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RESUMO 

As indústrias de cerâmica estrutural figuram entre as cadeias produtivas mais 

importantes do estado do Rio Grande do Norte. O setor e outros grupos de interesse 

almejam a substituição da lenha pelo gás natural. Estudos realizados nesse sentido 

concluíram que a simples mudança não garante produtos de qualidade superior, e 

que o aumento no gasto com combustível pode inviabilizar economicamente o uso 

do gás para queima da maioria dos produtos fabricados por esse seguimento. 

Entretanto algumas propostas de inovações em termos de processo e produto vêm 

sendo estudadas na tentativa de justificar o uso do gás natural na indústria de 

cerâmica estrutural. Uma das vertentes pesquisadas é o desenvolvimento de 

produtos cerâmicos diferenciados, com novos designs e maior valor agregado. 

Inserido nesse contexto, o presente trabalho tem como objetivo investigar a 

potencialidade do uso de argilas de queima clara para fabricação dos “tijolos de 

junta seca”, um novo produto cerâmico com forma inovadora. O desenvolvimento do 

trabalho foi efetuado em três etapas. Na etapa inicial foi realizada a caracterização 

das matérias-primas, buscando obter informações em relação às propriedades 

físicas, químicas, mineralógicas e mecânicas das amostras. Na segunda etapa 

foram formuladas cinco massas cerâmicas utilizando duas das nove argilas 

caracterizadas na primeira etapa. As massas foram analisadas e comparadas em 

relação à distribuição granulometria, plasticidade e propriedades tecnológicas. Na 

última parte desse trabalho foi realizado testes em tijolos maciços fabricados em 

escala industrial. Os resultados mostram que as nove argilas podem ser utilizadas 

na fabricação dos novos produtos cerâmicos, seja como única constituinte da massa 

cerâmica ou pela mistura com outra(s) argila(s).  

Palavras-chaves: novos produtos cerâmicos, argila de queima clara, cerâmica 

estrutural, gás natural. 



ABSTRACT 

The industries of structural ceramics are among the most important production chains 

in the state of Rio Grande do Norte. The industry and other interest groups to target 

the replacement of firewood by natural gas. Studies accordingly concluded that 

simple change does not guarantee products of superior quality, and that the increase 

in spending on fuel can economically cripple the use of gas for burning the majority of 

products manufactured by that action. However some proposals of innovations in 

terms of process and product are being studied in an attempt to justify the use of 

natural gas in industry, structural ceramics. One of the aspects investigated is the 

development of ceramic products differentiated, with new designs and greater value 

added. Inserted in that context, this paper aims to investigate the potential use of 

clay-firing clear fabrication of the "bricks of apparent joins drought", a new ceramic 

product with an innovative way. The development of the work was done in three 

stages. In the initial stage was held the characterization of raw materials, sought 

information on physical, chemical, mineralogical and mechanical samples. In the 

second stage five bodies were made using two of the nine ceramic clay 

characterized the first step. The masses were analyzed and compared with respect 

to the size distribution, plasticity and technological properties. In the last part of this 

work was carried out tests on massive bricks manufactured on an industrial scale. 

The results show that the nine clays can be used in the manufacture of new ceramic 

products, is the only constituent of mass ceramic or by mixing with other(s) clay(s). 

Keywords: new ceramic products, clay-firing clear, structural ceramics, natural gas. 
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 O setor cerâmico, em especial as indústrias de cerâmica estrutural (ICE’s), 

figura entre as cadeias produtivas de maior importância na economia potiguar, 

principalmente em municípios do interior do Estado. O vale do Açu, a região do 

Apodi e o Seridó destacam-se pela concentração das ICE’s, embora haja unidades 

produtivas espalhadas em todo o Estado [CARVALHO, 2001]. Apesar da 

importância das ICE’s, a ausência de inovação tecnológica pode está prejudicando o 

crescimento e fortalecimento do setor no estado do Rio Grande do Norte (RN). O 

seguimento, coordenado pelo seu sindicato (Sindicerâmica/RN), está buscando 

parcerias com centros de pesquisa na tentativa de mudança desse quadro. A atual 

conjuntura mercadológica, marcada por consumidores cada vez mais criteriosos em 

relação a suas aquisições, exige uma otimização de processos, tanto para obter 

produtos de melhor qualidade em relação aos demandados hoje, quanto para 

alcançar melhores índices de produtividade.  

 O uso do gás natural (GN) em substituição a lenha é a alternativa mais 

discutida pelo meio para inovação no setor. A potencialidade de produção local, a 

perspectiva de ampliação da infra-estrutura de distribuição (projeto gasoduto 

Nordestão) e os prejuízos ambientais ocasionados pelo uso da lenha são fatores 

que contribuem para o fortalecimento da idéia, além da indiscutível qualidade do GN 

como combustível. Entretanto, a viabilidade técnica e econômica para essa 

mudança parece ser ainda um obstáculo a ser ultrapassado. Estudos já realizados 

mostraram que a simples substituição da lenha pelo GN, além de não garantir 

produtos de melhor qualidade, pode duplicar o gasto com combustível [CTGÁS, 

2008]. Outros fatos que deixam os empresários receosos e desestimulados para tal 

mudança são a instabilidade no preço e a falta de garantia de fornecimento do GN, 

visto que o mesmo vem sofrendo sucessivos aumentos e sua oferta está cada vez 

mais restrita. 

 Visando justificar o uso do GN nas ICE’s, algumas propostas de inovações 

em termos de processo e produto vêm sendo estudadas. Uma das vertentes 

pesquisadas é o desenvolvimento de produtos cerâmicos diferenciados, com novos 

designs, que proporcione maior valor agregado e boa aceitação no mercado. Para 

isso, um dos requisitos é a aplicação de argilas de queima clara, fato justificado 

pelos maiores preços de mercado das cerâmicas de base clara em relação às 
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cerâmicas de queima avermelhada, e pela crescente procura dos consumidores por 

esse tipo de produto. 

 Segundo relatos de ANGELIM, 2007, ocorrências de argilas de base clara 

foram identificadas em diversas localidades do RN, especialmente na região do 

litoral oriental norte-rio-grandense.  

 Sabido disto, uma ICE está em fase de instalação no distrito industrial do 

município de Macaíba, local estratégico em relação a essas jazidas de argilas de 

queima clara. A empresa tem uma proposta inovadora para o ramo, com pretensões 

de utilizar o GN como combustível, além do interesse na diversificação de seus 

produtos. 

 Dentro desse contexto, o presente trabalho pretende verificar a potencialidade 

de algumas argilas de queima clara, visando obter matérias-primas com 

características adequadas para fabricação de um novo produto cerâmico 

denominado “tijolo aparente de junta seca”. Como objetivos específicos o trabalho 

almeja: 

• Caracterizar nove argilas, todas extraídas em território potiguar; 

• Desenvolver formulações tendo em vista as características mais apropriadas 

para aplicação no processo fabricação das ICE’s e a obtenção de produtos de 

base clara; 

• Avaliar o comportamento das massas formuladas em escala industrial, 

incluindo nessa etapa teste realizado em forno a gás. 



CAPÍTULO 2 – REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 



Revisão Bibliográfica  18 

José Carlos Calado Sales Júnior               Dissertação de Mestrado               PPGEM 

 As inovações, em termos gerais, acompanham o ser humano desde os 

tempos remotos, época em que os povos primitivos desenvolviam novas habilidades 

e tecnologias conforme as necessidades. 

 Considera-se inovação tecnológica (IT) a concepção de novo produto ou 

processo de fabricação, bem como a agregação de novas funcionalidades ou 

características ao produto ou processo que implique melhorias incrementais e 

efetivo ganho de qualidade ou produtividade, resultando maior competitividade no 

mercado [PROGRAMA JURO ZERO, 2008]. Segundo essa definição a inovação 

tecnológica não se remete apenas a introdução do novo, como é senso comum, 

sendo também caracterizado pelo progressivo e significativo aperfeiçoamento de 

produtos previamente existentes  

 A definição do PROGRAMA JURO ZERO, 2008 introduz um termo 

importantíssimo para o processo de IT: a competitividade. De acordo com KUPFER, 

1992 a competitividade é função da adequação das estratégias das empresas 

individuais ao padrão de concorrência vigente no mercado específico. Para 

CATARINO E ITANI, 2007 o acirramento da competitividade em diversos 

seguimentos é a força motriz propulsora para o processo de desenvolvimento 

tecnológico e diferenciação de produtos nas indústrias. No entanto a inovação em 

uma empresa depende da conjuntura macroeconômica do mercado em que se atua, 

além de ações governamentais que favoreça a aplicação de novos produtos/serviços 

ou tecnologias de fabricação. Nesse sentido o governo brasileiro, mesmo que 

tardiamente em comparação a nações de primeiro mundo, vem introduzindo 

mecanismos para ajudar o crescimento tecnológico nas indústrias. Para SCHOLZE e 

CHAMAS, 2000 um passo importante da política científica e tecnológicas do Brasil 

foi a regulamentação da Lei de Propriedade Industrial (Lei Nº 9.279/96), através do 

Decreto Nº 2.553/98 instituindo em 16 de abril de 1998. Com base nesse Decreto os 

ganhos econômicos provenientes da exploração da criação intelectual devem ser 

compartilhados entre os membros e as instituições ligadas ao desenvolvimento da 

inovação. No regime anterior os benefícios financeiros, gerados pelas novas 

invenções desenvolvidas em instituições públicas pertenciam exclusivamente à 

união, fato que desestimulava profundamente os pesquisadores desses órgãos. 

Outro importantíssimo instrumento legislativo para o estimo da inovação foi a Lei de 

Inovação (Lei N° 10.973), sancionada em dezembro de 2004 e regulamentada em 
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outubro de 2005 pelo Decreto n. 5.563. Essa nova Lei foi organizada em torno de 

três eixos: a constituição de um ambiente propício à construção de parcerias entre 

as universidades, institutos tecnológicos e empresas; o estímulo à participação de 

institutos de ciência e tecnologia no processo de inovação; e o estímulo direto à 

inovação na empresa [ARRUDA; VERMULM; HOLLANDA, 2006] 

 O processo de inovar envolve uma série de atividades científica, tecnológica, 

financeira e comerciais, sendo a pesquisa e desenvolvimento (P&D) apenas uma 

dessas atividades, o qual pode ser realizada em diferentes fases do processo de 

inovação. No Brasil, as atividades de P&D para IT estão ligadas principalmente as 

universidades públicas e instituições de pesquisa, fato que para CRUZ, 1996 é o 

principal equívoco cometido no processo de inovação. Para o autor, o papel das 

instituições de ensino superior é a formação qualificada de mão-de-obra, e que o 

ambiente propício para a P&D é o industrial. De fato o âmbito indústrias potencializa 

a capacidade de transformar os conhecimentos em inovações, contudo, até mesmo 

pela falta de departamentos de P&D dentro das indústrias brasileiras, especialmente 

nas de pequeno/médio porte, a parceria entre universidade-empresa não pode se 

restringir apenas ao fornecimento de mão-de-obra. O que deve ocorrer, para muitos 

autores, é a intensificação dessa relação, com maiores incentivos governamentais e 

investimentos da iniciativa privada. Entretanto, o estreitamento dessa relação é 

bastante complexo, sendo de fundamental importância a mudança de visão do setor 

empresarial brasileiro em relação ao processo de inovação. Inovar não é apenas 

copiar e/ou aperfeiçoar, é também criar. Segundo SUGAHARA E JANNUZZ, 2005 o 

caráter secundário da importância do uso de informações provenientes do 

departamento de P&D, universidades e institutos de pesquisa atribuída pelos 

empresários, além de evidenciar a pouca preocupação com as atividades formais de 

pesquisa, reflete-se, sobretudo, em baixa participação das indústrias brasileiras na 

promoção de inovações revolucionárias. 

 Nas ICE’s poucos são os empresários preocupados em investir em P&D, e 

quando o fazem não é de forma sistemática e significativa. Segundo pesquisa do 

BANCO DO NORDESTE,1999 apud ASSUNÇÃO e SICSÚ, 2001 apenas 33 % das 

ICE’s nordestinas diz ter investido no desenvolvimento de produtos e pesquisa. 

