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RESUMO 

Os rejeitos de granito são provenientes do processo de mineração dessas rochas ornamentais 

para uso na indústria da construção civil. O Brasil é um dos maiores produtores de blocos ou 

produtos acabados de rochas ornamentais, extraindo cerca de 5,2 milhões toneladas/ano. Os 

maiores produtores nacionais são os estados do Espírito Santo, Minas Gerais e Bahia que 

respondem por 80% da produção nacional. Porém o desperdício em todo o processo de 

desmonte destes blocos chega a incríveis 40% do total. O uso dos detritos produzidos por esta 

indústria na cerâmica branca poderia ser uma forma de disposição desse material, visto que 

estes materiais, sob forma de lama, são lançados diretamente em lagoas de decantação, 

terrenos baldios ou jogados em rios, sem nenhum tratamento. O presente trabalho tem como 

propósito principal estudar a influência que o rejeito das rochas ornamentais exerce sobre as 

propriedades físicas e mecânicas da cerâmica branca. Para isso, foram feitas as 

caracterizações das matérias-primas por fluorescência de Raios-X, difração de Raios-X, 

análise granulométrica, análise termogravimétrica e análise termodiferencial, elaborando-se 

cinco formulações (0, 10, 20, 30, 40% em peso de granito) que foram queimadas em três 

temperaturas: 1100°C, 1150°C e 1200ºC com 60 minutos de patamar. Após a queima, os 

corpos-de-prova foram submetidos a ensaios de absorção de água, retração linear, porosidade 

aparente, massa específica aparente, resistência à flexão, microscopia eletrônica de varredura. 

Foram obtidas propriedades tecnológicas compatíveis com os limites mínimos exigidos para a 

fabricação de um grês porcelanato. 

Palavras-chave: Rochas ornamentais. Argila caulinítica. Grês porcelanato.



ABSTRACT 

The marble and granite waste come from the process of mining of those ornamental rocks for 

use in the building industry. Brazil is one of the largest producers of blocks or finished 

products of ornamental rocks, extracting about 5.2 tons / year. The largest national producers 

are the states of Espírito Santo, Minas Gerais and Bahia which account for 80% of the 

Brazilian production. However, the waste total amount during processing of these blocks 

reaches 40% of the total. The use of the waste produced by this industry in white ceramics 

could be a form of disposition, because these materials, are thrownasa mud directly at 

decantation ponds, wastelands or in rivers, without any treatment. The present work has as 

main purpose to study the influence that reject of the ornamental rocks on the physical and 

mechanical properties of white ceramics. X-Ray characterizations of raw materials by were 

performed X-Ray fluorescence, X-Ray diffraction, granulometric, thermogravimetric and 

thermodiferencial analysis, five formulations were made (0, 10, 20, 30, 40% in granite 

weight) wich were burned at three temperatures: 1100°C, 1150°C and 1200ºC with 60 

minutes of sorling time. After sintering, the samples were submitted to different analyser 

absorption of water, linear retraction, apparent porosity, apparent specific mass, flexival 

stronght, and scanning were obtained microscopy. Compatible technological properties within 

the limits demanded for the production of porcelainized stoneware.

Word-key: Ornamental rocks. Kaulinitic clay. Porcelainized stoneware. 
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1 INTRODUÇÃO 

A cerâmica é praticamente tão antiga quanto à descoberta do fogo. 

Predominantemente ao longo da história e até o final do século XIX, métodos artesanais para 

obtenção dos mais variados objetos eram empregados. Tais objetos de uso decorativo ou 

doméstico e de uso na construção civil e industrial eram produzidos manualmente e muitos 

deles de excelente qualidade. No século XX, acompanhando a revolução industrial, a indústria 

cerâmica adotou a produção em massa, para a qual são de fundamental importância o 

conhecimento e controle das matérias - primas, produtos e processos. Foi imposta ao setor 

cerâmico uma melhor qualidade nas peças cerâmicas motivado pela competitividade 

internacional, sendo cada vez mais importante o tratamento dado ao meio ambiente, fator 

determinante na escolha do produto. 

