nas argilas são baixos, e estão geralmente associados à presença de minerais 

como CaCO3 (calcita)  e CaMg( CO3)2 ( dolomita)  nas argilas. 

O percentual de alumínio (Al2O3) nas amostras de argilas, estão abaixo do percentual 

teórico do alumínio da caulinita (39,5%), portanto, todo o alumínio dessas amostras, provém 

da caulinita e do feldspato presente. 

A perda ao fogo é, principalmente, devido às águas intercaladas, de coordenação e 

zeolíticas, à água de hidroxilas dos argilominerais e também de hidróxidos existentes, tais 

como Al(OH)3 e Fe(OH)3. Todavia, os componentes voláteis da matéria orgânica, sulfetos, 

sulfatos e carbonatos, quando presentes são incluídos nesta determinação.. As Argilas MC e 

ST apresentaram percentual de perda ao fogo de 8,68% e 7,25% e temperatura de fusão de 

1432,59ºC e 1346,67ºC  respectivamente. A argila MC apresenta maior temperatura de fusão 

devido  ao maior teor de Al2O3,quando comparada com a argila ST. 
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O talco é um silicato de magnésio com forma teórica Si4O10Mg3(OH)2, e pode 

apresentar dolomita, quartzo e compostos de ferro como impurezas(Wesolowski, 1984).O teor 

de 25,54% de MgO  está associada á estrutura cristalina do talco ou à presença de dolomita na 

amostra. O teor de SiO2 de 57,65 % está associada à estrutura cristalina do talco ou à presença 

de sílica livre, e o teor de ferro de 5,73%  associado a impurezas. Os teores de óxidos 

alcalinos (K2O e Na2O) e de CaO são baixos. 

A dolomita é um carbonato duplo de cálcio e magnésio com forma teórica 

CaMg(CO3))2, e apresentou como óxidos majoritários CaO e MgO  com teores de 28,64 e 

26,55 respectivamente , e perda ao fogo de 43,42%, totalizando 98,61% da massa total da 

dolomita.  

 O mineral de quartzo utilizado no trabalho apresentou um alto grau de pureza, 

com um teor de SiO2 de 98,12 %. 

 

Tabela-4.1: Resultados das Análises Químicas por F-RX, e Análise Racional (%). 

Determinações Argila MC Argila ST Talco  Dolomita    Quartzo 

P.F.(1000ºC) 8,68 7,25 6,67 43,42 0,35 
SiO2 54,00 69,10 57,65 0,85 98,12 

Al2O3 28,57 20,15 2,85 <0,01 0,71 
Fe2O3 2,15 1,05 5,73 0,35 0,09 
CaO 0,25 0,25 0,74 28,64 0,13 
MgO 0,65 0,55 25,54 26,55 0,12 
Na2O 0,82 0,43 0,02 <0,01 0,71 
K2O 3,07 1,20 0,12 <0,01 0,18 
TiO2 0,98 0,52 0,08 <0,01 0,02 
MnO 0,02 0,01 0,10 Nd 0,01 

Somatório 99,19 100,52 99,72 99,81 100,44 
Rel. (SiO2/Al2O3) 1,89 3,43 -  - 

Fundentes(Σ)(%) 6,94 3,48 -  - 

Temp . Fusão(*) 1432,59 1346,67 -  - 

Quartzo(%) 9,47 40,68 -  - 

Feldspato(%) 22,50 10,73 -  - 

Subst. Arg.(%) 65,43 48,59 -  - 

Relação Teórica da Caulinita (SiO2/Al2O3): 46,5/39,5= 1,17(Santos, 1989) 
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Continuação  tabela 4.1. 
* Calculado pela fórmula de Schuen.( CemROOAlFusãodeaTemperatur °

−+
= ....

228,0
360..... 32 ) 

Onde: Al2O3 é o teor de alumínio da argila calcinada e RO é a soma dos outros óxidos (SiO2, 
Fe2O3, CaO MgO, Na2O, K2O, TiO2, MnO e CuO). 
 

4.1.2 – Difração de Raios-X(DRX) 

 
Os resultados das análises de raios-x, das amostras, estão apresentados nas Figuras 

(4.1 a 4.5). 
A Figura 4.1 apresenta o difratograma de raios-X da argila MC. Os resultados 

mostram que a argila é constituída das seguintes fases cristalinas: caulinita, ilita, quartzo e 

feldspato. O argilomineral predominante é a caulinita, evidenciado pelos seus picos 

característicos bastante intensos e de forma bem definida.      

 

 

             Figura 4.1: Difratograma de Raios-X da Argila MC. 
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A Figura 4.2 apresenta o difratograma de raios-X da argila ST utilizada. Os resultados 

mostram que a argila é constituída das seguintes fases cristalinas: caulinita, ilita, 

montmorilonita, feldspato e  quartzo. O argilomineral predominante é a caulinita. O quartzo  

aparece com picos bastante intensos, isto corrobora com os dados de composição química  

(tab .4.1).  A argila MC apresentou picos mais intensos de ilita e feldspato  em relação a 

argilaST. 

 

 

 

 
                       Figura 4.2: Difratograma de Raios-X da Argila ST. 

 

 

A Figura 4.3 apresenta difratograma de raios-X da Dolomita utilizada, onde foram 

identificados picos característica da dolomita (CaMg(CO3)2, da  Calcita ( CaCO3)   e do 

quartzo (SiO2) , o pico característico da dolomita se apresentou de forma bem mais intensa em 

relação aos outros minerais. Isto corrobora com os dados de composição química (Tab. 4.1), 

que indicaram a predominância de óxido de magnésio e óxido de cálcio para a dolomita 

estudada. 
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           Figura 4.3:Difratograma de Raios-X da Dolomita 

 

A Figura 4.4 apresenta difratograma de raios-X do Talco utilizada, onde foram 

identificados  picos característica do talco ( 3MgO.4SiO2.H2O ), calcita (CaCO3),caulinita, e 

Ilita. A calcita pode ser confirmada pela presença de CaO  (0.74%) na análise química (Tab. 

4.1) 

 

 

                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Figura 4.4:Difratograma de Raios-X do Talco 
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         A Figura 4.5 apresenta difratograma de raios-X do Quartzo utilizado, onde foram 

identificados apenas picos característicos de quartzo bastante intensos. O quartzo utilizado 

possui um elevado grau de pureza, pois a não  identificação de picos de   outros minerais é um 

indício dessa pureza. 

 

                     Figura 4.5: Difratograma de Raios-X do Quartzo 

     

 

4.1.3 – Análise Termogravimétrica (TG) 

    

Os resultados das análises termogravimétricos estão apresentados nas curvas das 

Figuras (4.6 a 4.10,). 

 

A argila-MC (Figura 4.6) apresentou um pico em torno de 67,10ºC, com perda de 

massa de 2,199% , relacionado com a perda de água fisicamente adsorvida típica de materiais 

argilosos como a caulinita. Um segundo pico em torno de 570,95 ºC, com perda de massa de 

6,146%, relacionado com  a desidroxilação da caulinita (formação de metacaulinita).   

    . 
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      Figura 4.6: Análise Termogravimétrica  da Argila MC  

 

 

 

 

 

A argila-ST (Figura 4.7) apresentou um pico em torno de 56,09ºC, com perda de 

massa de 0,438%, relacionado com  a perda de água fisicamente adsorvida típica de materiais 

argilosos como a caulinita. Um segundo pico em torno de 572,82 ºC, com perda de massa de 

6,068%, relacionado com  a desidroxilação da caulinita (formação de metacaulinita). 

 A argila MC apresentou uma perda de massa relacionado com  a perda de água 

fisicamente adsorvida (2,199%) cinco vezes maior que a argila ST (0,438%), isso pode ser 

explicado pela maior plasticidade  apresentada pela argila MC em relação à argila ST. 

 

 

 

 

Neto, Gilson da Silva Junho/2007/ PPgCEM/ UFRN 38



 

Discussões dos Resultados 

 

 
      Figura 4.7: Análise Termogravimétrica  da Argila ST  

 

 

 

O talco (Figura 4.8) apresentou um pico em torno de 89,58ºC, com perda de massa de 

5,943% , relacionado com a perda de água fisicamente adsorvida na sua estrutura em 

camadas. Um segundo pico em torno de 214,61ºC, com perda de massa de 1,182%, 

relacionado com a perda de água molecular, um terceiro pico em torno de 620, 57ºC, com 

perda de massa de 1,067%, relacionado à decomposição da caulinita presente na amostra, 

conforme mostra o DR-X (Figura 4.4). O quarto pico em torno de 1000,61ºC, com perda de 

massa de 0.969%, relacionado com a desidroxilação do talco com formação de enstatita ( 

MgSiO3) e  sílica (SiO2) amorfa. 
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       Figura 4.8: Análise Termogravimétrica  do Talco 

 

 

 

A dolomita (figura 4.9), apresentou um pico em torno da  temperatura de  920,24ºC, 

com perda de massa de 44,113%. A  dolomita é um carbonato duplo de cálcio e magnésio que 

se decompõe durante o aquecimento, para dar origem aos óxidos de magnésio (MgO) e óxido 

de  cálcio (CaO) liberando gás carbônico (CO2), que representa cerca de 44% de sua massa 

inicial. Á cerca de 820ºC o CO2 ligado ao MgO é liberado,levando a uma perda de massa de 

aproximadamente 20%. Quando a temperatura atinge 950ºC, aproximadamente, se dá a 

liberação do CO2 ligado ao CaO ocorrendo uma perda de massa de cerca de 24%.  
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        Figura 4.9: Análise Termogravimétrica da Dolomita 

No quartzo (Figura 4.10), não houve perda de massa, como pode ser observada pela 

linha da derivada da TGA, que não apresentou picos de derivação, ao contrário, houve um 

pequeno ganho de massa provocado provavelmente pela oxidação de impurezas, de difícil 

identificação. 