ASSUNÇÃO e SICSÚ, 2001 relatam que essas empresas realizam inovações 

incrementais e marginais, usando como principal fonte de informação os contatos 
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com outros empresários. Todavia, vale salientar que no RN um quadro diferente vem 

se estabelecendo em relação à procura por inovações. O sindicado cerâmico 

potiguar (Sindicerâmica/RN) e seus respectivos associados vêm estabelecendo 

constantemente parcerias com instituições de pesquisa, como UFRN, por exemplo. 

Quase todas as parcerias estão ligadas ao uso do GN. A expectativa do setor é 

estar preparado em relação a essa nova tecnologia. Estudos já realizados nesse 

sentido mostram que a introdução do GN nas ICE’s trará necessariamente 

enumeras inovações, tanto no ciclo produtivo quanto nos produtos demandados no 

mercado. O desenvolvimento dos novos produtos cerâmicos é apenas uma dessas 

inovações, contudo é uma das mais importantes, visto que o valor agregado dos 

produtos é preponderante para viabilizar economicamente o uso do GN. Nesse 

contexto a utilização de argilas de queima clara é notoriamente bem aceita, 

resultando, no mercado local, em produtos com valores bem acima dos produtos de 

queima avermelhadas, devendo contribuir na agregação de valor aos novos 

produtos desenvolvidos para as ICE’s. 

 Dois trabalhos ligados ao aspecto de inovação nas ICE’s são apresentados 

por TORRES, 2001 e MENDES, 2006. O primeiro autor expõe diretrizes para 

pesquisa de mercado de uma inovação tecnológica, tendo o “Tijolo Estrutural de Alta 

Porosidade” como caso. Já o segundo autor relata em sua obra o histórico da 

evolução da alvenaria estrutural do estado do Piauí, descrevendo a introdução dos 

blocos estruturais nas ICE’s desse Estado. 

2.1 As cerâmicas e as indústrias de cerâmica estrutural: Informações gerais 

 As cerâmicas compreendem todos os materiais de emprego em engenharia 

formados por minerais não-metálicos, que ficam utilizáveis após tratamento térmico 

em altas temperaturas [SANTOS, 1989]. A cerâmica é o mais antigo material 

produzido pelo homem já conhecido pelos arqueólogos. Existem peças encontradas 

em sítios arqueológicos no Japão que datam de cerca de 8.000 anos. No Brasil, as 

primeiras peças cerâmicas foram produzidas por tribos indígenas da Ilha de Marajó, 

porém alguns estudos arqueológicos indicam a presença de peças ainda mais 

antigas na região amazônica [ANFACER, 2008]. 
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 Os produtos cerâmicos podem ser divididos em dois grupos: as cerâmicas 

tradicionais, nos quais estão inclusos os tijolos, as telhas, o cimento e o vidro, por 

exemplo; e as cerâmicas técnicas (avançadas) que abrangem peças de alto valor 

tecnológico. As cerâmicas tradicionais parte de matérias-primas in natura ou pouco 

beneficiadas, com poucos recursos tecnológicos no seu processamento, resultando 

em produtos de baixo valor comercial quando comparadas com as cerâmicas 

técnicas. As cerâmicas técnicas, por sua vez, utilizam matérias-primas sintéticas ou 

beneficiadas de alto grau de pureza, que através de processos de conformação e 

sinterização muito bem controlados são transformadas em produtos de alto valor 

agregado. 

Figura 2.1: Principais produtos das indústrias de cerâmica estrutural. 

 Qualificadas como produtoras de cerâmicas tradicionais, as ICE’s são as 

principais fornecedoras de produtos (Figura 2.1) para o setor da construção civil,

exercendo um papel importante na área econômica do nosso País. As indústrias de 

cerâmicas brasileiras são responsáveis por 1% do produto interno bruto (PIB) 

brasileiro, sendo que 40% desta participação devem-se as ICE’s. No Brasil, o 

segmento conta com cerca de 5.500 empresas, que juntas faturam cerca de R$ 6 

bilhões de reais anualmente. No Nordeste, os principais produtores são os Estados 

da Bahia, Ceará e Rio Grande do Norte. No estado do RN existem 159 empresas 

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

se concentram em 8 regiões, das quais 6 pertencem às bacias de grandes rios 

(Ceará Mirim, Potengi, Trairi/Jacu, Curimatau, Baixo Açu e Seridó) além das 

empresas da Chapada do Apodi e da região serrana do extremo oeste potiguar 

[CARVALHO, 2001]. Do ponto de vista social as ICE’s são fontes de renda 

essenciais para sobrevivência de milhares de famílias em todo Brasil. Segundo 
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dados da Associação Brasileira de Cerâmica [ABC, 2006] o setor emprega 

diretamente 400 mil trabalhadores em todo o País. No RN as ICE’s estão localizadas 

geralmente em municípios do interior, gerando emprego e renda para as regiões 

mais carentes do Estado. 

2.2 Processo de fabricação das indústrias de cerâmica estrutural 

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

estados da Bahia e Pernambuco, espalhando-se por todos os Estados da federação 

[SANTOS, 2001] Os processos produtivos empregados hoje nas ICE’s foram 

desenvolvidos há mais de 30 anos, passando por gerações sem inovações 

construtivas do ponto de vista tecnológico [ABC, 2002]. A falta de investimento em 

P&D é um dos fatores principais para essa estagnação das ICE’s em termos de 

inovação.  

 O processo de fabricação utilizado pelas ICE’s consiste normalmente em 

cinco etapas principais: extração e sazonamento das argilas; preparação da massa 

cerâmica; conformação; secagem; queima. A Figura 2.2 apresenta a seqüencia das 

etapas para fabricação dos principais produtos das ICE’s. 

Figura 2.2: Seqüência de etapas para fabricação dos principais produtos das 

indústrias de cerâmica estrutural. 

Extração e sazonamento 
das argilas  

Mistura (Argila 
A + Argila B)

Caixão 
alimentador Desintegrador

Laminador 

Misturador 

Maromba Secagem Queima

Produto final 
Telha / Tijolo / Lajota 
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2.2.1 Extração das argilas e sazonamento 

 As argilas no Brasil estão depositadas geralmente nas várzeas dos rios, 

sendo sua extração feita a céu aberto. A lavra das argilas no RN é feita de forma 

informal, com cavas apresentando formas irregulares de diversas profundidades. 

Não há um planejamento de lavra, muito menos uma preocupação em recuperar as 

áreas lavradas. A falta de legalização junto ao Departamento Nacional da Produção 

Mineral (DNPM) e a ausência de profissionais qualificados na exploração das jazidas 

são fatores que seguramente contribuem para esse quadro. Os equipamentos 

utilizados para extração de argilas são retro-escavadeira, escavadeira ou dragas. 

Esses equipamentos enchem os caminhões de caçamba que transportam as argilas 

para o pátio das fábricas. As argilas adquiridas pelas ICE’s do RN são em 74,8 % 

dos casos fornecidas por terceiros; em 18,9 % extraídas e transportadas pela própria 

empresa; e em 6,3 % composta das duas formas de aquisição [CARVALHO, 2001]. 

 Depois de transportadas, as argilas são estocadas e submetidas à ação do 

intemperismo, também conhecido como processo de sazonamento. Nesse processo 

a ação do sol, chuva, calor, etc, melhora a plasticidade, lixívia os sais solúveis e 

uniformiza a distribuição de umidade. O tempo de sazonamento diverge muito de 

indústria para indústria. Nas ICE’s do RN apenas 10 % realizam intencionalmente o 

sazonamento, enquanto as outras fazem estoque apenas para prevenir a chegada 

do inverno. 

 2.2.2 Preparação da massa cerâmica 

 A preparação da massa é seguramente importantíssima no ciclo produtivo 

das empresas. É nessa etapa que as características químicas, físicas e mecânicas 

do produto final começam a ser definidas. O que ocorre na maioria das ICE’s é a 

mistura de duas ou mais argilas para obtenção da massa cerâmica, visto que 

geralmente uma única argila dificilmente apresenta todas as características 

desejáveis. A dosagem dessas misturas tem pouca precisão e é definida, na maioria 

das empresas, de forma totalmente empírica. A mistura é realizada normalmente nos 

pátios das próprias empresas, usando como dosadores as pás das retro-
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escavadeiras. Além da mistura das argilas, nessa etapa também se realiza a 

adequação dessa massa para a etapa de conformação. Esse ajuste depende do tipo 

de conformação que será aplicado no processo fabril e, logicamente, da 

disponibilidade dos equipamentos necessários para tal adequação. Para os produtos 

mostrados na Figura 2.1, os quais são conformados por extrusão, o tratamento da 

mistura começa com o transporte da massa do pátio até o desintegrador, por meio 

do caixão alimentador. O desintegrador tem a incumbência de quebrar os grandes 

blocos de argilas e separar as maiores pedras pela centrifugação. Após a 

desintegração, a massa é encaminhada ao misturador, local onde a massa é 

homogeneizada e algumas vezes também umidificada. O laminador, último 

equipamento antes da etapa de conformação, tem o objetivo de moer as pedras 

menores, completar a homogeneização e cortar a massa em lâminas. 

2.2.3 Conformação 

 A conformação é a etapa na qual os produtos tomam forma. Existem no 

mercado diversos tipos de equipamentos para essa finalidade (Figura 2.3). Os 

modos de conformação usados pelas ICE’s são a prensagem e a extrusão. No RN a 

prensagem ainda é pouco usada, sendo aplicada apenas por uma única empresa na 

fabricação das telhas do tipo plan. A extrusão, ao contrário, está presente em todas 

as linhas de produção do Estado. O processo de extrusão consiste basicamente na 

pressurização de uma massa plástica por meio de dispositivos propulsores (pistão, 

hélice ou cilindros) contra a boquilha da maromba. As boquilhas possuem orifícios 

que permite a passagem da massa plástica de forma a imprimir uma secção 

transversal desejável à massa passante.  
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(a) Extrusora, também conhecida como maromba. 

É usada para fabricação de blocos, telhas e lajotas.

(b) Tijoleira. Usado para fabricação de tijolo 

maciço, ladrilho e cunha para fornalha.

(c) Prensa hidráulica usada para fabricação de telhas. 

Figura 2.3: Equipamentos usados na conformação dos produtos cerâmicos nas 

indústrias de cerâmica estrutural. 

 2.2.4 Secagem 

 Depois de conformadas às peças vão para etapa de secagem. O objetivo 

dessa etapa é retirar a água adicionada durante o processo de conformação. A 

secagem pode ser natural ou artificial. Nas regiões onde o clima é seco e o sol se 

apresenta na maior parte do ano a secagem natural é mais utilizada. Porém a 

questão climática não é o único fator na escolha do tipo de secagem. Sabe-se que o 
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capital necessário para investir na construção de um secador artificial não condiz 

com a realidade de muitas ICE’s, o que limita tais empresas a secagem natural. 

Outro fator importante é o tipo de produto a ser secado. A secagem natural é uma 

secagem mais lenta, por isso é indicada para produtos com espessura menores e 

mais fáceis de secar, como é o caso das telhas. Já produtos como o tijolo maciço, 

onde a dificuldade de secagem é bem maior, a secagem artificial é mais 

recomendada. 

 2.2.5 Queima 

 A queima é a etapa final do processo de fabricação das ICE’s. Considerada a 

etapa mais crítica e importante, a queima é um processo irreversível que geralmente 

revela erros cometidos em etapas anteriores. Esse tratamento térmico atribui, 

quando feito adequadamente, características desejáveis para os produtos 

cerâmicos, lembrando apenas que tais características também dependem 

fortemente das características intrínsecas da massa cerâmica, como mencionado 

anteriormente. Durante a queima várias transformações químicas e físicas ocorrem, 

resultando em fenômenos como: 

• Eliminação da água de umidade (100 °C); 

• Eliminação da água de estrutural (200 °C); 

• Eliminação da matéria orgânica (350 °C – 650 °C); 

• Reações químicas que conferem dureza, estabilidade química e resistência 

mecânica as cerâmicas (Acima de 650 °C). 