As indústrias de beneficiamento de rochas ornamentais vêm preocupando os principais 

órgãos ambientais do governo e algumas ONG’s pelos rejeitos sem nenhum tratamento que 

são lançados indiscriminadamente no meio ambiente. Estes despejos em alguns casos são 

feitos em reservatórios a céu aberto e em pátios. Desse modo alguns estados brasileiros já 

apresentam alguma preocupação na elaboração de leis de controle que obriguem os 

empresários a encontrar novas alternativas para o reaproveitamento destes dejetos. Esse 

problema relacionado com rejeitos não se resume só ao Brasil. Países que são considerados de 

primeiro mundo sofrem com o mesmo mal, a grande quantidade de resíduos produzidos por 

suas indústrias.

Por causa do desperdício, alguns órgãos do governo estão notificando os estados 

produtores a tomarem posição junto às empresas quanto ao destino desses rejeitos. Dessa 

forma, a utilização dos rejeitos do beneficiamento de rochas ornamentais em massas argilosas 

foi incrementada principalmente para a produção de cerâmica vermelha.  

A utilização dos resíduos de rochas ornamentais na indústria ceramista como 

componente da massa cerâmica tem sido uma forma definitiva para a retirada destes do meio 

ambiente, assim não se depositam os mesmos em rios, mares e solo, causando poluição dos 

mesmos. Em alguns momentos a incorporação pode trazer vantagens adicionais na melhoria 

no processo e nas propriedades dos produtos obtidos.

A produção mundial de revestimentos cerâmicos está distribuída entre 5 países. A 

China responde com aproximadamente 3.500 milhões/m2 (61%), Espanha com 
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aproximadamente 685 milhões/m2 (12%), Brasil com 637 milhões/m2 (11,08%), Itália com 

563 milhões/m2 (9,8%), índia com 360 milhões/m2 (6,27%), dados de 2007. A Itália detém as 

mais modernas tecnologias de produção. (ANFACER, 2007). 

O Brasil neste contexto internacional destaca-se como o terceiro maior produtor e 

exportador de revestimentos cerâmicos com uma produção de 637 milhões de metros 

quadrados dados estes de 2007 e o 2º maior consumidor mundial de cerâmica de revestimento 

com 534,7 milhões/m2. (ANFACER, 2007).

O setor de revestimento cerâmico do Brasil é constituído por 94 empresas com 117 

plantas industriais, instaladas em 18 estados brasileiros, localizadas principalmente no estado 

de São Paulo e nas regiões sul e nordeste. (ANFACER, 2007).

O Estado do Rio Grande do Norte tem na indústria ceramista uma grande fatia de sua 

economia. Segundo o Anuário Mineral Brasileiro de 2006, o Estado produziu 201.377 

toneladas de argilas comuns sendo 81.310 toneladas beneficiadas.

Este estudo apresenta o monitoramento das propriedades físicas e mecânicas dos 

corpos-de-prova que tiveram adicionadas à sua massa cerâmica resíduos de granito em 

proporções de 10% a 40% em peso, para determinar a possível utilização como matéria-prima 

na indústria cerâmica. 

Este trabalho foi dividido nas seguintes etapas: 

� Preparação das matérias-primas; 

� Caracterização das matérias-primas; 

� Preparação da massa cerâmica; 

� Compactação dos corpos-de-prova; 

� Sinterização dos corpos-de-prova; 

� Caracterização dos produtos sinterizados. 
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

Este capítulo apresenta uma revisão bibliográfica que abrange os temas: cerâmica 

branca, revestimentos cerâmicos, caracterização da cerâmica de revestimento, processo de 

fabricação do grês porcelanato, propriedades do grês porcelanato, grês porcelanato – novas 

composições; resíduos industriais, legislação que deve ser obedecida pelos empreendimentos 

que exploram os recursos minerais, mineração e balanço econômico de rochas ornamentais.  