 

                   Figura 4.10: Análise Termogravimétrica  do Quartzo 

Neto, Gilson da Silva Junho/2007/ PPgCEM/ UFRN 41



 

Discussões dos Resultados 

 
 

 
4.1.4 – Análise Granulométrica   

 
A Tabela (4.2) apresenta os dados de distribuição de tamanho de partícula das matérias-

primas utilizadas, baseado nas figuras 4.11 a 4.17.  As argilas MC e ST apresentaram um  

percentual de partículas com diâmetro equivalente < 2µm (fração argila) de 30% e 37%, 

respectivamente. Para as demais matérias-primas não plásticas a percentagem de partículas 

com diâmetro equivalente inferior a 2µm variou de 5 -8%. Granulometrias finas favorecem a 

reatividade entre as partículas que desenvolvem elevadas superfícies específicas. De acordo 

com a literatura (Lolli et al. 2000), a segregação dos componentes de natureza diversa 

(matérias plásticos e matérias não-plástica), não ocorre se a granulometria das matérias-

primas é reduzida a valores inferiores a 50-60µm. Verifica-se que as matérias-primas  

utilizadas apresentaram  60- 100% de partículas com diâmetro equivalente inferior a 60µm. 

 

 
 
 
    Tabela 4.2 – Distribuição de Tamanho de Partículas das Matérias-Primas 
 

Tamanho 
Partícula 

Argila MC   
200# 

Argila ST   
200# 

Talco 
325# 

Dolomita 
100# 

Dolomita 
200# 

Dolomita 
325# 

Quartzo 
200# 

Faixa (µm) 0,3a 15 0,3 a 30 0,3 a 80 0,3 a 370 0,3 a 140 0,3 a 120 0,3 a 120 

Média (µm) 4,19 4.50 18.60 55.58 32.75 23.06 24.75 

θ< 2µm (%) 30 37 7 5 7 8 7 

2≤θ≤60µm (%) 70 63 93 55 80 88 87 

θ≥60µm (%) 00 00 00 45 13 04 06 

Tipo 
Distribuição 

Bimodal Bimodal Modal Modal Modal Modal Modal 
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                 Figura 4.11: Análise Granulométrica da Argila MC  

 
              Figura 4.12: Análise Granulométrica da Argila ST  

 
                Figura 4.13: Análise Granulométrica do Talco 325# 
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                 Figura 4.14: Análise Granulométrica da  Dolomita 100# 

 
                 Figura 4.15: Análise Granulométrica da  Dolomita  200# 

 
                 Figura 4.16: Análise Granulométrica da  Dolomita 325# 
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                Figura 4.17: Análise Granulométrica do Quartzo 200# 

 

       4.1.5- Índice de Plasticidade: 

A tabela 4.3 apresenta os limites de consistência de Atterberg obtidos para as argilas 

MC e ST e a massa plástica utilizadas.De acordo com a literatura (Sanchéz et.al. 1996),  

volores do IP adequados para argilas usadas em revestimento cerâmico varia de 10 a 25%. 

A argila MC apresentou maior plasticidade, mesmo aprsentando  menor percetual de 

partícualas na faixa de argilominerais (φ< 2µm =30%), em relação a argial ST (φ< 2µm 

=37%), conforme Tab.( 4.2), isto pode ser explicado  devido ao menor teor de SiO2 (54%), 

e maior teor de substâncias orgânica (65,43%), em relação a argila ST, que apresentou um 

teor de SiO2 (69,10%) , e substância orgânica de (48,59 %), conforme Tab.(4.1). . A argila 

MC  com um IP = 19, está dentro da faixa de revestimeto cerâmico, podendo ser 

considerada uma argila de alta  plasticidade, enquanto a argila ST de IP = 7, fora da faixa 

para revestimento cerâmico, pode ser considerada uma argila de baixa plasticidade. 

  A massa plástica utilizada por ser uma mistura composta  de  ( ArgilaMC + Argila 

ST + Talco), conforme  Tab.( 3.1), apresentou IP = 14, um valor intermediário, porém, 

dentro dos valores usados na produção de revestimeto cerâmico. 
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 Tabela 4.3: Limites de Consistência de Atterberg das Argilas Utilizadas 

 
Matéria-prima Limite de Liquidez 

(%) 

Limite de 

plasticidade (%) 

Índice de 

plasticidade 

Argila MC 46 27 19 

Argila ST 30 23 7 

Massa  Plástica              41 27 14 

 
 

           4.1.6 – Área Superficial 

 

A tabela 4.4 apresenta a área superficial das matérias – primas  utilizadas na 

formulação das massas cerâmicas estudadas. Entre as argilas, a argila MC apresentou a  maior 

área superficial, devido a menor faixa de diâmetro das partículas, quando comparada com a 

argila ST (Tab. 4.2 ). O talco IP por estar na granulometria de 325# , apresentou maior área 

superficial entre todas as matérias-primas utilizadas, e o quartzo pela sua dureza apresentou   

a menor área superficial.  

 

    Tabela 4.4 Área Superficial das Matérias-Primas Utilizadas. 
  

Matéria-prima ArgilaMC 

200# 

ArgilaST 

200# 

Talco IP 

325# 

Dolomita 

200# 

Quartzo 

200# 

Área superficial 

(m2/g) 

74,48 52,31 115,11 96,88 11,94 

 

 
 

4.2 - Caracterização das Formulações:  

 
 4.2.1 – Formulação das Massas Cerâmicas 

 

 A formulação de materiais cerâmicos deve possuir características necessárias para 
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possibilitar uma adequada trabalhabilidae durante o processamento e para  a obtenção das 

propriedades  finais requeridas. Essas características podem ser obtidas pelo controle da 

relação (proporção) entre as matérias-primas utilizadas, junto  ás condições de processamento, 

com a finalidade de produzir determinadas fases cristalinas que atendam as características do 

Produto final. È possível prever quais as fases cristalinas serão formadas durante a 

sinterização do produto, através de diagramas de equilíbrio de fases  a partir das quantidades e 

das composições  químicas das matérias-primas. 

 As principais matérias-primas utilizadas na formulação de massas porosas nacionais 

são: caulinita, ilita, calcita, dolomita, feldspato sódico e potássico, talco e quartzo. A 

proporção entre os minerais presentes na massa, a composição mineralógica e as condições de 

processamento são as principais responsáveis pelas fases mineralógicas formadas na queima 

do revestimento, além das condições de queima e do tamanho das partículas no produto verde.

 As características química, mineralógica e física das argilas MC e ST utilizadas no 

presente trabalho mostraram  que elas são cauliníticas,  sendo que , a argila ST possui um alto 

valor para a razão sílica/ alumina, portanto, uma argila de baixa plasticidade, com alto teor de 

sílica livre e  um baixo índice de plasticidade, igual a 7,fora da faixa de valores de IP usados 

na produção de revestimento cerâmicos,já a argila MC, apresentou um índice de plasticidade 

igual a 19,dentro da faixa de valores utilizada na produção de revestimento cerâmico que 

varia de 10 a 25% de plasticidade. Além disso, as argilas MC e ST apresentaram um baixo 

percentual de óxidos de alcalinos terrosos (MgO e CaO), constituintes fundamentais na 

produção de monoporosos. A fim de se obter formulações cerâmicas com propriedades  mais 

próximo possíveis das formulações típicas de revestimento poroso, foram  introduzido 

materiais não-plásticos na composição dessas formulações, como apresentado na tabela 3.1. 

 Em geral, aos materiais de revestimentos porosos são atribuídas algumas 

características como: máxima estabilidade dimensional durante a queima (baixos valores de 

retração linear), porosidade aberta variando entre 10% e 20%, expressa como a capacidade de 

absorção de água (obtida com adição de carbonatos) e valores de tensão de ruptura à flexão do 

produto queimado iguais ou superiores a 12 MPa, para placas cerâmicas com espessura 

superior ou igual a 7,5 mmm e superiores ou iguais a 15 MPa, para placas com espessura 

inferiores a 7,5 mm. A função do quartzo na massa é garantir a integridade estrutural das 

peças durante a queima, além de controlar  a estabilidade dimensional das peças e  diminuir a 

plasticidade das mesmas. A adição do talco em massas para monoporosas aumenta a 

resistência mecânica das peças queimada, devido à formação de fases cristalina de elevada 
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resistência mecânica. Além disso, a temperaturas superiores a 1000ºC ocorrem reações, com 

formação de fase líquida, destas fases com sílica e alumina provenientes da decomposição dos 

argilominerais que aceleram a densificação do material (Marino et al., 2000). 

 As massas cerâmicas, porém, mantêm a necessidade de permitir a formação de fases 

cristalinas compostas de silicatos e aluminossilicatos de cálcio e/ou magnésio durante a 

queima. 