 Os fornos usados para a queima de materiais cerâmicos podem ser contínuos 

ou intermitentes. No RN os fornos intermitentes são predominantes, com destaque 

para o forno tipo Caipira, o qual representa 65,3 % dos fornos existentes no Estado 

[CARVALHO, 2001]. A Figura 2.4 mostra o forno tipo Caipira. 
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Figura 2.4: Forno tipo Caipira.

 Já foram constatados diversos tipos de combustíveis utilizados no processo 

de queima nas ICE’s, sendo a lenha a principal delas. No RN, segundo último 

levantamento, das 159 empresas em atividades 150 tem a lenha como principal 

fonte energética [CARVALHO, 2001]. Uma das questões mais discutida atualmente 

pelo setor cerâmico norte-rio-grandense é a substituição da lenha pelo gás natural, 

sendo este recurso natural abundante aqui no Estado. Inúmeras são as vantagens 

em relação a essa troca, entretanto a sua viabilidade técnica e econômica ainda 

requer maiores investigações. 

2.3 As Matérias-primas usadas pelas indústrias de cerâmica estrutural e as 

argilas de queima clara 

 As ICE’s são classificadas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE) como uma indústria de transformação inserida no ramo de atividades 

denominado “transformação de materiais não-metálicos” [PAULETTI, 2001]. 

 As argilas são as principais e muitas vezes únicas matérias-primas usadas 

pelas ICE’s. O setor é um grande consumidor de diversos tipos de argilas, sendo 

apenas no RN utilizadas cerca de 2.087.100 t/ano [CARVALHO, 2001]. Segundo 

MOTTA et al, 2004, o termo argila é empregado para designar um material 

inorgânico natural, de granulometria fina, que apresenta comportamento plástico 

quando adicionada certa quantidade de água. As argilas são formadas basicamente 
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por argilominerais; minerais acessórios, destacando-se o quartzo, o feldspato, a 

pirita, a mica, a calcita e a dolomita; minerais de ferro e titânio, responsáveis pela 

coloração; e matéria orgânica, geralmente associada aos carbonatos.  

 Os argilominerais são partículas cristalinas extremamente pequenas (< 2 μm) 

formado quimicamente por silicatos de alumínio hidratados, podendo conter outros 

elementos como o ferro, cálcio, potássio e sódio. A caulinita, a montmorilonita, a ilita 

e a clorita são os principais grupos de argilominerais, sendo possível a presença de 

mais de um tipo de argilomineral em uma argila. A formação de um ou outro tipo de 

mineral argiloso é condicionada por diversos fatores, entre eles destacam-se a 

natureza da rocha original, a composição química da fase líquida (alteração 

hidrotermal), a cronologia de formação (tempo), o histórico climático (temperaturas, 

pluviosidade, etc.), a topografia, e a vegetação. Por exemplo, quando existem 

condições para uma ativa circulação de água nos minerais que estão em fase de 

decomposição, como seria no caso de uma alta pluviosidade e fácil drenagem, a 

formação da caulinita é favorecida, porém, se a drenagem é difícil, a evaporação é 

lenta e o meio aquoso é alcalino, a formação de ilita, montmorilonita, clorita é mais 

provável [BARBA et al, 1997]. Na tabela 2.1 são apresentadas as condições naturais 

e os prováveis minerais argilosos formados. 

Tabela 2.1: Relação entre as características naturais e os argilominerais formados.

Mineral Argiloso 

Caulinita Montmorilonita Ilita 

Tipo de 

rocha 

Ígneas básicas e 

ácidas com 

ausência de cálcio 

Ígneas básicas e ácidas 

com presença de magnésio 

e/ou cálcio 

Ígneas ácidas 

com presença de 

potássio 

Pluviosidade Alta Baixa Baixa 

Drenagem Fácil Difícil Difícil 

Fonte: BARBA et al, 1997. 

 Os fatores citados acima também conduzem o tipo de ocorrência e forma de 

deposição das argilas. De acordo com sua origem pode-se classificar as argilas em 

residuais (primárias) ou sedimentares (secundárias). As argilas residuais são 

aquelas que permanecem no local de sua formação devido às condições adequadas 
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de intemperismo, topografia e natureza da rocha matriz. As argilas primárias mais 

conhecidas no Brasil são os caulins usados na fabricação de porcelana e papel, por 

exemplo [SANTOS, 1989]. As argilas sedimentares são as que sofrem deslocamento 

em relação ao seu local de origem. O transporte das argilas secundárias pode ser 

realizado pela água, geleira ou pelo ar, sendo depositadas geralmente em rios, 

lagoas, pântanos e mares. 

 As argilas são materiais bastante heterogêneos de alta complexidade, 

características que dificulta sua classificação. Para SANTOS, 1989 a complexidade 

é tamanha que se pode afirmar que não existem duas argilas iguais. Além do tipo de 

formação geológica citado anteriormente, a composição química e mineralógica dos 

argilominerais e da fração não-argilosa; a distribuição e forma das partículas; e a 

aplicação industrial, quando existente, são outros critérios que são utilizados para a 

classificação das argilas. Para a indústria cerâmica uma das mais importantes 

classificações é quanto à cor pós-queima. Argilas que apresentam em sua 

composição baixo teor de óxido de ferro e titânio proporcionam cores claras nos 

materiais cerâmicos pós-queima. Para BARBA et al, 1997 argilas cauliníticas com 

teor de óxidos de ferro menor do que 3 % em massa são potencialmente matérias-

primas da indústria de cerâmica branca. Na tabela 2.2 é apresenta a classificação 

das argilas segundo sua cor após a sinterização num contexto geológico. 
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Tabela 2.2: Classificação das argilas segundo sua cor pós-queima e formação 

geológica. 

Classificação Contexto Geológico 

Argilas de 

queima 

avermelhada 

Argilas 

quaternárias 

Várzea 

Argilas de queima 

avermelhada que ocorre no 

fundo dos vales atuais. 

Planície 

costeira 

Argilas de queima 

avermelhada que ocorre nas 

planícies costeiras atuais. 

Argilas de 

bacias 

sedimentares 

Argilas de queima 

avermelhada em bacias 

sedimentares antigas.  

Argilas 

cauliniticas de 

queima clara 

Argilas Plásticas

Sedimentar 

Argilas de queima branca ou 

clara, formada por caulinita 

detrítica, geralmente rica em 

matéria orgânica, que ocorre 

principalmente em 

ambientes quaternário. 

Alterita 

Argilas de queima branca ou 

clara, rica em caulinita 

autóctone (formada por 

alteração de rochas 

preexistente). É geralmente 

pobre em matéria orgânica e 

ocasionalmente rica em ilita.

Caulim 

Primário 
Caulim associado à rocha 

magmática e metamórfica. 

Secundário 
Caulim associado à rocha 

sedimentar 

Fonte: MOTTA et al, 2004. 

 Como mostrado na Tabela 2.2, as matérias-primas usadas na indústria de 

cerâmica branca são os caulins e as argilas plásticas (ball clays). Na Figura 2.5 
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podem ser observadas as principais reservas de caulins e argila plásticas 

encontradas no Brasil.  

Figura 2.5: Principais reservas brasileiras de argilas de queima clara.

 O caulim é um material de cor branca ou clara in natura que produz cerâmica 

de cor clara pós-queima. Entre suas principais características estão à presença da 

caulinita como principal constituinte mineralógico, à granulometria fina e à boa 

refratariedade. Os caulins primários (residuais) são geralmente formados por mica 

moscovita, quartzo e caulinita bem cristalizada (sem desordem no eixo 

cristalográfico b), apresentando baixa plasticidade e resistência mecânica a verde. O 

caulim residual é tipo mais comum no Brasil, sendo encontrado em diversos Estados 

brasileiros [PAIVA, 1946 apud SANTOS, 1989]. Os caulins secundários são 

formados pela caulinita bem ou mal cristalizada, apresentado boa plasticidade e 

apreciável resistência mecânica a cru.  

Os depósitos de caulim potiguares foram classificados em três principais 

tipos: pegmatíticos, sedimentares e de alteração superficial. Os caulins pegmatíticos 

F
onte: M

O
T

T
A

 et al, 2004.
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são os mais importantes comercialmente, sendo constatadas 47 ocorrências no RN. 

Os municípios de Equador, e em menor proporção, Parelhas e Carnaúba dos 

Dantas/Acari são aqueles que detêm as principais reservas desse tipo de caulim 

[NESI e CARVALHO, 1999]. Segundo último levantamento realizado pelo DNPM, as 

reservas de caulim no Estado é de aproximadamente 256 mil toneladas (Tabela 2.3), 

com produção de caulim beneficiado estimada em 3.000 a 4.000 t/ano entre os anos 

de 2001 e 2005, como mostra a Tabela. 2.4. 

Tabela 2.3: Reserva potiguar de caulim.

Reserva (t) 

Medida 238.508 

Indicada 17.396 

Fonte: Anuário Mineral Brasileiro – DNPM (2005) apud ANGELIM,2007. 

Tabela 2.4: Produção de caulim beneficiado no Rio Grande do Norte.

Ano Quantidade Produzida (t) 

2000 1.870 

2001* 3.000 

2002* 3.000 

2003* 3.500 

2004* 3.500 

2005* 4.000 

Fonte: Anuário Mineral Brasileiro – DNPM (2005) apud ANGELIM,2007. *Produção estimada. 

 As argilas plásticas, também conhecidas como ball clays, possuem uma 

granulometria extremamente fina que combinada com outras características confere 

uma alta plasticidade na massa e uma boa resistência mecânica nas peças. A 

plasticidade das ball clays é atribuída, isolada ou simultaneamente pela(o):  

• presença de matéria orgânica na forma de sais húmico, que funcionam como 

colóides protetores das partículas lamelares de caulinita, permitindo a 

formação de películas de água adsorvida na superfície das partículas, que 

agem como agentes lubrificantes por facilitar o escorregamento das lâminas 

de caulinita umas em relação às outras; 
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• presença de montmorilonita ou ilita que ficam adsorvidas às faces laterais das 

partículas lamelares de caulinita, evitando a formação de agregados tipo face-

aresta; 

• elevado teor (80% no mínimo) de partículas de granulometria fina (menor que 

2 μm) da caulinita; 

• relação diâmetro/espessura das lâminas de caulinita, o qual mostra que o 

diâmetro é da ordem de 10 vezes maior que a espessura. 

 As reservas de argilas plásticas encontradas no RN estão localizadas 

principalmente na região do litoral oriental. Os riachos Taborba (Parnamirim), São 

José do Mipibu e Baldun (Arês); os rios Trairí/Araraí (Nísia Floresta), Catu 

(Goianinha), Maxaranguape (Maxaranguape), Mudo (Extremoz), Ceará-Mirim 

(Ceará-Mirim) e Apodi (Apodi); são locais onde foi constatada a presença de argilas 

plásticas. Entretanto, apenas duas reservas de ball clay são oficialmente conhecidas 

no RN: Riacho Baldun, e Riacho Taborda. Na Tabela 2.5 é mostrada a quantidade 

disponível de ball Clay nessas duas principais reservas potiguares. A produção 

oficial de argila plástica estimada pelo DNPM para os anos de 2004 e 2005 é da 

ordem de 300 toneladas/ano [ANGELIM et al, 2007]. 

Tabela 2.5: Reservas potiguares de argilas plásticas.

Reserva (t) 

Riacho Taborda Riacho Baldun 

7.768 49.554 

Fonte: Anuário Mineral Brasileiro – DNPM (2005) apud ANGELIM,2007. 