2.1 CERÂMICA BRANCA  

Cerâmica branca são produtos cerâmicos obtidos através da utilização de argilas 

quase isentas de óxido de ferro, apresentando cor branca, rósea ou creme claro quando 

queimadas a temperaturas usuais de 950 °C ou 1250 °C. Dão origem a louças de pó-de-pedra 

porosa, com absorção de 15 % a 20 %, como os azulejos e a louça sanitária e as louças de 

grés, com absorção de 1 a 2 %, que são as mais usuais para pisos ou revestimentos nas 

indústrias de cerâmicas de vanguarda, como as porcelanas. (CLARO, 2007) 

A partir da segunda metade da década de 60, com a criação do Sistema Financeiro da 

Habitação e do Banco Nacional da Habitação, toda a indústria nacional de materiais e 

componentes para construção civil despertou para a possibilidade de crescimento, em virtude 

da mudança de escala de produção para habitação no país. 

No entanto, foi no início dos anos 70 que a produção atingiu uma demanda 

continuada, fazendo com que a indústria cerâmica ampliasse significativamente a sua 

produção, com o surgimento de novas empresas. 

A tecnologia construtiva brasileira – baseada no projeto e na construção com sistemas 

estruturais em concreto armado e sistemas de vedação predominantemente em alvenaria de 

blocos cerâmicos – e as características climáticas do país asseguram um elevado potencial de 

uso de cerâmica para revestimentos, tanto em pisos quanto em paredes. (GORINI, 1999). 

 O setor de cerâmica branca agrupa uma grande variedade de produtos, tais como 

louças e porcelanas (utilitárias e decorativas), sanitárias e porcelana técnica, que se 

diferenciam, entre outros fatores, pela temperatura de queima, pela composição da massa, e 
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notadamente pelo tipo de fundente. A massa é do tipo composta, constituídas de argilas 

plásticas de queima branca, caulins, quartzo e fundentes (feldspato, filito, rochas feldspáticas, 

carbonatos). (MOTTA, 2001) 

De uma forma geral as argilas brancas são constituídas por caulinita, mica (ilita) e 

quartzo, podendo apresentar teores de esmectita e possivelmente clorita, sendo a caulinita, 

geralmente, mal cristalizada e de fina granulometria (MENEZES, 2003).

Os depósitos de argilas plásticas para cerâmica branca não são comuns. Assim, os 

materiais estritamente classificados como "ball clays" (argila que contém três minerais 

dominantes: caulinita (20-80%), mica (10-25%) e quartzo (6-65%) se encontram apenas no 

Reino Unido, Estados Unidos e República Checa. Por outro lado, Alemanha, França, Brasil e 

alguns outros países possuem argilas plásticas de queima branca com propriedades 

semelhantes (BARBA, 1997).

Um grande problema atual da indústria de cerâmica branca no Brasil é a falta de 

jazidas de argilas plásticas com as propriedades das "ball clays" estrangeiras. Apenas duas 

jazidas sedimentares são conhecidas, a do município de São Simão (SP) e a do município de 

Oeiras (PI). Ambas as argilas têm composição química e mineralógica e propriedades 

cerâmicas semelhantes às das "ball clays" inglesas, sendo as argilas nacionais de referência 

para a indústria de cerâmica branca. Outras argilas plásticas, queimando com cor branca, são 

usadas em substituição parcial ou total à argila São Simão em indústrias de cerâmica branca 

nos estados do sul e sudeste, como as argilas dos municípios de Suzano, Ribeirão Pires, 

Itaquacetuba, Jundiaopeba e Moji das Cruzes (SP) e Magé (RJ). (MENEZES, 2003). 

A Tabela 1 apresenta a evolução da instalação e da produção brasileira de cerâmica 

de revestimento. 

Tabela 1 – Evolução da instalação e da produção brasileira de cerâmica de revestimento. 