 No presente trabalho, foram formuladas doze massas cerâmicas denominadas de F1, 

F2,F3,F4,F5,F6,F7,F8,F9,F10,F11 e F12, conforme mostra a tabela 3.1, com as seguintes restrições 

quanto aos teores de cada matéria-prima: argila MC entre 27% e 45%, argila ST entre 13,5% 

e 22,5% e talco entre 4,5% e 7,5%, quartzo entre 20% e 50% e dolomita entre 5% e 35%. A 

figura 3.5, mostra a localização das matérias-primas no diagrama triaxial, onde os pontos 

dentro da área delimitada pelas matérias-primas representam as 12 formulações selecionadas. 

Os percentuais dos principais óxidos (SiO2, Al2O3 e R2O + RO) presentes nas massas 

cerâmicas porosas, foram obtidos a partir dos resultados de composição química das matérias-

primas (Tabela 4.1), para cada massa cerâmica. As proporções das matérias-prima em cada 

formulação foram obtidas através das equações (Equações 8 – 10), cujos resultados são 

mostrados na tabela 4.5. 

%SiO2 = A1 x α + B1 x β + T1 x γ + Q1 x δ + D1 x ε = %SiO2 em Fi   (8) 

% Al2O3 = A2 x α + B2 x β + T2 x γ + Q2 x δ + D2 x ε = % Al2O3 em Fi   (9) 

% R2O + RO= A3 x α + B3 x β + T3 x γ + Q3 x δ + D3 x ε = % R2O + RO em Fi  (10) 

onde: Fi, são as formulações estudadas, com i variando de 1 a 12. 

A1, A2 e A3, são os percentuais dos respectivos óxidos presentes na argila MC 

B1, B2 e B3, são os percentuais dos respectivos óxidos presentes na argila ST. 

T1, T2 e T3, são os percentuais dos respectivos óxidos presentes no talco. 

Q1, Q2 e Q3, são os percentuais dos respectivos óxidos presentes no quartzo. 

D1, D2 e D3, são os percentuais dos respectivos óxidos presentes na dolomita. 

α, β, γ, δ e ε, são as proporções das matérias-primas Argila MC, Argila ST, Talco, Quartzo e 

Dolomita, respectivamente. 
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 4.2.2 – Análise Química 

Tabela-4.5: Resultados dos Percentuais dos Óxidos Determinadas  a partir das Análises 

das Matérias Primas para cada Formulação. 

 P.F. SiO2 Al2O3 Fe2O3 CaO MgO Na2O K2O TiO2 MnO SOMA 

F-1 8,28 63,84 17,75 1,67 1,68 3,68 0,61 1,69 0,57 0,02 99,79 

F-2 7,12 69,72 14,33 1,36 1,66 3,23 0,62 1,38 0,46 0,02 99,91 

F-3 5,97 75,61 10,92 1,04 1,63 2,79 0,64 1,07 0,35 0,02 100,03 

F-4 10,05 60,94 16,57 1,58 3,10 4,86 0,58 1,58 0,53 0,02 99,80 

F-5 9,28 64,86 14,30 1,37 3,08 4,56 0,59 1,37 0,46 0,02 99,88 

F-6 8,51 68,78 12,02 1,16 3,07 4,26 0,60 1,11 0,39 0,02 99,96 

F-7 11,05 61,96 13,12 1,28 4,50 5,73 0,56 1,26 0,42 0,02 99,89 

F-8 13,58 55,13 14,23 1,39 5,93 7,20 0,52 1,36 0,46 0,02 99,82 

F-9 12,81 59,05 11,95 1,19 5,92 6,90 0,53 1,15 0,38 0,02 99,90 

F-10 12,43 61,01 10,81 1,08 5,91 6,75 0,53 1,05 0,35 0,01 99,94 

F-11 14,97 54,19 11,92 1,20 7,34 8,22 0,49 1,15 0,38 0,02 99,87 

F-12 18,99 46,42 10,71 1,12 10,18 10,72 0,43 1,03 0,35 0,01 99,86 

 
 
 

4.2.3 – Cor das Massas Cerâmicas 

 

  Todas as amostras após queima apresentaram cores claras, o que confirma o baixo teor 

de Fe2O3 nas matérias–primas estudas como mostra a tabela 4.1. Essas cores caracterizam seu 

uso em revestimento cerâmico. 

  

4.2.4:  Ensaios  Cerâmicos das Massas Formuladas a 200#:  Secas  (110°C) e 

Queimadas (940°C, 1000°C, 1060°C , 1120°C e 1180°C) 

 

 Os resultados de retração linear e de tensão de ruptura à flexão das formulações  secas 

a 110ºC  são apresentados na tabela 4.6. A retração  após secagem é conseqüência da 

eliminação da água utilizada na formação do corpo. Ao ser eliminada a água e ao surgirem 

vazios por ela deixados ocorre uma aproximação das partículas em conseqüência das forças 

de atração eletrostática provocando adensamento. As formulações com menor teor de mistura 

plástica e maior teor de quartzo, F2, F3, F6, e F10 (Tab. 3.1) apresentaram menor retração linear. 
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Na secagem o quartzo atua como redutor da plasticidade, diminuindo a retração do corpo 

cerâmico. Segundo (Escardino, 1993), as variações dimensionais do corpo cerâmico devem 

estar compreendidas entre 0-3% no máximo, para evitar trincas e fissuras localizadas. 

Portanto, a formulação estuda estão dentro da faixa utilizada pela indústria. A resistência 

mecânica após secagem é decorrência da granulometria, forma e anisometria das partículas. 

As formulações F1 e F4 com maior teor de mistura plástica apresentaram maior valor de TRF, 

enquanto a F3 com menor teor de mistura plástica e maior teor de quartzo, apresentou menor 

valor. Segundo (Oliveira, 2000), os valores de tensão de ruptura dos corpos cerâmicos após 

secagem devem ser superiores a 2,5 MPa ou (2,5 N/mm2) no caso de monoqueima, para que 

os corpos suportem a etapa de esmaltação. Os valores de TRF obtidos na tabela 4.8, variaram 

de 0,58 a 0,84 N/mm2, bem abaixo dos valores recomendado para revestimento poroso, 

porém, o valor da pressão de compactação usado na preparação dos corpos de prova foi de 

250 Kgf/cm2 (25 MPa), menor que a usada pela indústria de revestimento poroso. 

 

Tabela 4.6: Ensaios  Cerâmicos das Massas Formuladas a 200#:  Secas  (110°C).  

Ensaio Formulações 
Secas 110ºC 1            2         3           4           5          6          7           8          9           10        11         12 

RL (%) 
 

0,12 0,10 0,10 0,26 0,28 0,13 0,28 0,12 0,18 0,08 0,10 0,22

TRF(N/mm2) 
 

0,84 
 

0,75 0,51 0,84 0,81 0,58 0,67 0,70 0,71 0,58 0,74 0,73

 

 Os resultados de retração linear de queima da tabela 4.7, mostram que, nas 

temperaturas de 940ºC, 1000ºC, 1060ºC e 1120ºC as formulações apresentaram expansão, que 

aumenta à medida que aumenta o teor de dolomita na formulação (Tab. 3.1). Segundo 

(Marino e Boschi, 2000), as massas com dolomita apresentam expansão por volta de 1000ºC, 

que se tornam mais pronunciadas, á medida que o teor de dolomita aumenta. Essa expansão 

reduz a retração linear de queima do produto e favorece a estabilidade dimensional. A 

expansão que ocorre a essa temperatura é decorrente da formação de fases ricas em cálcio, as 

quais, por apresentarem densidades menores do que as fases originais sofrem uma expansão. 

Na verdade, a reação do óxido de cálcio, presente após a decomposição do carbonato, para 

formação de silicatos e aluminosilicatos é a única responsável pela expansão com massas 

contendo dolomita. Com exceção das formulações F1 e F4 com os maiores teores de mistura 

plástica 75% e 70% e baixos teores de Dolomita, 5% e 10% respectivamente, que 
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apresentaram retração linear que aumenta com a temperatura de sinterização.  Segundo 

(Souza Santos, 1975) a retração de queima da caulinita atinge o valor máximo à cerca de 

950ºC. Neste caso, o efeito da retração devido ao alto teor de caulinita na mistura plástica teve 

mais influência, do que o efeito de expansão da dolomita na massa cerâmica.  Na temperatura 

de 1180ºC, todas as formulações apresentaram retração linear, com exceção da formulação 

F12, com maior teor de dolomita (35%), que apresentou expansão, nessa temperatura, os 

corpos de prova de todas as formulações apresentaram deformações piroplásticas. Segundo 

(Vieira, Monteiro e Duailibi, 2001), os óxidos alcalinos terrosos (CaO e MgO) em 

temperaturas em torno dos 1100ºC agem como fundentes muito energéticos, pois a fase 

líquida ocorre de forma brusca, apresentando baixa viscosidade, com isso se reduz o intervalo 

de queima e pode ocorrer deformação nas peças.  

Para as formulações F8, F9, F10, F11 e F12 de maior teor de dolomita, a expansão 

aumenta com o aumento da temperatura 940ºC, 1000ºC e 1060ºC, entretanto, a 1120ºC a 

expansão diminui. Essa diminuição está relacionada á ação muito energética dos óxidos de 

CaO e MgO nessa temperatura, formando fase líquida de baixa densidade que irá preencher 

progressivamente os poros abertos, e conseqüentemente provocar uma maior aproximação 

entre as partículas, resultando em retração dos corpos de prova. 

 

Tabela 4.7: Ensaios  Cerâmicos das Massas Formuladas a 200#: Retração Linear. 