 No Brasil já foram realizados inúmeros estudos envolvendo direta ou 

indiretamente argilas de queima clara, seja para o uso na ICE ou para outros setores 

industriais, entre os mais relevantes destaca-se: 

• CARDOSO et al, 1998 descreve um estudo realizado em matérias-primas 

usadas por algumas indústrias tradicionais de cerâmica branca do estado de 

São Paulo. Nesse trabalho o autor faz uma avaliação de cinco caulins, um 

filito cerâmico e quatro ball clay, matérias-primas provenientes de diversos 

Estados brasileiros; 
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• CARVALHO, 2000 realizou uma pesquisa mineral numa ocorrência de argilas 

no vale do Rio Baldun (RN), avaliando a viabilidade técnica e econômica da 

exploração dessa jazida. O autor verificou uma reserva de 51.702 toneladas 

que podem ser usadas na indústria de cerâmica branca; 

• MELO et al, 2002 desenvolveu um estudo de quatro argilas oriundas de 

algumas regiões do Rio Grande do Norte. O trabalho tomou como referencia 

uma amostra padrão de São Simão (SP). O autor constatou que as argilas 

podem ser usadas na indústria de cerâmica branca. 

• MENEZES et al, 2003 faz uma análise de argilas do tipo ball clay extraídas do 

litoral paraibano. Nesse estudo o autor utilizou quatro argilas provenientes do 

município de Alhandra  

• MOTTA et al, 2004 apresenta as características geológicas e tecnológicas de 

matérias-primas plásticas usada pela indústria de cerâmica tradicional, 

incluindo argilas cauliniticas de queima clara; 

• DUTRA, 2006 e 2008 realizou uma avaliação da potencialidade de doze 

argilas de diferentes regiões do estado do RN. O autor detectou duas argilas 

com características peculiares e importantes para o uso na indústria de base 

branca  



CAPÍTULO 3 – MATERIAIS E MÉTODOS 
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3.1 Materiais 

Neste trabalho foram coletadas e caracterizadas nove argilas do RN. Uma é 

oriunda da região Apodi/Mossoró (AM09) e as demais são da região litorânea. As 

amostras foram identificadas como AM01 à AM09 de acordo com a seqüência de 

coleta. Os critérios de extração das amostras foram aplicados conforme o local de 

coleta. No caso das amostras retiradas nas indústrias (AM03, AM04, AM05, AM06, 

AM07, AM08 e AM09) a aleatoriedade da extração de camadas superficiais e sub-

superficiais foi o critério usado. Já as coletadas diretamente da jazida (AM01 e 

AM02) foi a mistura das camadas estratificadas o modo de amostragem realizado. 

 As argilas foram coletadas em seu estado bruto, em sua maioria com alto teor 

de umidade, exceção feita para AM08, o qual apresentou teor de umidade abaixo de 

5% em secagem preliminar de 24 h. A cor in natura das amostras pós-secagem e 

informações sobre os locais de coleta são apresentadas na Tabela 3.1. 

Tabela 3.1: Informações gerais sobre as amostras.

Amostras Cor “in natura” Local da coleta 

AM01 Preta 
Sítio do Alemão localizado no distrito 

de Japecanga (município de 

Parnamirim) 

AM02 Creme claro Rodovia RN-063 no município de 

São José de Mipibu 

AM03 Cinza escura 

Cerâmica do Anderson situada no 

município de Vera Cruz 

AM04 Cinza 

AM05 Cinza 

AM06 Cinza 

AM07 Cinza 

AM08 Cinza clara 
Cerâmica T. Melo localizado no 

distrito industrial de Macaíba AM09 Marrom 
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3.2 Métodos

 As argilas coletadas foram inicialmente submetidas a um processo de 

secagem e destorroamento. A secagem foi realizada em estufa elétrica com o 

termostato regulado em 110 °C ± 5 °C por um período de 24 h. Após essa secagem, 

as amostras foram destorroadas com o auxílio de almofariz\pistilo e acondicionadas 

em recipientes plásticos para o início da caracterização. 

 3.2.1 Caracterização das amostras

 A caracterização das argilas foi realizada mediante um conjunto de análises e 

ensaios tecnológicos que podem ser observados no esquema da Figura 3.1. 

Figura 3.1: Esquema da metodologia usada na etapa de caracterização. 

AM01 AM05 AM06AM04AM03 AM09AM08AM07AM02

Análise granulométrica 

Determinação do índice de 
plasticidade

Fluorescência de raios X

Análise térmica 
DTA / TGA

Difração de raios X 

Propriedades tecnológicas 

Análise 
racional 
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 Nos subitens seguintes serão descritos informações acerca do tipo de 

preparação da amostra, procedimento de ensaio e instrumentação usada.  

  3.2.1.1 Análise granulométrica 

A análise granulométrica (AG) foi realizada em um granulomêtro a laser da 

marca CILAS, modelo 920L. O software The Particle Expert foi o aplicativo usado 

para o processamento dos dados. Nessa análise pequenas quantidades das 

amostras pré-selecionadas na peneira ABNT (Associação Brasileira de Normas 

Técnicas) nº 40 (abertura de 0,42 mm) foram dispersas em meio aquoso sob 

perturbação mecânica (ultra-som) durante 1 min. 

O resultado da AG é dado pelo histograma e por uma curva cumulativa 

“menor que”, sendo possível, através destes, retirar frações de interesse (D10, D60, 

D90 e DM). 

  3.2.1.2 Determinação do Índice de Plasticidade  

 A plasticidade é a maior ou a menor capacidade dos materiais sofrerem 

deformações permanentes [CALLISTER, 2002]. Para os materiais argilosos, a 

propriedade plástica depende de fatores como: forma das partículas, composição 

química, composição mineralógica e teor de umidade.  

 O sistema argila-água possui interações fundamentais para o 

desenvolvimento da plasticidade. Pode-se admitir que a plasticidade desenvolve-se 

quando a argila tem água suficiente para cobrir toda a superfície acessível dos 

argilominerais. Essa película que envolve as partículas argilosas age como meio 

lubrificante, facilitando o deslizamento das partículas umas sobre as outras.  

Baseado em conhecimentos adquiridos por extensas investigações experimentais, 

Atterberg (1911) e Haines (1925) determinaram os três limites de consistência dos 

materiais argilosos, são eles: o limite de liquidez (LL), limite de plasticidade (LP) e o 

limite de contração (LC). Como a consistência de interesse nesse trabalho é o 

estado plástico, os limites determinados foram os LL [ABNT, NBR 6459] e o LP 

[ABNT, NBR 7180], os quais compõem o índice de plasticidade (IP) das amostras. 
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 Na Figura 3.2 é apresentada a seqüência de estados de consistência e seus 

respectivos limites em função do aumento da umidade nos materiais argilosos. 

Figura 3.2: Estados e limites de consistência para as argilas em função da umidade. 

 Na Tabela 3.2 é apresentada a classificação proposto por JENKINS apud 

CAPUTO, 1981 e adotada nesse trabalho para classificação das amostras segundo 

o valor de IP apresentado pelas mesmas. 

Tabela 3.2: Qualificação quanto à plasticidade tomando como referência o valor do 

índice de plasticidade. 

IP Classificação 

IP>15 Altamente plástico 

7<IP<15 Medianamente plástico  

1<IP<7 Fracamente plástico  

IP=0 Não plástico  

  3.2.1.3 Análise química por fluorescência de raios X 

 Na análise química por fluorescência de raios X (FRX) foi utilizado um 

espectrômetro modelo EDX-700 da marca Shimadzu. As amostras enviadas para 

análise foram passantes da malha nº 200 da ABNT (0,074 mm de abertura). 

  3.2.1.4 Análise mineralógica por difração de raios X 
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  A análise de difração de raios X (DRX) foi realizada em um difratomêtro XRD-

6000 da Shimadzu alocado no Laboratório de Ensaios de Materiais do Centro de 

tecnologia do gás (CTGÁS). As amostras secas e passantes da peneira ABNT nº 200 

(abertura de 0,074 mm) foram submetidas as seguintes condições de ensaio: tubo 

de Cu (λ= 1,54056 Å ) como fonte primária de raios X, tensão de 40 kV, corrente de 

30 mA, varredura de 2º a 80º para 2θ, velocidade de 2º/min e passo de 0,02º. Para a 

identificação dos picos foi usado o software JCPDF cadastradas no ICDD 

(Internacional Centre for Difraction Data). 

  3.2.1.5 Análise racional 

 Com base nos resultados de FRX e de DRX foi realizada a análise racional 

para obter a composição mineralógica das amostras. Foi utilizado o programa 

computacional “MIDS” desenvolvido na UFRN. O programa, escrito na linguagem 

computacional MatLab 6.0, usa um algoritmo dos mínimos quadrados não-negativos, 

proposto por Lawson, incluindo uma curva de quartzo livre referente a cada tipo de 

argila que possa vir a ser analisada [VARELA, 2005].

  3.2.1.6 Análise térmica 

Análise térmica diferencial

A Análise térmica diferencial (DTA) consiste na medida da diferença de 

temperatura entre uma amostra padrão e outra em que se deseja investigar, quando 

ambas são submetidas a um ciclo térmico controlado. Por meio dessa técnica é 

possível detectar transformações que implica em variações de energia, os quais 

podem ser ocasionados tanto por fenômenos químicos quanto físicos. Essas 

mudanças podem gerar picos endotérmicos (transformações com ganho de calor) ou 

exotérmicos (transformações com perda de calor) [BARBA et al, 1997]. 

 O equipamento usado na DTA foi o analisador termodiferencial modelo ATD-

50H da marca Shimadzu. As seguintes condições foram aplicadas na análise: 

amostras com granulometria inferior a 0,074 mm (peneira ABNT nº 200); fluxo de ar 

sintético de 50 ml/min; e taxa de aquecimento de 10 ºC/min até 1200 °C. 
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Análise termogravimétrica

 As curvas termogravimétricas foram obtidas utilizado um analisador 

termogravimétrico modelo ATG-50 da Shimadzu. A Análise termogravimétrica (TGA) 

foi realizada simultaneamente a DTA, portanto nas mesmas condições (atmosfera, 

amostragem e ciclo térmico). 

  3.2.1.7 Propriedades tecnológicas 

 Na Figura 3.3 é mostrada resumidamente a seqüência dos procedimentos 

realizados para confecção dos corpos-de-prova (CPs), bem como as características 

tecnológicas aferidas. 

Figura 3.3: Procedimentos usados para confecção dos corpos-de-prova e os 

ensaios tecnológicos realizados. 

Retração 
linear de 
queima

Separação do passante da 
peneira ABNT n° 40

Secagem (48 h) 

Adição de água  
(10 % em peso)

Prensagem (25 MPa) 

Acondicionamento em sacos 
plásticos (24 h)

Secagem (24 h) 

Queima 
 (850 °C, 950 °C, 1050 °C, 1150 °C e 1250 °C) 

Absorção 
de água
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Tensão de 
ruptura à 

flexão  

Porosidade 
aparente 
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 O primeiro passo para determinação das propriedades tecnológicas (PT) foi a 

confecção dos CPs, que, por sua vez, começa com o condicionamento das 

matérias-prima para conformação. Nessa etapa de adequação das matérias-prima, 

as amostras foram passadas em peneira ABNT nº 40 (abertura de 0,42 mm), secas 

em estufa elétrica por 48 h, umidificadas com 10 % de água (em peso) e, por fim, 

acondicionadas em sacos plásticos por 24 h para maior homogeneização da 

umidade. Depois da preparação, as amostras foram prensadas em uma matriz 

metálica de cavidade retangular com dimensões de 6 cm x 2 cm, aplicando – por 

intermédio de uma prensa hidráulica modelo PHS 15 t e marca Schulz – 25 MPa (3 

toneladas força). Para cada material caracterizado nesse trabalho foi prensadas 25 

CPs de 13 g aproximadamente. Os CPs à verde foram então identificados, pesados, 

medidos, secos em estufa elétrica por 24 h, e, finalmente, medidos e pesados 

novamente. 

(a) Forno elétrico  (b) Ciclo Térmico 

Figura 3.4: Equipamento e ciclo térmico usados nas queimas na etapa de 

caracterização. 

 A etapa subseqüente foi a queima. Nesse processo os CPs foram submetidos 

à temperatura de queima (Tq) na faixa de 850 °C a 1250 °C variando 100 °C da 

primeira temperatura a última. O ciclo térmico constou de duas taxas de 

aquecimento (5 °C/min da temperatura ambiente até 500 °C e 10 °C/min de 500 °C 
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até a Tq), uma isoterma de 45 min na Tq, e um resfriamento natural dentro do forno 

(Figura 3.4 (b)). As queimas dos CPs foram realizadas em um forno elétrico modelo 

2314 da marca Jung equipado com um controlador Novus N1100 (Figura 3.4 (a)). 