ANO Capacidade Instalada (106m2) Produção (106m2)

2001 556,90 473,4 
2002 564,4 508,3 
2003 571,5 534,0 
2004 621,7 565,6 
2005 650,7 568,1 
2006 672,4 594,2 

Fonte: Ministério de Minas e Energia – Anuário Estatístico (2007). 
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Buscando descobrir novos jazimentos de argilas plásticas para cerâmica branca no 

nordeste do Brasil, em 1974 foram conduzidos estudos de argilas das várzeas do Rio 

Capibaribe, PE, sendo identificadas argilas plásticas para uso tanto em cerâmica branca como 

cerâmica vermelha. Seguindo essa diretriz, Gusmão (2003) mencionaram os depósitos de 

argila plástica para cerâmica branca da faixa costeira do nordeste do país, se estendendo do 

Estado de Alagoas ao sul do Estado da Paraíba, bem como, os jazimentos de Oeiras no Piauí, 

havendo grande destaque às argilas do Município de Alhandra na Paraíba, cujas matérias-

primas eram utilizadas por indústrias de Recife (PE), Natal (RN) e Campina Grande (PB) e 

cujos jazimentos eram pouco conhecidos. 

Ferreira et al (2003) analisaram argilas extraídas do litoral paraibano, realizando 

sua caracterização para fins cerâmicos e constataram que os limites de liquidez variaram de 

48,0% a 56,0% e que os limites de plásticos variaram de 22,3% a 29,2%. Os índices de 

plasticidade situaram-se no intervalo de 20,9% a 30,7%, verificando que todas as amostras 

são consideradas altamente plásticas por apresentarem índices de plasticidade superiores a 

15% como mostrado na Tabela 2.  

Tabela 2 – Limite de Liquidez, Limite Plástico e Índice de Plasticidade de argilas do 
litoral da Paraíba. (H. S. FERREIRA et al 2003). 

A composição química das amostras indica que os teores de Fe2O3 são baixos nas 

amostras B, C e D e elevado na amostra A. O K2O presente na amostra A está provavelmente 

relacionado a uma possível presença de mica. A presença de MgO na amostra B está 

relacionada à provável presença de esmectita, que é dificilmente identificada por se encontrar 

em pequena quantidade e geralmente aderida as faces do material caulinítico, como 

apresentado na Tabela 3.
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Tabela 3 – Composição Química as Amostras (H. S. FERREIRA et al 2003)

As propriedades físico-mecânicas das amostras estudadas por Ferreira et al, (2003),

mostram tensão de ruptura à flexão após secagem a 110 ºC variando de 1,70 a 4,52 MPa. 

Comparando com os valores indicados em literatura para a argila São Simão (3,90 a 5,12 

MPa), observa-se na Tabela 4 que os valores obtidos são, de forma geral, inferiores aos 

indicados para a argila São Simão. De acordo com classificação da literatura os valores 

obtidos são considerados medianos, com exceção da amostra A, cuja tensão de ruptura seria 

classificados como intermediária superior.  

Tabela 4 – Propriedade físico-mecânicas visando fins cerâmicos das amostras (H. S. 
FERREIRA et al. 2003).

Após estudos e análises dos resultados, Ferreira et al (2003), verificaram que as 

amostras apresentaram uma fração de argila situada em torno de 36% a 50%, e que as argilas 
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eram constituídas basicamente por material caulinítico e pequenos teores de quartzo e 

material acessório e apresentaram também valores de resistência mecânica, absorção de água 

e porosidade, dentro da faixa indicada na literatura, bem como apresentaram cores claras após 

queima em temperaturas de até 1450 ºC. 

2.1.1 Revestimento cerâmico 

A constante inovação tecnológica permite múltiplas possibilidades e já se pode 

vislumbrar, entre algumas das tendências mundiais para o setor, o desenvolvimento de uma 

cerâmica que atenda às exigências estéticas e técnicas de quaisquer ambientes e uso.

As cerâmicas de revestimento tem na absorção de água um importante parâmetro, que 

determina qual a sua colocação na classificação determinada pela ABNT, sendo divididos em 

5 categorias, como mostrado na Tabela 5. 

Tabela 5 – Classificação genérica das placas cerâmicas para revestimentos em função da 
capacidade de absorção de água. (NBR 13818). 