  Temperatura (ºC)   
Formulação 940 1000 1060 1120 1180 

  Retração Linear (%)   
F1 0,05 0,30 0,54 1,61 5,72 
F2 -0,13 -0,26 0,05 0,69 3,64 
F3 -0,07 -0,34 -0,30 0,36 1,80 
F4 0,03 0,23 0,47 1,50 5,67 
F5 -0,13 -0,28 0,22 0,78 3,99 
F6 -0,09 -0,45 -0,24 0,60 2,52 
F7 -0,19 -0,32 -0,26 0,60 2,17 
F8 -0,17 -0,39 -0,36 0,46 1,96 
F9 -0,20 -0,55 -0,64 -0,21 1,69 
F10 -0,17 -0,73 -0,77 -0,39 0,66 
F11 -0,16 -0,72 -0,95 -0,52 0,52 
F12 -0,21 -1,16 -1,50 -1,36 -1,00 
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 Os resultados de absorção de água da tabela 4.8, mostram que, apenas as formulações 

F1 e F4, apresentaram absorção de água que diminui com o aumento da temperatura de 

sinterização, pois, somente essas duas formulações apresentaram retração aumentando com a 

temperatura. Para as outras formulações que apresentaram aumento expansão durante a 

sinterização nas temperaturas de 940ºC, 1000ºC, 1060ºC, a absorção de água aumentou com o 

aumento da temperatura, e na temperatura de 1120ºC as formulações F9, F10, F11 e F12,, a 

absorção de água diminuiu, devido a diminuição  da expansão nessa temperatura de 

sinterização. Nas formulações de maior teor de dolomita (F8, F9, F10, F11 e F12) a absorção de 

água aumenta com teor de dolomita. Esse comportamento da absorção de água é justificado 

pelo fato de que a elevação na temperatura acarreta em um aumento da fase vítrea, 

provocando uma diminuição na porosidade do material. Por outro lado, o aumento da 

absorção de água está relacionado com o aumento da porosidade aparente que é promovido 

pela liberação de gases decorrente da decomposição da dolomita.  

 

 

Tabela 4.8: Ensaios Cerâmicos das Massas Formuladas a 200#: Absorção de 

Água. 

  Temperatura (ºC)   
Formulação 940 1000 1060 1120 1180 

  Absorção de Água(%)   
F1 17,84 17,69 17,00 13,97 4,75 
F2 17,66 17,97 17,46 15,77 10,80 
F3 18,73 19,67 19,92 18,64 14,30 
F4 19,04 19,00 18,09 16,29 6,60 
F5 18,30 18,57 18,17 16,71 9,34 
F6 19,49 19,85 19,76 18,62 13,00 
F7 19,91 21,10 21,80 19,60 13,01 
F8 21,25 22,41 22,47 20,40 14,90 
F9 20,90 22,52 22,71 21,50 16,50 
F10 20,82 22,62 23,68 21,70 17,30 
F11 21,32 23,34 24,28 23,10 19,30 
F12 22,46 26,20 28,46 27,10 25,70 
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 Os resultados da porosidade aparente da tabela 4.9, estão intrinsecamente relacionados 

com a absorção de água, visto que, essas duas propriedades apresentam relação direta, maior 

porosidade maior espaço para absorção de água. Portanto, o comportamento dos resultados é 

semelhante ao da absorção de água, isto é, diminui com o aumento de temperatura de 

sinterização  e aumenta à medida que aumenta o teor de dolomita. 

 

 

Tabela 4.9: Ensaios Cerâmicos das Massas Formuladas a 200#: Porosidade 

Aparente. 

  Temperatura (ºC)   
Formulação 940 1000 1060 1120 1180 

  Porosidade Aparente(%)   
F1 32,48 32,34 31,35 27,20 10,60 
F2 32,47 32,57 31,97 29,60 20,70 
F3 33,49 34,43 34,73 33,20 27,20 
F4 34,18 34,02 33,48 30,40 14,10 
F5 33,32 33,45 32,91 30,90 19,20 
F6 34,52 34,84 34,78 33,30 25,30 
F7 35,16 36,38 37,28 34,70 25,40 
F8 36,88 38,22 38,20 35,50 28,10 
F9 36,42 38,21 38,42 36,50 30,40 
F10 36,34 38,17 39,46 36,70 31,50 
F11 37,14 39,77 39,87 38,30 34,30 
F12 38,50 42,79 44,69 42,70 41,80 

 

 

 ‘Os resultados de massa específica aparente da tabela 4.10, apresentaram dois 

comportamentos distintos: O primeiro para as formulações F1 e F4, com maiores teores de 

massa plástica 75% e 70%, e baixos teores de dolomita 5%e 10%, respectivamente. Nas  duas 

formulações a  retração aumentou  com o aumento da  temperatura de sinterização, como 

conseqüência  dessa retração a massa específica aparente aumentou com o aumento da 

temperatura. O segundo, para as outras formulações que apresentaram expansão durante a 

sinterização nas temperaturas de 940ºC, 1000ºC, 1060ºC, a massa específica aparente 

diminuiu à medida que a temperatura de sinterização aumenta,  e na temperatura de 1120ºC, 

onde houve uma diminuição de expansão, a massa específica aumentou. 
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Tabela 4.10: Ensaios Cerâmicos das Massas Formuladas a 200#: Massa 

Específica. 

  Temperatura (ºC)   
Formulação 940 1000 1060 1120 1180 

 Massa Especifica Aparente (g/cm2 )  
F1 1,82 1,82 1,86 1,95 2,24 
F2 1,81 1,81 1,88 1,88 2,06 
F3 1,79 1,76 1,75 1,78 1,91 
F4 1,79 1,80 1,82 1,87 2,15 
F5 1,82 1,80 1,81 1,85 2,06 
F6 1,78 1,75 1,76 1,79 1,94 
F7 1,77 1,75 1,71 1,78 1,94 
F8 1,74 1,71 1,70 1,74 1,89 
F9 1,74 1,70 1,69 1,71 1,85 
F10 1,74 1,69 1,67 1,69 1,82 
F11 1,72 1,70 1,64 1,66 1,77 
F12 1,71 1,53 1,57 1,58 1,62 

 

 

 

 Os resultados de Tensão de Ruptura à Flexão  da  tabela 4.11, mostram que, à medida 

que se aumenta a temperatura de sinterização, aumenta o valor da tensão de ruptura à flexão. 

Este comportamento está relacionado a dois fatores: o primeiro deles é a formação de fases 

cristalinas à base de cálcio e / ou magnésio (silicatos e aluminossilicatos). Estas fases 

possuem elevada resistência mecânica. O outro, é a formação de fase líquida de baixa 

viscosidade que irá preencher progressivamente os poros abertos à medida que se aumenta a 

temperatura de sinterização. A formulação F3 apresentou menores valores de TRF, isso pode 

ser explicado por apresentar menores teores de mistura plástica e dolomita, 45% e 5% 

respectivamente, maior teor de quartzo 50%. 
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Tabela 4.11: Ensaios  Cerâmicos das Massas Formuladas a 200#:  

  Temperatura (ºC)   
Formulação 940 1000 1060 1120 1180 

 Tensão  de Ruptura    a Flexão (N/mm2)  
F1 5,47 6,08 7,35 12,03 26,26 
F2 3,08 3,68 6,01 8,94 16,19 
F3 2,06 2,51 5,33 6,09 15,70 
F4 7,05 7,26 8,71 16,44 26,80 
F5 5,18 6,24 7,10 15,93 23,38 
F6 3,09 4,00 7,65 7,92 19,16 
F7 5,98 6,23 8,49 12,80 22,77 
F8 5,56 7,44 7,82 14,41 20,89 
F9 5,52 6,76 6,75 12,02 20,72 
F10 6,21 5,15 4,84 7,47 13,01 
F11 5,88 6,62 6,70 8,01 14,93 
F12 7,64 8,14 7,44 6,96 11,72 

 

 
 
 

A tabela 4.12 apresenta os valores dos ensaios de TRF das formulações F4, F5, F7 ,F8 e 
F9, nas três granulometria  da Dolomita (100#,200# e 325#). Em linha geral, esperava-se que a 
TRF aumentasse com a diminuição do tamanho das partículas, entretanto, os resultados da 
tabela 4.12, mostram alguma incongruência, provavelmente, devido à compactação ter sido 
manual, como também pela granulometria muita fina apresentada pelas matérias-primas  
utilizadas que dificulta a compactação do corpo de prova. 
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Tabela 4.12: Ensaios de TRF nas Formulações F4,F5,F7,F8e F9, nas três granulometria  
da Dolomita( 100#,200# e 325#). 
Formulação  Temperatura (ºC)   
      
 940 1000 1060 1120 1180 

 Tensão   de   Ruptura    a Flexão (N/mm2)  
F4-100# 7,28 7,68 8,69 19,28 25,00 
F4-200# 7,05 7,26 8,71 16,44 26,80 
F4-325# 7,15 7,03 8,91 16,17 26,77 
F5-100# 5,09 6,27 7,02 14,20 22,62 
F5-200# 5,18 6,24 7,10 15,93 23,38 
F5-325# 6,97 6,60 7,74 17,59 24,15 
F7-100# 5,71 6,00 7,72 14,74 23,19 
F7-200# 5,98 6,23 8,49 12,80 22,77 
F7-325# 6,09 6,46 9,21 11,52 22,12 
F8-100# 5,33 7,31 9,82 15,39 22,59 
F8-200# 5,56 7,44 7,82 14,41 20,89 
F8-325# 5,81 7,52 7,67 14,65 20,71 
F9-100# 5,92 6,04 6,73 13,44 20,08 
F9-200# 5,52 6,76 6,75 12,02 20,72 
F9-325# 5,64 6,61 6,77 11,75 20,80 

 
 

 
4.2.5 - Análise Termogravimétrica das Formulações. 