Para cada amostra caracterizada neste trabalho, cinco CPs foram submetidos ao 

mesmo ciclo térmico, sendo os resultados das propriedades tecnológicas a média 

desses cinco CPs.

Absorção de água

A Absorção de água (AA) é a medida percentual do quanto um objeto absorve 

de água em condições preestabelecidas. Neste trabalho os CPs pós-queima foram 

submersões em água na temperatura ambiente durante o período de 24 h. O peso 

antes e pós-ensaio são os parâmetros usados na Equação 3.2 para o cálculo da AA.  

100×
−

=

Pq

PqPu
AA   Equação (3.1)

Onde:  

 Pu = peso do corpo-de-prova saturado (depois de submerso por 24 h);  

Pq = peso do corpo-de-prova queimado. 

Retração linear de queima

A Retração linear de queima (RLq) é a medida da variação dimensional linear 

dos corpos-de-prova provocado pela aproximação das partículas durante a queima. 

Na medição foi usado um paquímetro digital, através do qual foram aferidos os 

comprimentos dos CPs secos antes da queima (Ls) e pós-queima (Lq).  O resultado 

da RLq pode ser calculado pela Equação 3.1. 

100×
−

=

Ls

LqLs
RLq   Equação (3.2) 

Onde: 

Ls = comprimento do corpo-de-prova seco (antes da queima); 
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Lq = comprimento do corpo-de-prova queimado. 

Porosidade aparente

A porosidade aparente (PA) é a medida percentual do volume de poros que 

possuem conexão com a superfície dos CPs. O método de Arquimedes foi usado na 

determinação da PA e a água na temperatura ambiente foi o fluido de imersão. A 

expressão matemática que define quantitativamente a PA é visto na Equação 3.3. 

100×

−

−
=

PiPu

PqPu
PA   Equação (3.3) 

Onde:  

 Pu = peso do corpo-de-prova saturado; 

 Pq = peso do corpo-de-prova queimado; 

 Pi = peso hidrostático do corpo-de-prova imerso em água. 

Massa específica aparente

A massa específica aparente (MEA) é definida como a relação entre a massa 

de uma amostra e a soma dos volumes ocupados pelas partículas e pelos poros 

(volume total). A Equação 3.4 foi utilizada para o cálculo da MEA. 

PiPu

Pq
cmgMEA

−

=)/( 3
  Equação (3.4) 

onde:  

 Pu = peso do corpo-de-prova saturado; 

 Pq = peso do corpo-de-prova queimado; 

 Pi = peso hidrostático do corpo-de-prova imerso em água. 

Resistência mecânica

O comportamento mecânico dos CPs foi analisado pelo ensaio de flexão em 

três pontos. O equipamento utilizado foi uma máquina de ensaios mecânicos da 
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marca Zwick/Roell, modelo BZ 2.5/TS1T, com célula de carga com capacidade de 

2,5 KN. O ensaio foi realizado com uma velocidade de carregamento de 0,5 mm/min 

e com distância fixa entre os apoios de 5 cm. Os resultados, dados em termos da 

tensão de ruptura à flexão (TRF), foram calculados pela expressão matemática 

mostrada na Equação 3.5. 

320

3
)(

hl

dC
MPaTRF R

××

×
=   Equação (3.5) 

onde:  

 CR= carga de ruptura (Kgf); 

 d = distância entre os apoios do suporte (cm); 

 l = largura do corpo-de-prova (cm); 

 h = altura do corpo-de-prova (cm).

3.2.2 Formulação das massas cerâmicas 

 Na formulação das massas cerâmicas foram usadas as amostras AM08 e 

AM09. A escolha das amostras para essa etapa seguiu critérios técnicas, levando 

também em consideração suas disponibilidades comerciais e o interesse empresário 

na utilização dessas matérias-primas. O objetivo, do ponto de vista técnico, foi 

escolher duas amostras que apresentassem características importantes para 

obtenção de massas cerâmicas adequadas ao processo fabricação das ICE’s, e que 

ao mesmo tempo proporcionassem, quando formuladas, produtos cerâmicos de 

base clara pós-queima. 

 Cinco formulações foram produzidas e estudadas, são elas: Formulação A 

(1 AM08: 1 AM09), B (2 AM08: 1 AM09), C (3 AM08: 1 AM09), D (1 AM08: 2 AM09) 

e E (1 AM08: 3 AM09). 

  3.2.2.1 Mistura 

  Primeiramente as amostras AM08 e AM09 passantes na peneira ABNT nº 40 

foram secas por 48 h em estufa elétrica regulada em 110 °C ± 5 °C. Para a mistura, 

e com o intuito de reproduzir as condições encontradas em âmbito industrial, foi 
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usado um recipiente de volume definido (Becker de 50 ml) como instrumento de 

medição. As amostras proporcionalmente depositadas nas jarras do moinho 

excêntrico (modelo CB2-T e fabricação da BP engenharia) foram misturadas durante 

o tempo de 10 min. A Tabela 3.3 apresenta as proporções volumétricas e as 

correspondentes mássicas das cinco formulações. 

Tabela 3.3: Proporções volumétricas e mássicas das amostras nas formulações.

Formulação 
Proporção volumétrica Proporção mássica (%) 

AM08 AM09 AM08 AM09 

A 1 1 42,66 57,34 

B 2 1 59,75 40,25 

C 3 1 69,88 30,12 

D 1 2 25,14 74,86 

E 1 3 18,41 81,59 

  3.2.2.2 Preparação e queima dos corpos-de-prova  

 A preparação e a queima dos CPs seguem os mesmos procedimentos 

descritos no subitem 3.2.1.7, exceção feita ao número de queimas realizadas. Nessa 

etapa de formulação foi realizada apenas uma única queima utilizando 1050 °C na 

Tq. 

  3.2.2.3 Caracterização das formulações 

 Na caracterização das formulações foram realizados os seguintes ensaios: 

AG, determinação do IP e PT, sendo usadas as mesmas metodologias já descritas 

nos subitens 3.2.1.1, 3.2.1.2 e 3.2.1.7, respectivamente. Na Figura 3.5 são 

mostradas de forma seqüencial as atividades realizadas na etapa de formulação.  
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Figura 3.5: Fluxograma com a metodologia usada na mistura e caracterização das 

formulações. 

 3.2.3 Testes em escala industrial 

Com base nos resultados obtidos na caracterização das formulações foram 

selecionadas a formulação A, B e D para testes em escala industrial. Os testes 

foram realizados em tijolos maciços confeccionados na Cerâmica T. Melo localizada 

no distrito industrial do município de Macaíba.  

  3.2.3.1 Confecção dos tijolos maciços 

Na confecção dos tijolos foi empregado o mesmo procedimento adotado pela 

empresa na fabricação desse produto, fazendo ressalva a algumas adaptações por 

se tratar de testes.   

 A fabricação começa com a mistura das matérias-primas. Para o acerto da 

proporção das argilas em cada formulação foram utilizados como instrumentos de 

medição carros-de-mão e pás. As argilas, em seu estado bruto, foram dispostas em 

AM08 AM09

Passante da peneira n° 40

Secagem (48 h)  

Queima (1050 °C)

Preparação dos CPs  

Mistura 
(moinho excêntrico por 10 min)

PA MEA AA TRF RLq 

AG IP 
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camadas alternadas formando um pequeno morro, que ao final era revirada para 

fazer a mistura. A mistura então foi passada em um moinho de martelos para 

desaglomerar os grãos e reduzir o tamanho das partículas. Depois do processo de 

moagem, a mistura foi umidificada e coberta com lona plástica para evitar a perda de 

água durante o período de descanso. Após aproximadamente sete dias de descanso 

a mistura foi transportada através de uma esteira para a tijoleira. A conformação foi 

realizada numa tijoleira modelo V-III fabricada pela empresa Máquinas Man (Figura 

2.3 (b)). 

  3.2.3.2 Curvas de gresificação 

 A curva de gresificação é a representação gráfica simultânea das variações 

da AA e RLq de uma amostra em função da temperatura de queima. Através desse 

tipo de representação é possível estabelecer qual faixa de temperatura de queima 

trará melhores resultados quando preestabelecida as faixas de AA e RLq desejáveis. 

 A curva foi levantada utilizando a sexta parte de um tijolo maciço como corpo-

de-prova. Para a verificação da RLq foi feito uma marcação de aproximadamente 3 

cm na face lateral externa no sentindo do comprimento do tijolo (Figura 3.6). Os CPs 

foram identificados, secos em estufa elétrica por 48 h, e queimados utilizando o 

mesmo perfil de ciclo térmico mostrado na Figura 3.4 (b), sendo 850 °C, 950 °C, 

1050 °C e 1150 °C as Tq. Em cada queima foi utilizada cinco CPs para cada 

formulação e condição de queima. 

Figura 3.6: Preparação dos corpos-de-prova para levantamento da curva de 

gresificação. 
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  3.2.3.3 Verificação da máxima taxa de aquecimento

 O objetivo dessa etapa foi verificar a maior taxa de aquecimento suportada 

pelos tijolos depois de secagem feita no pátio da empresa durante 15 dias (Figura 

3.7). Os testes foram realizados em um forno elétrico (Figura 3.4 (a)) utilizando três 

tijolos de cada formulação para cada taxa de aquecimento testada. Os tijolos foram 

aquecidos da temperatura ambiente até 950 °C com taxa de aquecimento constante, 

sendo posteriormente feita uma inspeção visual para verificação dos defeitos 

apresentados pelos tijolos.  

Figura 3.7: Local de secagem dos tijolos. 

  3.2.3.4 Queimas em forno à gás 

Foram realizadas duas queimas em um forno intermitente (Figura 3.8) 

alimentado por um cilindro de gás liqüefeito de petróleo (GLP).  

 Na primeira a Tq atingida no processo foi de 850 °C, permanecendo nessa 

temperatura cerca de 30 min. Após resfriamento natural, o forno foi aberto 

constatando-se um alto índice de quebra. A alta taxa de aquecimento aplicada pelo 

problemático (ciclo térmico programado não era obedecido) sistema de controle do 

forno associada à umidade remanescente nos tijolos são os principais fatores 

responsáveis pela perda quase que total da carga do forno. 
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Figura 3.8: Forno usado na queima à gás. 

 Então uma nova queima foi feita usando a mesma temperatura e patamar de 

queima aplicado na primeira tentativa. Nessa segunda queima foram realizadas 

manualmente (acionamento e desligamento dos queimadores) algumas isotermas 

até 500 °C. O objetivo foi amenizar o efeito da alta taxa de aquecimento e ao mesmo 

tempo diminuir o teor de umidade dos tijolos. As isotermas foram feitas nas 

temperaturas de 100 °C, 200 °C, 300 °C, 400 °C e 500 °C durante o tempo de 1 h 

para cada patamar. 

Absorção de água

Para verificação do nível de AA foram usados dez tijolos de cada formulação, 

sendo cada tijolo um corpo-de-prova. O ensaio de AA foi efetuado apenas nos tijolos 

da segunda queima, visto que os CPs da primeira queima quebraram inviabilizando 

o teste. A AA foi realizada seguindo o procedimento descrito no subitem 3.2.1.7. 

Determinação das dimensões

 As dimensões foram medidas usando única amostragem de dez tijolos para 

cada formulação. Os tijolos foram dispostos lado a lado (Figura 3.9) e, através de 
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uma trena metálica, obtidas as dimensões reais. Os resultados foram divididos pelo 

número de tijolos (no caso 10) e comparados com as especificações dimensionais 

estabelecidas palas Normas ABNT NBR 8041 e NBR 7170 para tijolos maciços 

comuns. 

Figura 3.9: Determinação das dimensões dos tijolos.



CAPÍTULO 4 – RESULTADOS E DISCUSSÃO 
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4.1 Etapa de caracterização das amostras 

 4.1.1 Análise granulométrica 

 A Figura 4.1 mostra as curvas granulométricas de todas as amostras 

analisadas neste trabalho. A Tabela 4.1 resume as principais informações extraídas 

das curvas, além de apresentar os coeficientes de uniformidade (CU) e de 

distribuição (CD). 