GRUPOS DE ABSORÇÃO DE ÁGUA 

PROCESSOS DE 
CONFORMAÇÃO 

GRUPO I 
E  3% 

GRUPO IIa
3% < E 

6% 

GRUPO IIb 
6% < E  10% 

GRUPO III
 E > 10% 

EXTRUDADO (A) Grupo AI 
Grupo AIIa1 Grupo AIIb1

Grupo AIII 
Grupo AIIa2 Grupo AIIb2

PRENSADO A SECO (B) 
Grupo BIa

Grupo BIIa Grupo BIIb Grupo BIII Grupo BIb
OUTROS PROCESSOS (C) Grupo CI Grupo CIIa Grupo CIIb Grupo CIII 

Observações:  
·Grupo BIII engloba apenas placas vidradas. Existe uma pequena produção de placas 

prensadas a seco não vidradas com absorção maior do que 10% que não entram neste grupo; 

·Os Grupos AIIa e AIIb são divididos em duas partes com diferentes especificações de 
produção. 

A Tabela 6 apresenta a produção de revestimentos por região em 2006. 
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Tabela 6 – Produção de revestimento cerâmico por região -2006. 

REGIÃO Consumo Total 
(106m2)

Participação
(%) 

Norte - - 
Nordeste 40,0 6,7 

Centro-Oeste 17,0 2,9 
Sudeste 389,2 65,5 

Sul 148,0 24,9 
Total Brasil 594,2 100,0 

Fonte: Ministério de Minas e Energia – Anuário Estatístico (2007). 

Os revestimentos cerâmicos têm suas características determinadas pelos seguintes 

parâmetros: absorção de água, resistência mecânica e retração linear. Ao esmalte das peças 

estão associados outros fatores (resistência à abrasão, resistência ao manchamento e 

limpabilidade). 

 Os materiais argilosos utilizados na cerâmica de revestimento apresentam grande 

variedade de tipos e composições. Geralmente, na produção da massa (barbotina) são 

utilizadas misturas de diversos tipos e características distintas, que resultam na composição 

desejada. Já os materiais não-argilosos são utilizados em mistura com argilas, quando estas 

não os contêm. Servem para formar o esqueleto do corpo cerâmico ou para promover a fusão 

da massa. Os compostos minerais normalmente utilizados são quartzo, feldspato e calcário. 

As principais matérias-primas plásticas utilizadas no preparo das massas de 

revestimentos são argilas plásticas (queima branca ou clara), caulim e argilas fundentes 

(queima vermelha). Dentre as matérias não-plásticas, destacam-se os filitos, fundentes 

feldspáticos (feldspato, granito, sienito e outros), talco e carbonatos (calcário e dolomito), 

sendo que o filito e o talco apresentam também características plásticas. O quartzo (material 

não-plástico) geralmente já está incorporado a outras substâncias minerais (argilas, filitos e 

fundentes feldspáticos).

O grês porcelanato transformou-se em um material de características modernas e 

versáteis, através do processo de polimento e da introdução de técnicas de decoração. 

O nome grês porcelanato derivou das seguintes terminologias; 

� “grês”, que consiste de um material cerâmico com estrutura compacta, 

característica de uma fase cristalina imersa em uma fase vítrea; 

� “porcelanato”, terminologia que se refere às características técnicas do produto, 

os quais se assemelham às da porcelana. (MENEGAZZO, 2000). 
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O desenvolvimento deste tipo de produto foi de grande significado, pois estendeu o 

uso da cerâmica para locais de domínio das pedras naturais, que possuem uma resistência à 

abrasão mais elevada do que produtos cerâmicos esmaltados. 

O grês porcelanato foi produzido inicialmente sem esmalte. Mesmo sem esmalte o 

grês porcelanato mostrava uma alta resistência da superfície, com alta resistência ao ataque 

ácido, completa impermeabilidade e resistência ao gelo. Mas mesmo sem o esmalte o grês 

pode ser polido se assemelhando muito ao mármore e ao granito, só que com custo de 

produção muito menor e características técnicas melhores. (BIFFI, 2002). 