  

 A análise Termogravimétrica foi realizada nas  formulações  dos vértices (F1, F3 

e F1 ) e do centro (F7) do triaxial (mistura plástica, quartzo e dolomita) da região  de 

estudo figura 3.4. 

 O comportamento térmico das formulações F1(200#), F3(200#), F12(200#), F7(100#), 

F7(200#) e  F7(325#), foi avaliado através das curvas de análise termogravimétrica (ATG), 

mostradas nas figuras 4.18 – 4.23. Verifica-se que independente do tipo de formulação (F1, 

F3, F12 e F7) e da granulometria da dolomita (100#,200# e 325 #) na formulação, todas as 

curvas exibiram um comportamento semelhante. 

 Como podem ser observadas nas curvas de ATG, as formulações apresentaram perda 

de massa em três intervalos de temperatura: 62 – 70ºC , 560 – 564ºC  e 740 – 839ºC. 
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 A primeira perda de massa no intervalo de 62 – 70ºC está relacionada com a remoção 

de água fisicamente adsorvida nos materiais argilosos, tais como partículas de caulinita. 

 A formulação F1(200#) apresentou o maior teor de perda de água fisicamente 

adsorvida (1,542%), que pode ser explicado, pela maior quantidade de mistura plástica na sua 

massa, como pode ser observado na tabela 3.1. 

 

 A segunda perda de massa no intervalo de 560 – 564ºC está relacionada com a 

formação da metecaulinita, devido a desidroxilação da caulinita .Esta perda de água estrutural 

não modifica o aspecto morfológico das placas pseudo-hexagonais da caulinita. A formação 

da metacaulinita a partir da caulinita é dada por: 

 

 2SiO2.Al2O3.2H2O (caulinita) →  2SiO2.Al2O3 (metacaulinita) + 2 H2O                  (11) 

 

 A formulação F1(200#) apresentou o maior teor de perda água estrutural (4,115%), que 

pode ser explicado, pela maior quantidade de argila na sua mistura plástica, como pode ser 

observado na tabela 3.1. 

 

 A terceira perda de massa no intervalo de 740 – 839ºC, está relacionado com a 

decomposição da dolomita (CaMg(CO3)2) para dar origem aos óxidos de cálcio (CaO) e 

magnésio(MgO) liberando gás carbônico(CO2) que representa cerca de 44% de sua massa 

inicial, que pode ser comprovada na curva ATG da dolomita figura 4.9. A reação de 

decomposição da dolomita  é dada da seguinte forma: 

 

 CaMg(CO3)2 →CaO + MgO +2 CO2                                                                                                         (12 )     

                                                                                       
 A formulação F12, foi a que apresentou a maior perda de massa, com um percentual de 

aproximadamente de (15,7%), esse maior percentual pode ser explicado, pela maior 

quantidade de dolomita  nessa formulação, como pode ser observado na tabela 3.1. 
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       Figura 4.18: Análise Termogravimétrica da Formulação F1(200#). 

 

 

 
       Figura 4.19: Análise Termogravimétrica da Formulação F3(200#). 
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        Figura 4.20: Análise Termogravimétrica da Formulação F12(200#). 

  

  

  

 
         Figura 4.21: Análise Termogravimétrica da Formulação F7(100#). 
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        Figura 4.22: Análise Termogravimétrica da Formulação F7(200#). 

 

 

 
       Figura 4.23: Análise Termogravimétrica da Formulação F7(325#). 
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4.2.6: DRX  das Massas Cerâmicas 

 

 Durante a sinterização das massas cerâmicas, novas fases cristalinas se formam 

envolvendo uma série de transformações (reações), que depende da natureza química e 

mineralógica das matérias-primas, além da temperatura de sinterização. Essas  transformações 

têm influência nas propriedades tecnológica do produto final. Por isso, foram avaliadas as 

transformações de fases que ocorrem  nos corpos cerâmicos da formulação 7 (central), a partir 

da temperatura de secagem (110ºC) até as temperaturas de  sinterização estudada (940ºC, 

1000ºC, 1060ºC, 1120ºC e 1180ºC),conforme mostra a figura 4.24  

 
   Figura 4.24: Difração de Raios-X da Formulação7 com Dolomita a 200#, nas temperaturas 

de estudo. 
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. Verifica-se que a principal fase remanescente para todas as temperaturas avaliadas é o 

quartzo (SiO2), que devido ao seu alto ponto de fusão se dissolve muito pouco, garantindo a 

integridade estrutural do corpo cerâmico. Observa-se que, à medida que se aumenta à 

temperatura de sinterização, ocorre diminuição na intensidade dos picos característicos do 

quartzo, que pode estar reagindo com metacaulinita, proveniente da decomposição dos 

argilominerais, e óxidos de cálcio e magnésio formados na decomposição dos carbonatos 

(dolomita), para formação das novas fases cristalinas: Anortita (CaAl2Si2O8), e Diopsita 

(CaO.MgO.2SiO2), detectadas pela DRX..  Verifica-se, ainda, a que a intensidade dos picos 

característicos de anortita aumenta com o aumento temperatura.  

 

 

4.2.7: Análise Dilatométrica (AD) 

 

É a técnica, na qual, as deformações de uma amostra, sob a ação de uma carga não 

oscilatória, são medidas como função da temperatura ou tempo (a T constante), quando o 

material é submetido a um programa controlado de temperatura. 

As curvas dilatométricas das formulações  F1 F3, F7, e F12 com granulometria de dolomita de 

100#, 200# e 325# ,estão representadas nas figuras 4.25 – 4.28, respectivamente. O 

comportamento termomecânico dessas curvas, apresenta as seguintes  transformações: 

 

Na faixa de temperatura entre 30ºC – 200ºC: Os corpos cerâmicos sofreram retração, 

conseqüência da eliminação da água utilizada na formação do corpo cerâmico (água de 

plasticidade). A ser eliminada a água e ao surgirem os vazios por ela deixados ocorre uma 

aproximação das partículas em conseqüência das forças de atração eletrostática provocando 

adensamento 

 Na faixa de temperatura entre 200ºC – 650ºC: Os corpos cerâmicos sofreram 

expansão térmica, conseqüência de um aumento na amplitude vibracional entre os átomos do 

corpo cerâmico quando a temperatura é aumentada. A inversão do quartzo α em quartzo β 

acontece a 573ºC. A intensidade da expansão é determinada pela força de ligação entre os 

átomos e pelo arranjo espacial dos átomos.  Nessa faixa de temperatura ocorre retração devido 

à oxidação da matéria orgânica e a desidroxilação da caulinita, porém, o efeito da expansão  

térmica se sobrepõe a da retração, resultando uma  expansão no corpo cerâmico. 

Na faixa de temperatura entre 650ºC – 940ºC: Os corpos cerâmicos sofreram retração, 
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conseqüência  da decomposição da dolomita  (CaMg(CO3)2) para dar origem aos óxidos de 

cálcio (CaO) e magnésio(MgO) desprendendo  gás carbônico(CO2), com  conseqüente 

redução de peso.   

Na faixa de temperatura entre 940ºC – 1100ºC: A partir de aproximadamente 940ºC , 

ocorre uma abruta retração nos corpos de prova provocada pelo início da sinterização com 

formação de fase líquida e densificação. 

 Na faixa de temperatura entre 30ºC – 200ºC, a formulação F1 foi que apresentou  

maior temperatura de eliminação de água de plasticidade  em torno de 200ºC, e as 

formulações F3 e F12, apresentaram a menor temperatura , em torno de  150º C, isso é 

conseqüência do seu maior teor de mistura plástica apresentado (75%) na formulação F1 , e de 

menor teor nas   formulações F3 e F12, 45% para ambas.  

 Na faixa de temperatura entre 200ºC – 650ºC, a expansão das formulações aumentou 

na seguinte seqüência: F3 > F7 > F12 > F1, que pode ser explicado pelo teor de quartzo e 

mistura plástica  nas formulações, de 50%, 30% 20% e 20%  paro a quartzo, e 45%,55%,45% 

e 75% para a mistura plástica, respectivamente. O maior teor de quartzo favorece a expansão 

devido a sua inversão, e menor teor de massa plástica implica em menor retração devido à 

perda de água estrutural da caulinita. 

 

 

 Na faixa de temperatura entre 650ºC a 11000ºC, na curva da formulação F1 entre 

600ºC a 940ºC, observa-se que o corpo cerâmico retraiu pouco, devido ao baixo teor de 

dolomita (5%), ao atingir 940ºC, a retração é abrupta, devido à reação dos óxidos de 

metálicos, com a SiO2 proveniente da decomposição dos argilominerais  formando fase 

líquida  que promove, por ação de força de capilaridade  a densificação do  corpo cerâmico. A 

formulação F3 apresentou o mesmo comportamento da F1 entre 650ºC a 940ºC, por apresentar 

o mesmo teor de dolomita 5%, porém, ao atingir 940ºC a retração foi mais suave em virtude  

do teor da mistura plástica ser menor 45%, contra 75% da formulação F1. As formulações F7 e 

F12, na faixa de temperatura entre 650ºC – 1100ºC apresentaram uma retração bem mais 

acentuada do que as da formulação F1 e F3, sendo que, a da formulação F12 foi mais acentuada 

devido ao seu maior teor de dolomita de 35%, em relação à formulação F7 que é de 15%. 