(a) AM01 (b) AM02

(c) AM03 (d) AM04
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Figura 4.1: Curvas granulométricas das amostras. 

O CU é dado pela razão D60/D10, sendo o seu valor uma medida do grau de 

uniformidade das partículas. Na realidade o CU representa a falta de uniformidade, 

pois quanto maior seu valor mais desuniforme é a granulometria da amostra.  Neste 

(e) AM05 (f) AM06

(g) AM07 (h) AM08

(i) AM09 
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parâmetro destacam-se as amostras AM02 e AM03 com os maiores valores: 15,79 e 

8,23, respectivamente. A AM06 é a amostra que possui menor CU (5,36), portanto 

maior uniformidade no tamanho de suas partículas. O CD, dado pela razão D90/D10, é 

outro parâmetro importante, pois seu valor indica a extensão da faixa granulométrica 

ocupada pelas partículas da amostra analisada. Com relação a esse quesito 

destacam-se também as amostras AM02 e AM03 pela larga faixa ocupada, e a 

AM06 pela estreita faixa. O CU e CD estão intimamente ligados, pois, geralmente, 

quanto mais larga a faixa granulométrica ocupada pela amostra, mais desuniformes 

são os tamanhos de suas partículas. Os dois parâmetros fornecem informações que 

podem ser associados à MEA e a forma de acomodação do pó cerâmico na 

cavidade do molde, no caso de conformações feitas por prensagem. 

Tabela 4.1: Principais características granulométricas das amostras.

Amostras

D10 D60 D90 DM
CU CD

Teor de finos 

< 2 μm 

(% em volume)
(μm) 

AM01 2,20 15,30 42,86 18,16 6,95 19,48 9,08 

AM02 1,04 16,42 199,22 49,17 15,79 191,56 18,12 

AM03 2,12 17,45 49,04 20,03 8,23 23,13 9,20 

AM04 2,05 13,90 24,52 13,04 6,78 11,96 9,73 

AM05 1,87 10,26 22,41 10,41 5,49 11,98 10,69 

AM06 1,62 8,68 18,46 8,64 5,36 11,40 14,29 

AM07 2,08 13,54 28,14 12,92 6,51 13,53 9,75 

AM08 3,02 21,30 56,21 24,19 7,05 18,61 6,47 

AM09 1,11 7,00 18,28 7,77 6,31 16,47 21,14 

 Na Tabela 4.1 também pode ser visto o diâmetro médio (DM) e o teor de finos 

das amostras. Observa-se que a amostra AM02 possui um DM bem superior as 

outras amostras (49,17 μm) e volume de finos alto (18,12 %), característica 

incomum, conseqüente de seu perfil granulométrico. A AM08, além de apresentar 

um DM (24,19 μm) alto, possui um baixo teor de finos (6,47 %), características que o 
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classifica como material de granulometria grosseira. Já a amostra AM09 possui o 

menor DM (7,7 μm) e o maior teor de finos (21,14 %), sendo a argila com 

granulometria mais fina entre as amostras caracterizadas. O conhecimento das 

características granulométricas é importante, sobretudo quando usado para prevê 

e/ou justificar o comportamento plástico das argilas. 

 4.1.2 Plasticidade 

 Os resultados dos ensaios de LL e LP, bem como a classificação de cada 

amostra segundo seu valor de IP, podem ser vistos na Tabela 4.2.  

Tabela 4.2: Resultados dos ensaios de plasticidade das amostras.

Amostras 
LL LP IP 

Classificação 
% H2O 

AM01 59,15 id* 0 Não plástica 

AM02 id id 0 Não plástica 

AM03 62,39 42,2 20,19 Altamente plástica 

AM04 46,56 32,49 14,07 Medianamente plástica 

AM05 51,17 37,24 13,93 Medianamente plástica 

AM06 63,81 42,96 20,85 Altamente plástica 

AM07 57,26 45,13 12,14 Medianamente plástica 

AM08 id id 0 Não plástica 

AM09 41,44 26,35 15,1 Altamente plástica 

        *id - indeterminado 

 As amostras AM03, AM6 e AM09 foram classificadas em argilas altamente 

plásticas, destaque para as duas primeiras que obtiveram IP superior a 20 % e, 

portanto uma larga faixa de consistência plástica. 

 As AM01, AM02 e AM08 foram classificadas como materiais não plásticos. A 

AM01 é uma argila que apresenta uma coloração in natura preta, como já exposto 

na Tabela 3.1, além de uma alta perda mássica durante o processo de sinterização 
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(18,26 % na Tq de 1250 °C), características essas que indicam um alto teor de 

matéria orgânica em sua composição. Apesar de ainda discutível, alguns autores 

(HAMMIL, THE ROYAL AGRICULTURAL e SOIL QUALITY INFORMATION apud

GAIDZINSKIA, 2005; e RIBEIRO, 2004) justificam a falta de plasticidade de algumas 

argilas ao excesso de matéria orgânica, o que pode ser o caso da amostra AM01. A 

falta de plasticidade da AM08 deve-se ao baixo teor de finos (Tabela 4.1), 

justificativa que não cabe no caso da AM02. Todavia a plasticidade das argilas não 

depende unicamente da fração argilosa, sendo influenciada também pela morfologia 

das partículas, composição química e mineralógica, fatores esses que devem 

justificar a falta de plasticidade da amostra AM02.

 Em termos de aplicação industrial, as amostras classificadas como não 

plásticas podem ser usadas como reguladoras de plasticidade na massa cerâmica, 

sendo indicada para mistura com argilas que apresentem alta plasticidade, como é o 

caso das amostras AM03, AM06 e AM09.  

4.1.3 Análise química por fluorescência de raios X 

A Tabela 4.3 contém os resultados das análises químicas por FRX.  

 Observa-se que a amostra AM08 possui o maior teor de SiO2 (88,49 %), 

enquanto a AM02 o menor (51,99 %). O alto percentual de SiO2 na AM08 pode está 

associado a uma grande quantidade de sílica livre na forma de quartzo, o que 

explicaria a não plasticidade da AM08, visto que o quartzo é um agente 

desplastificante. Além da AM08, as amostras AM01, AM03, AM04, AM05 e AM07 

apresentaram teores elevados de SiO2 (acima de 70 %), podendo ser classificadas 

como argilas altamente silicosas. As argilas AM06 e AM09 apresentam 61,55 % e 

63,55 % de SiO2, respectivamente. 

 A amostra AM02 é constituída de 45,19 % de Al2O3, sendo qualificada como 

argila sílica-aluminosa. As argilas com alto teor de alumínio na sua composição 

invariavelmente apresentam a caulinita como principal argilomineral e são materiais 

bastante interessantes para fabricação de materiais refratários. 
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Tabela 4.3: Resultados das análises químicas das amostras.

Amostras
Principais elementos (% em peso) 

SiO2 Al2O3 Fe2O3 CaO Na2O K2O MnO TiO2 MgO Outros

AM01 76,06 18,90 1,69 0,42 - 0,65 0,03 1,31 0,44 0,50 

AM02 51,99 45,19 1,78 - - 0,44 - 0,40 - 0,20 

AM03 77,66 17,40 2,84 0,31 - 0,66 0,03 0,74 - 0,36 

AM04 72,61 22,25 3,20 0,32 - 0,53 0,04 0,68 0,21 0,16 

AM05 73,50 21,42 2,96 0,33 - 0,60 0,04 0,70 0,24 0,21 

AM06 61,55 29,00 5,68 0,59 0,41 1,18 0,05 1,02 0,38 0,14 

AM07 75,06 19,58 3,08 0,36 - 0,52 - 0,74 0,40 0,26 

AM08 88,49 7,93 1,15 0,25 - 0,54 0,04 1,02 0,24 0,34 

AM09 63,55 25,81 4,37 0,66 0,38 3,07 0,06 1,02 0,51 0,57 

 Os teores dos óxidos de magnésio e cálcio (MgO e CaO) estão em maiores 

quantidades nas amostras AM01, AM03, AM06, AM07 e AM09. Na AM02 não foi 

detectado a presença de nenhum dos dois elementos. O MgO e o CaO agem como 

agentes fundentes e tendem a baixar a faixa de temperatura de sinterização da 

massa cerâmica. 

 O óxido de sódio (Na2O) foi detectado apenas nas amostras AM06 e AM09. 

Em todas as amostras foi detectado o óxido de potássio (K2O), sendo encontrado 

em maiores quantidades nas amostras AM06 (1,18 %) e AM09 (3,07 %). O Na2O e 

K2O são agentes fundentes que atuam no sentido de melhorar a vitrificação dos 

materiais cerâmicos, sendo essencial para maioria das massas cerâmicas, exceto 

para as usadas na fabricação de materiais refratários. 

 As amostras AM01, AM02, AM03, AM05 e AM08 apresentaram teores de 

óxido de ferro (Fe2O3) abaixo de 3 %, o que os qualificam como possíveis matérias-

primas da indústria de cerâmica branca. A AM06 e AM09 têm os maiores 

percentuais de Fe2O3, o que deve resultar em cores pós-queima mais escuras. Para 

obter produtos de queima clara, objetivo desse trabalho, é descartado o uso das 
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amostras AM06 e AM09 de forma isolada, ou seja, a AM06 e AM09 não podem ser 

usadas puras, sendo necessária a mistura com argilas de menor teor de Fe2O3. 

4.1.4 Análise mineralógica por difração de raios X 

 Na Figura 4.2 são mostrados os difratogramas das amostras. Observa-se que 

em todas as amostras existe a presença da caulinita como constituinte argiloso e do 

quartzo como mineral acessório. As amostras AM07, AM08 e AM09 apresentaram 

picos característicos da ilita. Já na amostra AM09 foi identificada a montmorilonita. 
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Figura 4.2: Difratogramas das amostras. 



Resultados e Discussão  61 

José Carlos Calado Sales Júnior               Dissertação de Mestrado               PPGEM 

 4.1.5 Análise racional

 O resultado da análise racional é mostrado na Tabela 4.4. Como se pode 

perceber, todas as amostras possuem a caulinita como argilomineral predominante, 

exceto a AM09, o qual apresenta a ilita em maior proporção. Nas amostras AM06 e 

AM09 observam-se as maiores frações argilosas (soma da K, I e M), 72,60 % e 

72,03 %, respectivamente. A AM08 destaca-se pela grande percentual de quartzo, o 

que justifica a falta de plasticidade dessa amostra (veja Tabela 4.2).

Tabela 4.4: Resultado da análise racional das amostras.

Amostras 
K I M Q G Outro Soma 

(%) 

AM01 46,13 - - 53,87 - - 100 

AM02 fc* - - fc - - fc 

AM03 42,77 - - 57,23 - - 100 

AM04 53,49 - - 46,51 - - 100 

AM05 51,63 - - 48,37 - - 100 

AM06 72,60 - - 27,40 - - 100 

AM07 42,83 5,50 - 51,67 - - 100 

AM08 14,62 5,98 - 78,74 - 0,66 100 

AM09 29,91 33,90 8,22 27,97 - - 100 

        * fc - Falha de cálculo 

 4.1.6 Análise térmica 

  4.1.6.1 Análise térmica diferencial 

 A Figura 4.3 contém as curvas de DTA das amostras. O primeiro pico, comum 

a todas as amostras, situa-se abaixo de 100 °C, sendo conseqüente da absorção de 

calor para o processo de evaporação da água adsorvida na superfície das amostras. 
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O segundo pico, também notável em quase todas as curvas, surge na faixa de 

450 °C a 550 °C. Esse pico endotérmico está associado ao processo de eliminação 

de íons OH- das frações argilosas. Nas estruturas cauliniticas, predominante em 

quase todas as amostras caracterizadas neste trabalho, a desidroxilação da caulinita 

provoca a formação de uma estrutura metaestável conhecida como metacaulinita ou 

metacaulim. A transição de estrutura ocorrido na transformação da caulinita para 

metacaulinita provoca a diminuição da cristalinidade e pequenas distorções dos 

íons-alumínio na camada octaédrica [SANTOS, 1989]. 