Os porcelanatos que estão no mercado possuem uma absorção de água inferior a 0,5% 

e em muitos casos inferiores a 0,1%. A absorção da água fornece uma noção de porosidade, 

ou seja, quanto maior a absorção de água maior será a porosidade, então temos também que 

menor será a densificação. A absorção é um fator primordial para a característica técnica de 

uma placa cerâmica, ou seja, um produto marcado com características mecânicas superiores, 

com compactação marcadamente estrutural e que sejam maciças (resistência à flexão e a carga 

de ruptura) ou superficiais (dureza e resistência à abrasão). (BIFFI, 2002). 

A produção de revestimento porcelânico tem presenciado um crescimento 

considerável nos últimos cinco anos, em parte graças ao crescimento paralelo da indústria de 

revestimento cerâmico em todo mundo, mas especialmente graças ao esforço significativo dos 

fabricantes de maquinaria e dos produtores de fritas e esmaltes em diversificar a decoração de 

um produto que originalmente não era esmaltado. (SANCHES, 2001).

O setor de revestimento cerâmico mundial atingiu em 2006 a produção de 8 bilhões de 

m2 . A China continua se destacando como maior produtor mundial, com participação de 50%, 

e também líder no consumo. Cabe destacar o crescimento que a Índia vem apresentando nos 

últimos anos, bem acima da tendência mundial. (ANUÁRIO ESTATÍSTICO, 2007).

No Brasil, a indústria de revestimento cerâmico surgiu a partir de fábricas de cerâmica 

estrutural, ou seja, tijolos, blocos e telhas de cerâmicas vermelhas. No início do século XX 

começaram a ser produzido ladrilhos hidráulicos e, mais tarde, azulejos e pastilhas cerâmicas 

e de vidro. 

De acordo com a Associação Nacional dos Fabricantes de Cerâmica para 

Revestimento (ANFACER), a indústria brasileira de revestimento cerâmico é composta por 

94 empresas ativas, e 117 plantas industriais, em 18 estados com capacidade instalada para 

produzir 672 milhões de m2 de revestimentos cerâmicos. (ANUÁRIO ESTATÍSTICO, 

2007).
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As empresas nos dias atuais primam pela produção de peças como o grês porcelanato 

que é um produto de revestimento que combina características estéticas com alta técnica, o 

que o torna indicado para ambientes de alto tráfego como escolas, hospitais, shopping-centers, 

supermercados, indústrias e câmaras frigoríficas, dentre outros. Devido à sua beleza e 

versatilidade na combinação de cores, é especialmente indicado para ambientes residenciais 

onde o efeito estético é um requisito importante. O grês porcelanato destaca-se pelas seguintes 

características:

. Altíssima resistência a abrasão; 

. Resistência ao gelo; 

. Resistência a ácidos e álcalis; 

. Uniformidade de cores; 

. Impermeabilidade; 

. Facilidade de manutenção; 

. Amplas possibilidades de composições. 

Entre as características técnicas do grês porcelanato, a mais importante é seguramente 

a resistência ao desgaste. Adicionalmente, merecem destaque os baixos valores de absorção 

de água, alta resistência mecânica, a resistência ao ataque químico, a dureza superficial, a 

resistência ao congelamento, a resistência à compressão, o isolamento a descargas elétricas, 

estáticas e ótimo grau de higiene dos pavimentos (RODRIGUEZ, 2004).

A seleção de matérias-primas componentes de massa cerâmicas deve ter como 

critérios básicos as propriedades requeridas ao produto e as características inerentes ao 

processo de fabricação. Estas propriedades são criticamente dependentes da composição 

química e mineralógica das composições empregadas. (RODRIGUEZ, 2004).  

A Tabela 7 apresenta o consumo anual das substâncias minerais utilizadas na 

fabricação de grês porcelanato.

Tabela 7 – Principais matérias-primas brasileiras utilizadas na produção de suporte de 
revestimento cerâmico. (A.P.F.Gorini, A.R. Correa Cerâmica para revestimentos, 1999). 