Observa-se nas curvas dilatométricas das formulações F7 e F12, a formação de um ombro de 

expansão por volta de 1000ºC, que se torna mais pronunciado na formulação F12 por 

apresentar maior teor de dolomita 35%,em relação à formulação F7 com teor de dolomita de 
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15%, essa expansão reduz a retração linear de queima, e é decorrente da formação de fases 

ricas em cálcio que apresenta menor densidade que as fases originais, e sofrem expansão.  

  

 Quanto à influência da granulometria da dolomita nas curvas dilatométricas nas 

formulações F1 F3, F7, e F12, pode-se verificar que: A variação da granulometria da dolomita 

não teve uma influência significativa no comportamento das curvas dilatométricas das 

formulações F1 e F3, provavelmente devido ao baixo teor de dolomita nas formulações (5%). 

Nas formulações F7 e F12 a variação da granulometria da dolomita teve uma influência 

significativa no comportamento das curvas dilatométricas devido ao aumento do teor de 

dolomita nas formulações de 15% e 35%, respectivamente, sendo mais significativo na 

formulação F12 de maior teor de dolomita. Observando o conjunto de curvas das formulações 

F7 e F12 verifica-se que o comportamento dilatométrico difere significativamente somente  a 

partir da temperatura de aproximadamente 600ºC, com a formulação com dolomita a 325# 

apresentando menor retração, seguida da dolomita com 200#, e  por último a dolomita com 

100# com maior retração, isto acontecendo até aproximadamente a 1000ºC. A partir de 

1000ºC os corpos cerâmicos das duas formulações começam a se expandir devido à formação 

de fases cristalinas de cálcio, como explicado no item 4.24, esse efeito é mais intenso na 

formulação F12 devido a maior concentração de dolomita, ao alcançar aproximadamente   

1070ºC a expansão é mais intensa.  

A figura 4.29, apresenta o comportamento da curva dilatométrica das formulações F1, 

F3, F7 e F12 na granulometria de 200#, observa-se que até aproximadamente 500ºC o 

comportamento das curvas dilatométricas foi idêntico, na faixa de temperatura de 500ºC  - 

600ºC, a formulação F3 apresentou uma maior expansão devido ao seu .maior teor de quartzo 

(50%), enquanto na faixa de temperatura entre 600ºC – 1000ºC , a formulação F1 apresentou 

uma maior retração devido ao seu .maior teor de  mistura plástica (75%),  a  F3 apresentou a 

menor devido ao seu menor teor de Mistura plástica (45%) e dolomita (5%), enquanto as 

formulações F7 e F12 apresentaram o mesmo comportamento,com uma retração intermediária 

em relação a F1 e F3. A partir de 1000ºC as formulações de maior teor de dolomita F12 e F7 

sofreram uma expansão, enquanto as formulações F1 e F3 de menor teor de dolomita 

continuaram se retraindo. 

 

 

Neto, Gilson da Silva Junho/2007/ PPgCEM/ UFRN 64



 

Discussões dos Resultados 

 

 

          Figura 4.25 – Análise Dilatométrica  da Formulação 1 com Dolomita a 100#,200# e 

325#. 

 

 

 

        Figura 4.26 – Análise Dilatométrica da Formulação 3 com Dolomita a  100#,200# e 

325#  
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         Figura 4.27 – Análise Dilatométrica da Formulação 7 com  Dolomita  a  100#,200# e 

325#  

 
                  Figura 4.28 – Análise Dilatométrica da Formulação 12  com Dolomita a 

100#,200# e 325#  
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              Figura 4.29 – Análise Dilatométrica das Formulações 12, 7, 3 e 1  com Dolomita a 

200#.  

 

 

4.2.8: Microestruturas das Massas Cerâmicas (MEV): 

 

 Com o auxílio do microscópio eletrônico de varredura (MEV) pode-se observar a 

microestrutura dos corpos de prova queimados avaliando a eficiência do processo de queima 

pela observação da porosidade apresentada no produto final. 

 

Comparando as micrografias das figuras 4.30 a 4.32 da F7 na granulometria de 200#, e 

 nas temperaturas 1000ºC, 1120ºC e 1180ºC , respectivamente, observa-se que a 1000ºC a 

microestrutura é altamente porosa, resultante principalmente da decomposição da dolomita,  

houve pouca sinterização das partículas, à medida que a temperatura aumentou a sinterização 

das partículas foi mais acentuada,ocorrendo uma diminuição da porosidade na estrutura do 

material cerâmico, provavelmente, devido à formação de novas  fases cristalina, como 

mostrada na fig. 4.23, como conseqüência dessa formação, houve um aumento da resistência 

mecânica, que podem ser confirmados pelos ensaios mecânicos, Tabela 4.5. 
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                     Figura 4.30:Microscopia Eletrônica de varredura da  F7 a  1000ºC e 200#  

 

 

 
                       Figura 4.31: Microscopia Eletrônica de Varredura da F7 a 1120ºC e 200#   
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                        Figura 4.32: Microscopia Eletrônica de Varredura da F7 a 1180ºC e 200# 

 

Comparando as micrografias das figuras 4.33  a  4.35, correspondendo a F1, F3 e F12, 

na temperatura de 1120ºC e granulometria de 200#, observa-se que F1 apresentou  maior 

sinterização  das partículas, seguida das formulações F3 e F12 respectivamente,fato esse, que 

pode ser explicado pelo maior teor de mistura plástica, e menor teor de dolomita (Tabela 3.1) . 

A F12, apresentou uma  maior porosidade, devido ao maior teor de dolomita na composição 

(Tabela 3.1), como conseqüência maior absorção de água e menor resistência mecânica, que 

podem ser confirmados pelos ensaios mecânicos, Tabela 4.5.. 

 

 
                         Figura 4.33: Microscopia Eletrônica de Varredura da  F1 a 1120ºC e 200#  
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                        Figura 4.34: Microscopia Eletrônica de Varredura da  F3 a 1120ºC e 200#  

 

 

 

           Figura 4.35: Microscopia Eletrônica de Varredura da  F12 a 1120ºC e 200#. 

 

Comparando as micrografias das figuras 4.36 a 4.38 da F7 nas granulometrias de dolomita de 

100#, 200# e 325#, respectivamente , e na temperatura de 1120ºC , observa-se que, à medida 

que a granulometria diminui, a sinterização das partículas foi mais acentuada.  
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                        Figura 4.36: Microscopia Eletrônica de Varredura da  F7 a 1120ºC e 100#. 

 

 

 

 
                         Figura 4.37: Microscopia Eletrônica de Varredura da F7 a 1120ºC e 200#. 
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                        Figura 4.38: Microscopia Eletrônica de Varredura da F7 a 1120ºC e 325#. 

 

 

 

 

4.2.9: - Resultados de Gresificação  

 
Durante as temperaturas mais elevadas do ciclo de queima parte da massa se 

transforma em um líquido viscoso que escorre e ocupa os espaços vazios entre as partículas 

mais refratárias e dessa forma reduz a porosidade e, devido às forças de capilaridade, provoca 

a aproximação das partículas, o que leva a retração. Durante o resfriamento, esse material 

líquido se transforma em vidro que liga as partículas mais refratárias e aumenta a resistência 

mecânica do que era, antes da queima, só um amontoado de partículas. Assim sendo, duas das 

principais variações sofridas pelo corpo cerâmico durante a queima são a diminuição da 

porosidade, que pode ser caracterizada pela absorção de água (AA), e a retração, que é 

geralmente caracterizada através da retração linear (RL). 

Para acompanhar o processo de densificação dos corpos de prova das formulações 

estudadas neste trabalho, foram construídos diagramas de gresificação, para todas as 12 

formulações mostradas nas figuras 4.39 a 4.50. 

 De um modo geral, as curvas de todas as formulações tiveram um comportamento 

semelhante em relação à absorção de água, diminuindo a absorção de água com o aumento da 

temperatura, já as variações dimensionais das massas cerâmicas não tiveram um 
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comportamento semelhante, ente as temperaturas de 940ºC- 1120ºC as massa cerâmicas 

sofreram expansão,  exceção feita para as formulações F1  e F4 , que apresentaram retração 

que aumenta com a temperatura. Na temperatura de 1180ºC, todas as formulações sofreram 

retração, com exceção da formulação F12 que sofreu uma expansão, devido ao seu maior teor 

de dolomita. 
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     Figura 4.39: Gráfico de Gresificação F1 (200#) 

 

 

Diagrama de gresificação da formulação F2
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                            Figura 4.40: Gráfico de Gresificação F2 (200#) 
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Diagrama de Gresificação da Formulação F3

0

5

10

15

20

25

940 1000 1060 1120 1180

Temperatura (ºC)

A
A

 (%
)

-0,5

0

0,5

1

1,5

2

R
L 

(%
)

 A.A

R.L
 

                            Figura 4.41: Gráfico de Gresificação F3 (200#) 

Diagrama de Gresificação da Formulação F4
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                            Figura 4.42: Gráfico de Gresificação F4 (200#) 

 

 

Diagrama de gresificação da formulação 5
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                            Figura 4.43: Gráfico de Gresificação F5 (200#) 
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Diagrama de Gresificação da Formulação F6
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                            Figura 4.44: Gráfico de Gresificação F6 (200#) 