 A amostra AM01 apresenta um pico exotérmico com máxima intensidade 

próximo à temperatura de 400 °C. Segundo SANTOS, 1989 e BARBA et al, 1997 

pico exotérmico nessa faixa de temperatura está associado a combustão de matéria 

orgânica. O efeito exotérmico dessa combustão tende a mascarar as reações de 

desidroxilação da fração argilosa, como pode ser percebido pela forma da curva 

térmica diferencial dessa amostra. 

 Outro pico exotérmico é visto na AM02. Detectado em temperaturas próximas 

a 1000 °C, esse pico esta associado à transformação da metacaulinita em espinélio 

Al:Si.  

Figura 4.3: Resultado da análise térmica diferencial das amostras. 
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  4.1.6.2 Análise termogravimétrica 

 Na Figura 4.4 são apresentados os resultados das análises 

termogravimétricas. Observa-se que em todas as amostras existe duas faixas de 

temperatura em que a perda de massa é mais pronunciada, fato evidenciado pelos 

picos da curva de DrTGA. Essas duas regiões estão associadas aos mesmos 

fenômenos comentados na DTA: perda de água livre e desidroxilação dos minerais 

argilosos. Através da associação das duas técnicas, também podemos confirmar à 

até então suspeita de combustão de matéria orgânica na AM01. Percebe-se na TGA 

dessa amostra que na mesma faixa de temperatura onde foi detectado o pico 

exotérmico existe uma moderada, entretanto, continua perda de massa. 

(a) (b) 

(c) (d) 



Resultados e Discussão  64 

José Carlos Calado Sales Júnior               Dissertação de Mestrado               PPGEM 

(e) (f) 

(g) (h) 

(i) 

Figura 4.4: Resultado da análise termogravimétrica.

 A perda de massa entre as amostras variou entre 18,12 %, para amostra 

AM01 (Figura 4.4 (a)), e 8,3 %, para AM08 (Figura 4.4 (h)). Levando em 

consideração a perda de massa ocasionada pela eliminação da água estrutural, 
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destaca-se a AM08 como menor perda entre todas as amostras, aproximadamente 

4 %. 

4.1.7 Propriedades tecnológicas 

Na Figura 4.5 são vistos os CPs das amostras numa seqüência crescente 

(esquerda para a direita) de Tq. A cor pós-queima das argilas AM01, AM03, AM04, 

AM05, AM07 e AM08 parte de uma creme clara para tonalidades de creme mais 

escuras com o aumento da Tq. As AM06 e AM09 apresentaram cores mais escuras 

confirmando um maior teor de Fe2O3 nessas amostras. A queima da AM02 resultou 

em uma cor rosa, que com o aumento de Tq diminui sua tonalidade, até que em 

1250 °C apresenta a cor branca. 

Figura 4.5:Coloração pós-queima dos corpos-de-prova na etapa de caracterização. 
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  4.1.7.1 Absorção de água 

 Na Figura 4.6 são mostrados os resultados do ensaio de AA.

Figura 4.6: Resultado do ensaio da absorção de água na etapa de caracterização. 
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 Nota-se que na primeira Tq  a maior AA é da AM01 (29,39 %), seguido da 

AM04 (29,17 %). A menor AA é visto na AM02 (12,56 %), devido, principalmente, a 

boa capacidade de acomodação de suas partículas, como já indicado os valores de 

CU e CD. 

 Com o aumento da Tq, observa-se que o nível de AA tende a diminuir 

especialmente em temperaturas acima de 1050 °C, exceção feita a AM02, o qual 

mantém a AA praticamente constantes em todas as Tq. A AM09 apresentou a maior 

redução de AA entre todas as amostras (83,03 %), o que é conseqüência da maior 

concentração dos agentes fundentes (vide Tabela 4.3). 
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  4.1.7.2 Retração linear de queima 

A Figura 4.7 contém os resultados da RLq das amostras.  

Figura 4.7: Resultado da retração linear de queima na etapa de caracterização.
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 Verifica-se que a AM02 apresentou valores negativos de RLq (expansão dos 

CPs), além de não mostrar evolução significativa com o aumento de temperatura. As 

características das amostras AM03, AM04, AM05, AM06 e AM07 em relação à RLq 

são semelhantes, tanto nos valores quanto na evolução. A AM08 destaca-se pela 

maior variação na RLq, passando de 0,25 % para 5,21 %, embora apresente 

retrações acima apenas da AM02. O conhecimento da variação dimensional 

ocasionado pelo processo de sinterização é fundamental para a adequação e 

padronização dimensional dos produtos cerâmicos.  
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  4.1.7.3 Porosidade aparente 

Os resultados da PA são mostrados na Figura 4.8.  

Figura 4.8: Resultado da porosidade aparente na etapa de caracterização.
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 A porosidade aberta do material cerâmico mantém uma relação direta com a 

capacidade do mesmo em absorver água, fato comprovado pela comparação entre 

os resultados da PA e AA obtidos nesse trabalho. A amostra AM09 destaca-se pela 

redução de aproximadamente 81 % na PA de 850 °C a 1250 °C. Além da AM02, o 

qual não mostrou alterações expressivas, as amostras AM01 e AM08 obtiveram 

reduções discretas na porosidade. As demais amostras apresentaram níveis de PA 

semelhantes, variando desde 48,59 %, em 850 °C para a AM04, até 18,17 %, em 

1250 °C para a AM06. 

 A porosidade nas cerâmicas é um fator prejudicial para o desempenho 

mecânico das mesmas, todavia facilita o processo de secagem e evita o 

aparecimento de defeitos mais comprometedores conseqüentes de gases formados 

durante a queima. 
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  4.1.7.4 Massa específica aparente 

A Figura 4.9 contém os resultados da MEA.  

Figura 4.9: Resultado da massa específica aparente na etapa de caracterização. 
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 Observa-se que apenas as amostras AM06 e AM09 apresentaram valores 

superiores a 2 g/cm3, valor esse atingido já na Tq de 1150 °C.  Não há variação 

significativa na MEA da AM02, o que definitivamente confirma a não sinterização 

dessa amostra na faixa de temperatura estudada. A AM04 e AM07 mostraram o 

maior aumento na MEA entre as nove amostras, tendo o primeiro um acréscimo de 

57,63 % no seu valor inicial. Nota-se também que a evolução da MEA se dá de 

forma mais acintosa em temperaturas acima de 1050 °C, o que leva a concluir que 

as melhores propriedades são obtidas acima dessa temperatura de sinterização. 
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  4.1.7.5 Tensão de ruptura à flexão 

Na Figura 4.10 são apresentados os resultados dos ensaios de flexão em três 

pontos.  

Figura 4.10: Resultado do ensaio de flexão em três pontos na etapa de 

caracterização. 
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 Verifica-se que o aumento da temperatura proporciona acréscimos nos 

valores da TRF, fato explicado pela diminuição da porosidade e maior densificação 

dos CPs. A AM09 apresenta maior resistência mecânica nas quatro primeiras 

temperaturas de queima, chegando a atingir 15,16 MPa em 1150 °C. A amostra 

AM04 obteve a maior TRF (23,16 MPa), constatada na temperatura de 1250 °C. As 

amostras AM02 e AM08 mostraram as menores resistências, alcançando valores 

máximos de 1,41 MPa e 1,68 MPa, respectivamente. Nas amostras AM03, AM05, 

AM06 e AM07 percebe-se uma evolução semelhante na TRF, culminando em 

valores situados na faixa de 12,05 MPa (AM03 em 1250 °C) a 14,97 MPa (AM06 em 

1250 °C). 

 Sabe-se que o ensaio de AA é muito utilizado para estimar a resistência 

mecânica das cerâmicas. Fazendo uma comparação entre os resultados obtidos no 

ensaio de flexão com os resultados da AA (Figura 4.6) realmente percebemos uma 

relação inversa entre os mesmos, salvo algumas exceções. Amostras como AM06 e 

AM09 que obtiveram baixas AA apresentaram altas TRF, já as que mostraram altos 

níveis de AA tiveram uma resistência mecânica baixa, como foi o caso da AM08. 

 Outra observação importante é os valores relativamente altos de TRF 

apresentados pelas amostras AM06 e AM09 nas temperaturas abaixo de 1050 °C. 

Em escala industrial matérias-primas que desenvolvem um comportamento 

mecânico satisfatório em temperaturas mais baixas são preferíveis, visto que o 

consumo de combustível é menor para o processo de queima. 

4.2. Etapa de formulação da massa cerâmica 

 4.2.1 Análise granulométrica das formulações  

A Figura 4.11 mostra as curvas granulométricas das cinco formulações. Na 

Tabela 4.5 são apresentadas as principais informações extraídas das curvas. 

Constatou-se, como já era previsto, que a adição da amostra AM08 na AM09 

diminuiu o teor de finos, chegando a 13,10 % na formulação C, e aumentou o DM, 

atingindo 13,57 μm também na formulação C. A desuniformidade do tamanho dos 

grãos, medido por CU, é maior para a formulação C (7,57) e menor para formulação 

A (6,83). A mesma observação é valida para largura da faixa granulométrica 
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ocupada pelas formulações (CD), o qual tem a formulação C como mais larga 

distribuição (20,34) e a formulação A como mais estreita (17,40).  

Forulação A (1 AM08 / 1 AM09)  Formulação B (2 AM08 / 1 AM09)

 Formulação C (3 AM08 / 1 AM09)  Formulação D (1 AM08 / 2 AM09)

Formulação E (1 AM08 / 3 AM09) 

Figura 4.11: Curvas granulométricas das formulações. 



Resultados e Discussão  77 

José Carlos Calado Sales Júnior               Dissertação de Mestrado               PPGEM 

Tabela 4.5: Principais características granulométricas das formulações.

Formulações

D10 D60 D90 DM
CU CD

Teor de finos 

< 2 μm 

(% em volume)(μm) 

A 1,39 9,50 24,19 10,33 6,83 17,40 16,67 

B 1,50 10,37 29,16 12,22 6,91 19,44 14,83 

C 1,60 12,11 32,54 13,57 7,57 20,34 13,10 

D 1,32 9,10 23,19 10,22 6,89 17,57 17,24 

E 1,27 9,00 22,90 10,01 7,09 18,03 18,48 

4.2.2 Plasticidade das formulações 

De acordo com a Tabela 4.6, todas as formulações foram qualificadas como 

medianamente plásticas, variando os valores de IP entre 11,73, para formulação C, 

e 14,90, apresentado pela formulação E. Nota-se que a adição de AM08 diminui o 

caráter plástico da massa, funcionando como uma matéria-prima reguladora de 

plasticidade. 

Tabela 4.6: Resultados dos ensaios de plasticidade das formulações.

Formulações LL LP IP  Classificação 

A 37,98 23,88 14,11 Medianamente plástica

B 38,75 25,61 13,14 Medianamente plástica

C 39,40 27,67 11,73 Medianamente plástica

D 38,26 24,87 13,39 Medianamente plástica

E 43,06 28,16 14,90 Medianamente plástica

4.2.3 Propriedades tecnológicas 

Na Figura 4.12 são apresentados os resultados das propriedades 

tecnológicas das formulações. Na Figura 4.12 (a) é possível observar que os valores 

da AA crescem com o aumento do teor de AM08, sendo máximo na formulação C 

(21,92 %) e mínimo na E (16,72 %). Verifica-se que a adição de 18,41 % 
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(formulação E) em peso da AM08 proporciona um aumento de 39 % na AA da 

amostra AM09 (veja Figura 4.6 (c)). Entretanto o aumento da AA entre as 

formulações é mais cauteloso, atingindo, na formulação C, um aumento de 31 % em 

relação ao valor de AA da formulação E, o qual possui teor de AM08 quase quatro 

vezes menor do que a formulação C. 