Argilas
Plásticas

(queima clara) 
Caulim 

Argilas Fundentes 
(queima

avermelhada)
Filitos Talco Carbonatos 

[20 - 30%] [0 - 10%] [10 -20%] [30 - 40%] 6% [0 - 3%] 

A argila tem como função fornecer as características plásticas a verde, portanto, 

garantindo melhores propriedades durante a fase de compactação e resistência mecânica após 
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secagem. Da mesma forma que as argilas, o caulim confere plasticidade, sendo fundamental, 

do ponto de vista composicional, para aumentar o teor de alumina e auxiliar na brancura do 

produto. (RODRIGUEZ, 2004).

As misturas de matérias-primas utilizadas em sua fabricação caracterizam-se por 

serem compostas, geralmente por uma porcentagem variável (30 – 50% em peso) de caulim 

e/ou argilas ilítica-cauliníticas, e uma proporção similar à anterior de feldspatos sódico-

potássicos. Ambas as matérias-primas devem apresentar baixos teores de óxido de ferro, já 

que a eficácia dos pigmentos que são adicionados à composição para colori-la depende 

diretamente da brancura do produto queimado. Adicionalmente, são empregadas outras 

matérias-primas, em menor proporção, para a melhoria de determinadas propriedades do 

produto ou para facilitar o processamento da composição, como areia, bentonita, carbonatos 

alcalino-terrosos, talco, dentre outros. (SANCHEZ, 2001). 

Podem ainda entrar na composição de uma massa de grês porcelanato outras matérias - 

primas que aumentam a fusibilidade na massa. Esses fundentes enérgicos são utilizados 

quando se tem certa dificuldade em reduzir a absorção de água na massa para valores abaixo 

de 1%. Os materiais de natureza magnésica, tais como o talco e a magnesita são os mais 

usados em função de sua eficiência no aumento da capacidade de redução da absorção de 

água. (RODRIGUEZ, 2004).

O processo utilizado para a fabricação do grês porcelanato é apresentado 

esquematicamente na Figura 1. (HOTZA, 2006) 

O desafio na produção do grês porcelanato começa na seleção das matérias - primas. É 

fundamental manter a homogeneidade do lote e atender às especificações, a fim de evitar 

variações de tonalidade e variações na fundência da composição. 

As demais etapas do processo também precisam ser entendidas e controladas a fim de 

que se possam prever as características do produto final. 

A moagem é uma etapa crítica onde o controle sobre a granulometria deve ser mantido 

para garantia das condições de compactação e características do produto pós-queima. 

Segundo Heck (1996), na atomização é preciso manter muito próximo o intervalo da 

viscosidade da barbotina, a fim de garantir a estabilidade do padrão do atomizado. Variações 

no tamanho dos grânulos significam variações na tonalidade do produto acabado. 



Revisão bibliográfica 29

Antônio de Pádua Arlindo Dantas 

Figura 1 - Representação esquemática do processo de fabricação do grês porcelanato. (Hotza, 
2006). 

Com este controle podem-se obter produtos como o grês porcelanato, que dentre as 

placas cerâmicas, é o produto caracterizado pelos valores mais baixos de absorção de água (a 

absorção d’água é sempre inferior a 0,5%, e freqüentemente também a 0,1%). Então, é o 

produto cerâmico para piso e revestimento mais densificado que existe e como tal, dotado de 

características físico-químicas nitidamente superiores àquelas dos outros materiais mais 

porosos. A alta densidade é a conseqüência de uma queima a alta temperatura durante a qual o 
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material sofre uma retração dimensional bastante elevada, fazendo-se notar o alto grau de 

gresificação de face e o desenvolvimento de fase vítrea no decorrer da queima. (BIFFI,

2002).

O porcelanato é um produto cerâmico declarado pela Norma ISO 13006/NBR 13818 

com especificação BIa significando material prensado com absorção de água menor ou igual a 

0,5%.  No mercado atual, o porcelanato é classificado como esmaltado ou técnico (polido ou 

não). Para o esmaltado admite-se uma absorção de água até 0,5%. Porém, para o porcelanato 

técnico esta absorção deve ser menor ou igual a 0,1%. (ROSSO, 2005).