 

 

 

Diagrama de Gresificação da Formulação F7
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                            Figura 4.45: Gráfico de Gresificação F7 (200#) 

 

Diagrama de Gresificação da Formulação F8
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                             Figura 4.46: Gráfico de Gresificação F8 (200#) 
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Diagrama de Gresificação da Formulação F9
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                            Figura 4.47: Gráfico de Gresificação F9 (200#) 

 

 

Diagrama de Gresificação da Formulação F10
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                           Figura 4.48: Gráfico de Gresificação F10 (200#) 

 

Diagrama de Gresificação da Formulação F11

0
5

10
15
20
25
30

940 1000 1060 1120 1180

Temperatura (ºC)

A
bs

or
çã

o 
de

 À
gu

a 
(%

)

-1

-0,5

0

0,5

1

R
et

ra
çã

o 
Li

ne
ar

 
(%

)

 A.A

R.L
 

                           Figura 4.49: Gráfico de Gresificação F11 (200#) 
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Diagrama de Gresificação da Formulação F12
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                           Figura 4.50: Gráfico de Gresificação F12 (200#) 

 

Na tensão de ruptura à flexão dos corpos cerâmicos de todas as formulações, observa-

se que todos os gráficos apresentam o mesmo comportamento, isto é, à medida que se 

aumenta à temperatura de sinterização ocorre um aumento na tensão de ruptura á flexão do 

corpo cerâmico. Entre as temperaturas de 1120ºC e 1180ºC, todas as curvas de TRF 

apresentaram uma inclinação mais acentuada, este comportamento foi devido à deformação 

piroplástica  apresentada por todas as formulações na temperatura de 1180ºC (como explicado 

no item 4.24), portanto , a temperatura de gresificação de todas as formulações estudadas  fica  

dentro da faixa de temperatura de  1120ºC -  1180ºC. Segundo (Zauberas e Riella, 2001), os 

revestimentos porosos, são normalmente sinterizados na faixa de temperatura de 1080ºC – 

1150ºC. 
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                                     Figura  4.51: Tensão de Ruptura à Flexão da Formulação 1 
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                                  Figura  4.52: Tensão de Ruptura à Flexão da Formulação 2 
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                                   Figura  4.53 : Tensão de Ruptura à Flexão da Formulação 3  
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Figura  4.54: Tensão de Ruptura à Flexão da Formulação 4 
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             Figura  4.55: Tensão de Ruptura à Flexão da Formulação 5 
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                  Figura  4.56  Tensão de Ruptura à Flexão da Formulação 6 

 

 

 Formulação F7

0
5

10
15
20
25

940 1000 1060 1120 1180

Temperatura (ºC)

TR
F 

(M
pa

)

 
                Figura  4.5 : Tensão de Ruptura à Flexão da Formulação 7 
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                  Figura  4.58: Tensão de Ruptura à Flexão da Formulação 8 

 

 

 

Formulação F9

0
5

10
15
20
25

940 1000 1060 1120 1180

Temperatura (ºC)

TR
F 

(M
pa

)

TRF

 
                  Figura  4.5 : Tensão de Ruptura à Flexão da Formulação 9 
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                   Figura  4.60: Tensão de Ruptura à Flexão da Formulação 10 
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                 Figura  4.61: Tensão de Ruptura à Flexão da Formulação 11 
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                   Figura  4.62 : Tensão de Ruptura à Flexão da Formulação 12 

 

4.30: - Resultados do Planejamento de Mistura 

 

As curvas de nível  das formulações estudas  apresentados nas figuras 4.51 a 4.65, são 

utilizados para facilitar as interpretações dos resultados dos ensaios nos corpos cerâmicos 

observando o comportamento das propriedades de resistência mecânica à flexão,  absorção de 

água e retração linear. 

 A 940ºC, o gráfico de curva de nível apresentou duas regiões com maior valor de  

TRF, a primeira, na região de maior teor de mistura plástica, e uma segunda, na região de 

maior teor de dolomita, com a mistura plástica influenciando mais positivamente. A 1000ºC, 

o valor da TRF aumenta com o aumento do teor da dolomita e da mistura plástica nas 

formulações, e diminui com o aumento do teor de quartzo, sendo que, o teor de dolomita 
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influência mais positivamente. A 1060ºC, o aumento da TRF vai da região central do 

triângulo e se estende na direção da mistura plástica.  A 1120ºC, o valor da TRF aumenta com 

o teor de mistura plástica na formulação, e diminui com o aumento dos teores de quartzo e 

dolomita. A 1180ºC, temperatura em que os corpos de prova de todas as formulações 

sofreram deformação piroplástica, o comportamento foi idêntico ao da temperatura de 

1120ºC, porém, com uma área menos abrangente de formulações de maior valor de TRF. 

 

QUARTZO DOLOMITA

MISTURA PLASTICA

 2,567
 3,075
 3,582
 4,089
 4,596
 5,104
 5,611
 6,118
 6,625
 7,133
 above

 

                                Figura 4.63: Tensão de Ruptura à Flexão a   940°C  

 

MODELO EQUAÇÃO R2

Cúbica 
Completa 

MRF= 2,05.q +7,63.d +5,46.m +5,18.q.d -3,03.q.m -3,19.d.m 
+18,47.q.d.m -4,08.q.d.(q-d) -10,94.q.m.(q-m) -19,17.d.m.(d-m) + 0 

0,9883
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QUARTZO DOLOMITA

MISTURA PLASTICA

 2,724
 3,263
 3,802
 4,341
 4,88
 5,419
 5,958
 6,497
 7,036
 7,575
 above

 

                             Figura 4.64 : Tensão de Ruptura à Flexão a   1000°C 

MODELO EQUAÇÃO R2

Cúbica 
Completa 

MRF= -12,50.q +8,11.d +6,06.m -0,29.q.d -2,40.q.m +1,12.d.m 
+30,36.q.d.m +2,26.q.d.(q-d) -7,51.q.m.(q-m) -7,93.d.m.(d-m) + 0 

0,9405

 

 

QUARTZO DOLOMITA

MISTURA PLASTICA

 5,192
 5,544
 5,895
 6,247
 6,599
 6,951
 7,303
 7,655
 8,006
 8,358
 above

 
 

                                Figura 4.65 : Tensão de Ruptura à Flexão a   1060°C 

MODELO EQUAÇÃO R2

Cúbica 
Especial 

MRF= +5,32.q +7,43.d +7,34.m -6,48.q.d -1,61.q.m +1,79.d.m 
+54,74.q.d.m +2,82.q.d.(q-d) +25,38.q.m.(q-m) -11,94.d.m.(d-m) + 0 

0,9737 
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QUARTZO DOLOMITA

MISTURA PLASTICA

 7,031
 7,972
 8,913
 9,854
 10,795
 11,735
 12,676
 13,617
 14,558
 15,499
 above

 

                               Figura 4.66 : Tensão de Ruptura à Flexão a   1120°C 

MODELO EQUAÇÃO R2

Cúbica 
Completo 

MRF= +6,05.q +6,86.d +11,99.m +5,33.q.d -0,31.q.m +18,84.d.m 
+79,02.q.d.m +19,20.q.d.(q-d) -49,53.q.m.(q-m) -30,56.d.m.(d-m) + 0 

0,9617 

 

 

  

 

QUARTZO DOLOMITA

MISTURA PLASTICA

 13,091
 14,462
 15,833
 17,204
 18,575
 19,945
 21,316
 22,687
 24,058
 25,429
 above

 

                             Figura 4.67 : Tensão de Ruptura à Flexão a   1180°C 

MODELO EQUAÇÃO R2

Cúbica 
Completo 

MRF=+15,63.q+11,57.d +26,19.m -1,33.q.d -19,43.q.m +6,71.d.m 
+192,00.q.d.m +14,56.q.d.(q-d) +8,99.q.m.(q-m) -24,73.d.m.(d-m) + 0 

0,9811 
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A absorção de água apresenta comportamento semelhante em todas as temperaturas estudadas 

(940ºC, 1000º, 1060ºC, 1120ºC e 1180ºC), aumentando o valor de AA à medida que o teor de 

dolomita na formulação aumenta, e diminuindo esse valor à medida que aumenta o teor de 

mistura plástica nas formulações. 

 

 

 

 

 

 

QUARTZO DOLOMITA

MISTURA PLASTICA

 17,826
 18,29
 18,755
 19,22
 19,684
 20,149
 20,614
 21,078
 21,543
 22,008
 above

 
       

                                       Figura 4.68: Absorção de Água a 940°C. 

MODELO EQUAÇÃO R2

Quadrática AA=18,89.q +22,47d +17,70.m +0,44.q.d -3,32.q.m +4,34.d.m + 0 0,9478 
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QUARTZO DOLOMITA

MISTURA PLASTCAI

 18,324
 19,114
 19,903
 20,692
 21,482
 22,271
 23,061
 23,85
 24,639
 25,429
 above

 

                                       Figura 4.69: Absorção de Água a 1000°C. 