 As RLq (Figura 4.12 (b)) das formulações estão dentro da faixa delimitada 

pelos valores obtidos pelas amostras AM08 e AM09 na etapa de caracterização, 

variando de 2,29 %, para formulação D, a 1,06 %, para formulação C. É possível 

notar também, que quanto maior a quantidade relativa de AM09 maior é a RLq, 

exceto para formulação E que apresentou comportamento fora dessa tendência. A 

baixa RLq é benéfica para um bom controle dimensional dos produtos cerâmicos. 

 A porosidade aparente (Figura 4.12 (c)) apresentou comportamento 

semelhante ao resultado de AA considerando o teor de AM09 como parâmetro. O 

nível de porosidade é máximo na formulação C (39,94 %) e mínimo na E (33,29 %). 

A diminuição da PA pela adição da AM09 deve-se ao maior teor de agentes 

fundentes nessa argila, que possibilita, com o aumento do seu teor nas formulações, 

a formação de uma quantidade maior de fase líquida.

 A adição da AM09 na AM08 melhora a densificação, o que pode ser 

constatado pela MEA (Figura 4.12 (d)). A MEA para as formulações variou de 

1,42 g/cm3 a 1,66 g/cm3, constatados na formulação C e E, respectivamente.

 As respostas mecânicas das massas formuladas (Figura 4.12 (e)) 

apresentaram uma queda significativa quando comparada a resistência mostrada 

pelos CPs da AM09. Na formulação E (menor teor de AM08) observa-se uma queda 

de aproximadamente 68 % na TRF, chegando, na formulação C, a tensão de 

0,83 MPa, valor esse que desaconselha o uso dessa formulação para aplicações em 

escala industrial.  
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(a) (b) 

(c) (d) 

(e) 

Figura 4.12: Resultados das propriedades tecnológicas das formulações. 



Resultados e Discussão  80 

José Carlos Calado Sales Júnior               Dissertação de Mestrado               PPGEM 

4.3 Testes em escala industrial 

A idéia inicial deste trabalho era que nessa etapa fosse realizado testes já em 

produtos com um designer diferenciado, o que infelizmente não foi possível. Então 

optamos em produzir e realizar alguns testes em tijolos maciços (Figura 4.13).  

 Os novos produtos seriam fabricados no mesmo equipamento citado no 

subitem 3.2.3.1 e que foi utilizado na fabricação dos tijolos maciços, mediante 

algumas alterações na cavidade do molde. 

Figura 4.13: Tijolo maciço fabricado para testes em escala industrial. 

 4.3.1 Conformação dos tijolos maciços

Durante a conformação, o principal defeito apresentado pelos tijolos foi a 

escamação na face maior sem o rebaixo (Figura 4.14). De acordo com o fabricante 

da tijoleira são enumeradas quatro possíveis causas para tal defeito, são elas:  

• Folga entre cortador e a espátula inadequada; 

• Barro de difícil condição de corte; 

• Cortador inadequado; 

• Massa com tempo de descanso inadequado. 

 Na tentativa de eliminar esse defeito foi regulada a folga do cortador em três 

diferentes distâncias, 10 mm, 12 mm e 15 mm, todas situadas na faixa recomenda 
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pelo fabricante (8 mm a 20 mm). Em nenhuma das três folgas foi verificada 

significativa melhora. Como medida paliativa, também recomendada pelo fabricante, 

foi colocado um conduite de PVC (Policloreto de vinila) recobrindo o cortador (Figura 

4.15), o que reduziu, pelo menos parcialmente, o corte arrepiado. 

Figura 4.14: Principal defeito na etapa de conformação dos tijolos: corte arrepiado. 

Figura 4.15: Esquema de corte dos tijolos e tentativa de eliminar o defeito do corte 

arrepiado. 

 4.3.2 Curvas de gresificação

Na figura 4.16 são mostradas as curvas de gresificação das formulações A, B 

e D.  
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Figura 4.16: Curvas de gresificação das formulações A, B e D. 

 Com a elevação da temperatura de queima percebe-se a diminuição da AA e 

o aumento da RLq para todas as formulações, especialmente para D. Nota-se que a 

adição de AM08 tende a aumentar a AA e diminuir a RLq, como já havia sido 

observado nos resultados obtidos em laboratório (subitem 4.2.3).  

 Fazendo um comparativo entre os resultados dessa etapa na Tq de 1050 °C e 

os resultados da etapa de caracterização das formulações (Figura 4.12 (a) e (b)), 

observa-se que os valores de AA são bastante inferiores aos obtidos na 

caracterização realizada em laboratório. Em contraposição, os percentuais de RLq 

são significativamente maiores nesses testes em âmbito industrial, chegando, na 

formulação B, a ser mais de três vezes superior ao obtido em laboratório As 

diferenças na AA e RLq das duas etapas estão ligadas ao tipo de processamento 

utilizado na confecção dos CPs. Portanto, para obter produtos com as 
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características desejáveis, além do conhecimento das características da massa 

cerâmica, é necessário o conhecimento do método de fabricação e suas 

peculiaridades. 

 4.3.3 Verificação da máxima taxa de aquecimento 

 Nesse ensaio foi realizado duas queima, resultando em duas taxas de 

aquecimento testadas. A primeira taxa aplicada foi de 2 °C/min, tendo como 

resultado tijolos com boa uniformidade em relação a coloração e poucos defeitos 

(Figura 4.17 (a)), sendo considerada uma taxa que pode ser aplicada em âmbito 

industrial sem maiores problemas. No segundo teste foi aplicada uma taxa de 

5 °C/min, resultando em tijolos bastante defeituosos (Figura 4.17 (b)). Então, para 

tijolos secos naturalmente, o teste constatou que a máxima taxa de aquecimento 

empregada no início do processo de queima deve ser inferior a 5 °C/min.  

(a) 2 °C/min (b) 5 °C/min

Figura 4.17: Tijolos queimados nos testes para verificação da máxima taxa de 

aquecimento. 

 4.3.4 Queimas em forno à gás 

 A Figura 4.18 mostra tijolos queimados no forno utilizando o GLP como 

combustível, sendo cada tijolo representante de uma das formulações testadas em 

escala industrial. O aspecto que chama a atenção, e que já era previsto, é a 

coloração mais clara da formulação B em relação às outras duas formulações. A 
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variação de coloração ocasionada pelas diferentes formulações, e conseqüente da 

composição química, é benéfica sob o ponto de vista de diversificação de produtos, 

entretanto requer um cuidado maior na etapa de dosagem e mistura das matérias-

primas para evitar uma não uniformidade de cor nos produtos. 

Figura 4.18: Tijolos maciços queimados em forno à gás. 

 Na Figura 4.19 são exibidos os dois principais defeitos detectados nos tijolos 

queimados no forno a gás. A Figura 4.19 (a) mostra machas na face lateral do tijolo 

ocasionado pelo empilhamento dentro do forno. Na Figura 4.19 (b) é possível 

observar que os tijolos apresentam uma coloração cinza escura no centro do seu 

perfil transversal, clareando à medida que se aproxima da superfície da peça, fato 

que indica que os parâmetros estabelecidos no processo de queima não foram 

adequados. Os dois defeitos podem ser eliminados aplicando um ciclo térmico mais 

apropriado, com uma Tq superior e permanência maior no patamar de queima. 

Outra medida que pode ser aplicada na tentativa de melhorar as condições de 

queima é a adaptação de um sistema mais eficiente de renovação da atmosfera de 

queima, permitindo uma melhor oxigenação nas peças e eliminando os gases 

redutores. 
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(a) (b) 

Figura 4.19: Defeitos nos tijolos queimados à gás. 

  4.3.4.1 Absorção de água  

Na Figura 4.20 é mostrado o resultado da AA dos tijolos queimados no forno a 

gás. A maior absorção é verificada na formulação B com 18,71 %, e a menor na 

formulação D com 14,98 %. Quando comparamos os níveis de AA dos tijolos 

queimados a gás com os resultados da queima (850 °C) realizada em forno elétrico 

(curvas de gresificação) percebemos que a AA é maior para a queima no forno a gás 

em todas as três formulações, fato que reforça à necessidade de otimização dos 

parâmetros utilizados para a queima à gás. 

Figura 4.20: Resultado da absorção de água dos tijolos queimados no forno a gás. 
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  4.3.4.2 Determinação das dimensões 

Na Tabela 4.7 é apresentado as dimensões dos tijolos queimados no forno à 

gás. Observa-se que nenhuma das formulações apresentou características 

dimensionais compatíveis com as dimensões nominais estabelecidas pelas Normas 

ABNT NBR 8041 e NBR 7170. Apenas as alturas das formulações B e D estão 

dentro da faixa dimensional aceita pelas normas brasileiras para os tijolos maciços 

comuns. Entretanto, as especificações dimensionais desse tipo de produto não 

constituem um fator preocupante, visto que as normas vigentes possibilitam ao 

produtor optar por classificar o seu produto em tijolo maciço especial, o qual pode 

ser fabricado com as dimensões acordadas entre produtor e consumidor. 

Tabela 4.7: Dimensões dos tijolos queimados em forno à gás.

Dimensões Reais 

(mm) 
Dimensões nominais 

(mm) 
A B D 

Comprimento 215 217 216 190 ± 3 

Largura 104 106 104 90 ± 3 

Altura 53 54 54 57 ± 3 



CAPÍTULO 5 – CONCLUSÕES 
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 De acordo com os resultados obtidos conclui-se que: 

• Todas as amostras analisadas são potencialmente matérias-primas da 

indústria de cerâmica estrutural, sendo possível a aplicação das mesmas na 

fabricação dos novos produtos cerâmicos; 

• As amostras AM01, AM02 e AM08 não desenvolvem plasticidade suficiente 

para o processo de conformação, portanto só podem ser usadas na 

formulação com outra(s) argila(s) que imprima maior trabalhabilidade à massa 

cerâmica; 

• As amostras AM06 e AM09 apresentam cores escuras pós-queima, devido ao 

alto teor de Fe2O3 em suas composições. Para a fabricação de produtos 

cerâmicos de base clara a utilização das duas argilas se restringe a massas 

formuladas com outra(s) argila(s) de menor(es) teor(es) de óxido de ferro 

como, por exemplo, as amostras AM01, AM02 e AM08; 

• Nas argilas AM03, AM04, AM05 e AM07 foram constatadas características 

adequadas para o desenvolvimento dos novos produtos utilizando massas 

cerâmicas simples, ou seja, sem o uso de formulações;  

• A influência da temperatura de queima na coloração e nas propriedades 

tecnológicas dos CPs é notória, atribuindo, especialmente acima de 1050 °C, 

cores mais escuras e melhor sinterização aos produtos cerâmicos, exceto 

para a amostra AM02; 

• A formulação de massas cerâmicas usando duas ou mais matérias-primas, 

cada qual atribuindo características distintas e ao mesmo tempo importantes 

a massa cerâmica, é a melhor forma de atingir as propriedades desejadas, 

possibilitando otimizações no processo e obtenção de produtos com 

qualidade superior; 
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• A taxa de aquecimento inicial no processo de queima deve ser baixa para 

evitar perda de produto, sobretudo para produtos maciços e submetidos a 

processos de secagem natural; 

• Os parâmetros aplicados e as condições atingidas durante a queima no forno 

à gás resultou em tijolos defeituosos e aparentemente não sinterizados, 

sendo necessário uma maior investigação em relação ao parâmetros de 

queima a ser utilizados para que se possa atingir melhores condições de 

queima no forno à gás. 
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SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

 Como sugestões para trabalhos futuros propõem-se: 

• O desenvolvimento de peças cerâmicas com designe inovador, realizando 

pesquisas no mercado local para verificar a aceitação dos mesmos; 

• Estudar a viabilidade técnica e econômica da introdução dos “tijolos de junta 

seca” em âmbito industrial; 

• Desenvolver produtos cerâmicos com coloração diferenciada através da 

introdução de pigmentos inorgânicos, estudando os métodos de pigmentação 

e a influência nas propriedades finais dos produtos;  

• Verificar as características de outras massas cerâmicas compostas, utilizando 

como matérias-primas base outras argilas caracterizadas nesse trabalho; 

• Investigar a influência da composição mineralógica e granulométrica das 

matérias-primas e/ou formulações no tempo de secagem, tentando obter 

massas cerâmicas de secagem rápida. 
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