MODELO EQUAÇÃO R2

Linear AA=19,10.q +26,22.d +17,53.m + 0 0,9515 
 

 

 

 

QUARTZO DOLOMITA

MISTURA PLASTICA

 17,474
 18,554
 19,635
 20,715
 21,796
 22,877
 23,957
 25,038
 26,118
 27,199
 above

 

                                         Figura 4.70: Absorção de Água a 1060°C 

MODELO EQUAÇÃO R2

Linear AA= 19,13.q +28,28.d +16,22.m + 0 0,9650 
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QUARTZO DOLOMITA

MISTURA PLASTICA

 15,115
 16,273
 17,43
 18,588
 19,745
 20,903
 22,06
 23,218
 24,375
 25,533
 above

 

                                      Figura 4.71 : Absorção de Água a 1120°C 

MODELO EQUAÇÃO R2

Linear AA= 17,92.q +26,69.d +13,96.m + 0 0,9772 
 

 

 
 

QUARTZO DOLOMITA

MIATURA PLASTICA

 6,146
 7,971
 9,797
 11,622
 13,448
 15,273
 17,099
 18,924
 20,75
 22,575
 above

 

                          Figura 4.72 : Absorção de Água a 1180°C 

MODELO EQUAÇÃO R2

Linear AA= 13,12.q +24,40.d +4,08.m + 0 0,9629 
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A retração linear apresenta um comportamento semelhante em todas as temperaturas 

estudadas (940ºC, 1000º, 1060ºC, 1120ºC e 1180ºC), com tendência de aumento da retração á 

medida que o teor de mistura plástica aumenta na formulação, e com tendência de aumento da  

expansão à medida que se aumenta o teor de dolomita na formulação. 

 

 

 

 
 

 

 

 

QUARTZO DOLOMITA

MISTURA PLASTICA

 -0,186
 -0,163
 -0,139
 -0,115
 -0,092
 -0,068
 -0,045
 -0,021
 0,003
 0,026
 above

 

                           Figura 4.73 -  Retração Linear a 940ºC 

MODELO EQUAÇÃO R2

Cúbica 
Especial 

RL= -0,06.q -0,21.d +0,07.m -0,10.q.d -0,51.q.m -0,29.d.m 
+0,06.q.d.m)  +0. 

0,8995 
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QUARTZO DOLOMITA

MISTURA PLASTICA

 -1,028
 -0,894
 -0,76
 -0,626
 -0,493
 -0,359
 -0,225
 -0,091
 0,042
 0,176
 above

 

                          Figura 4.74 : Retração Linear a 1000ºC 

MODELO EQUAÇÃO R2

Quadrática RL=-0,35.q -1,16.d +0,34.m +0,31.q.d -0,98.q.m +0,41.d.m+ 0 0,9752 
 
 

 

 

 

QUARTZO DOLOMITA

MISTURA PLASTICA

 -1,353
 -1,16
 -0,966
 -0,773
 -0,58
 -0,387
 -0,193
 8,434e-5
 0,193
 0,387
 above

 

                          Figura 4.75 : Retração Linear a 1060ºC 

MODELO EQUAÇÃO R2

Quadrática RL=-0,30.q -1,56.d +0,62.m +0,60.q.d +0,03.q.m +0,69.d.m+ 0 0,9741 
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QUARTZO DOLOMITA

MISTURA PLASTICA

 -1,149
 -0,868
 -0,587
 -0,307
 -0,026
 0,255
 0,535
 0,816
 1,097
 1,378
 above

 

                           Figura 4.76 : Retração Linear a 1120ºC 

MODELO EQUAÇÃO R2

Quadrática RL=+0,42.q -1,45.d +1,66.m +0,71.q.d -0,79.q.m +1,76.d.m+ 0 0,9702 
 

 

 
 

 

 

 

QUARTZO DOLOMITA

MISTURA PLASTICA

 -0,324
 0,31
 0,945
 1,579
 2,213
 2,847
 3,481
 4,115
 4,75
 5,384
 above

 

                           Figura 4.77 : Retração Linear a 1180ºC 

MODELO EQUAÇÃO R2

Linear RL= 2,04.q -0,96.d +6,08.m + 0 0,9499 
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5.0 – Conclusões: 

 
Do estudo de algumas matérias-primas para uso como revestimento poroso, 

envolvendo variáveis  como a concentração das matérias- primas , a granulometria, e a 

temperatura de calcinação nas propriedades mecânicas dos corpos de provas queimados 

chegou-se as seguintes conclusões: 

  

  As argilas MC e ST apresentaram relação sílica /alumina de 1,89 e 3,43 

respectivamente,sendo superior  a relação teórica da caulinita (1,17 ), evidenciando a presença 

de sílica livre, e conseqüentemente diminuindo a plasticidade da argila , sendo  a argila MC 

mais plástica do que a ST. 

 

 As argilas MC e ST apresentaram baixos teores de fundentes, o que 

dificulta sua sinterização, sendo confirmado pela elevada temperatura de fusão dessas argilas 

(1432 ºC, e 1346ºC) respectivamente.  A argila MC, embora tenha apresentado maior teor de 

fundentes, apresentou temperatura de fusão superior, devido ao maior teor de óxido de  

alumínio na sua composição. 

  

 O difratograma de raios-X das argilas apresentou picos característicos  

das seguintes fases cristalinas: caulinita , ilita, montmorilonita, feldspato e quartzo. O 

argilomineral  predominante é a  caulinita, evidenciado pelos seus picos característicos  

intensos e de forma bem definida. 

 

 As matérias-primas utilizadas, apresentaram um bom nível de 

cominuição, com as argilas  apresentando 100%  das partículas  com diâmetro  equivalente  

inferior a 60µm, e os minerais não plásticos variando de 60% - 98% inferior a esse mesmo 

diâmetro. 

 

 As formulações estudadas  nas temperaturas de 940ºC, 1000º, 1060ºC e 

1120ºC apresentaram boa estabilidade  dimensional,  com valores de retração variando de 

0,03% até 1,61%, e de expansão variando de -0.07% até -1,50%, com tendência de aumento  

da retração á medida que o teor de mistura plástica aumenta na formulação, e com tendência 
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de aumento da  expansão à medida que se aumenta o teor de dolomita na formulação.  A 

Absorção de água  variando de 13,97% até 21,80%, aumentando o valor  à medida que o teor 

de dolomita na formulação aumenta, e diminuindo esse valor à medida que aumenta o teor de 

mistura plástica e da temperatura de calcinação nas formulações. 

 

 Os valores de tensão de ruptura à flexão na temperatura de secagem 

(110ºC), e nas temperaturas sinterização estudadas ficaram todas abaixo das especificações 

para revestimento poroso, porém, à medida que a temperatura de sinterização aumentava os 

valores de TRF também aumentava, a 1120ºC, abaixo da temperatura  de gresificação,  

algumas formulações já  atingiram o valor  especificado para revestimento poroso (15 MPa). 

 

 Os difratogramas de raios-X da formulação F7  revelaram a presença 

das fases cristalinas de anortita, diopsita,e quartzo como fase remanescente.  Verificou-se que 

à medida que as fases cristalinas eram formadas com o aumento da temperatura, a tensão de 

ruptura à flexão dos corpos de prova aumentava. As fases cristalinas também contribuíram 

para a melhoria a estabilidade dimensional da mistura cerâmica  durante a sinterização. 

       

 A porosidade das formulações F1, F3, F7 e F12 nas temperaturas de 

1000ºC, 1120ºC e 1180ºC. Comparando a  F7 na granulometria de 200# da dolomita , 

observa-se que a porosidade diminui com o aumento de temperatura, provavelmente, devido à  

formação de novas fases cristalinas. Comparando a F1, F3 e F12, na temperatura de 1120ºC e 

granulometria de 200# da dolomita, observa-se que a porosidade diminui à medida que o teor 

de mistura plástica  na formulação aumenta , e o da dolomita diminui. Portanto, a porosidade 

diminui na seguinte ordem,    F12 > F3  > F1 . Comparando a  F7 nas granulometrias de 100#, 

2000# e 325# da dolomita  na temperatura de 1120ºC, observa-se que a porosidade diminui à 

medida que a granulometria da dolomita diminuiu.  

 A curva de gresificação evidenciou que todas  as massas formuladas 

estudadas tendem a  densificarem  dentro faixa de temperatura de 1120ºC < T < 1180ºC, faixa 

para obtenção de produtos cerâmicos porosos ,já que, nessa faixa de temperatura observa-se a 

tendência das formulações atingirem valores de AA e RL que atendem as especificações da 

norma.  
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 Os gráficos de curva de níveis  apresentaram o comportamento das 

propriedades de resistência mecânica à flexão, absorção de água e retração linear das 

formulações  nas temperaturas de sinterização  estudadas. A 940ºC, as formulações com 

maior teor de mistura plástica, e as de maior   teor de dolomita apresentaram maior  valor de 

TRF, e a TRF diminui à medida que o teor de quartzo aumenta na formulação. A 1000ºC, o 

valor da TRF aumenta á medida que as formulações diminuem o teor de quartzo, e aumenta o 

teor de dolomita e mistura plástica, sendo que, o teor da dolomita tem maior  influência no 

aumento da TRF. A 1060ºC apresentaram um comportamento diferente, onde os maiores 

valores da TRF, estão nas formulações localizadas numa faixa que vai da região central da 

aresta  quartzo/ mistura plástica, passando pela região central do triângulo triaxial , até 

alcançar a aresta  dolomita/ mistura plástica  em sua parte superior mais próxima da mistura 

plástica. A 1120ºC e 1180ºC, o comportamento foi semelhante, o valor da TRF aumenta com 

o teor de mistura plástica na formulação, e diminui com o aumento dos teores de quartzo e 

dolomita. 
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