A alta densidade do grês porcelanato faz com que, entre os materiais cerâmicos para 

piso e revestimento, seja o mais dotado dos maiores níveis de resistência a flexão. Isto está 

relacionado com a estrutura que o caracteriza. Os valores absolutos de carga a ruptura, em 

torno de 200 – 250 kgf asseguram requisitos mecânicos mais que adequados mesmo em casos 

com solicitações mecânicas particulares. Quanto a resistência mecânica à flexão, a norma 

Européia EN 14411:2005 faz referência ao valor médio que deve apresentar o MRF > 35 

MPa, para um revestimento prensado e com absorção de água menor que 0,5%. 

(LABORATÓRIO NACIONAL DE ENGENHARIA CIVIL, 2008). 

A Tabela 8 mostra um ensaio feito em argilas do Rio Grande do Norte para uso em 

cerâmica branca. 

Tabela 8– Resultados dos ensaios físicos e cerâmicos de corpos-de-prova de algumas argilas do 
Rio Grande do Norte para uso em cerâmica branca (M. A. F. MELO, et al) 

A Tabela 9 apresenta segundo a ABC (Associação Brasileira de Cerâmica) os valores 

para a porosidade, resistência à flexão em três pontos (com valor mínimo) e a carga de 

ruptura.

A Tabela 10 apresenta a classificação de revestimento segundo a norma européia ISO 

13006.



Revisão bibliográfica 31

Antônio de Pádua Arlindo Dantas 

Tabela 9 - Valores por tipos de revestimentos. (ANFACER– Associação Nacional dos 
Fabricantes de Cerâmica para revestimento). 

PRODUTOS POROSIDADE(%) RESISTÊNCIA À 
FLEXÃO(MPa) 

CARGA DE 
RUPTURA(N) 

PORCELANATO 0 a 0,5 35 1.300 
GRÊS 0,5 a 3 30 1.100 

SEMI – GRÊS  3 a 6 22 1.000 
SEMI –POROSO 6 a 10 18 800 

POROSO 10 a 20 15 600 

Tabela 10 - Classificação de revestimentos em função da absorção de água e resistência à 
ruptura segundo EN 14411:2005. 

PRODUTOS GRUPO ABS 
USUAL 

ABSORÇÃO
DE ÁGUA (%) 

RESISTÊNCIA À 
FLEXÃO(MPa) 

CARGA DE 
RUPTURA A 
FLEXÃO (N)

PORCELANATO BIa 0 A 0,5 >35 >1300 
GRÊS BIb 0,5 A 3,0 >30 >1100 

SEMI-GRÊS BIIa 3,0 A 6,0 >22 >1000 
SEMI-POROSO BIIb 6,0 A 10,0 >18 >800 

POROSO BIII 10,0 A 20,0 >15 >600 
AZULEJO BIII 10,0 A 20,0 >15 >400 

AZULEJO FINO BIII 10,0 A 20,0 >15 >200 

De acordo com a Norma NBR 13818/ISO 13006, o grês porcelanato deve apresentar 

um módulo de resistência à flexão superior a 35 N/mm2, com um valor individual mínimo de 

32 N/mm2, e carga de ruptura superior a 1300N (para produtos com espessura 6,5 mm) e de 

700N (para espessuras  7,5 mm). (MENEGAZZO, 2002). 

A Tabela 11 mostra como a ANFACER classifica os revestimentos cerâmicos segundo 

a tensão de ruptura em três pontos. 
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Tabela 11- Classificação da cerâmica para revestimento segundo a tensão de ruptura em três 
pontos (ANFACER, 2002). 

GRUPO TENSÃO DE FLEXÃO PRODUTO 

Ia 350-500 MPa Grés porcelanato 

Ib 300-400 MPa Grés 

IIa 220-350 MPa Semi-grês 

IIb 150-220 MPa Semi-poroso / poroso 

A absorção de água é utilizada para classificar todos os revestimentos cerâmicos e 

definir as especificações a serem seguidas pelo fabricante. Este parâmetro também é um 

indicativo da resistência mecânica de um revestimento cerâmico. 

Na Tabela 12 apresentamos a codificação dos grupos de absorção de água em função 

dos métodos de fabricação. 

Tabela 12 – Codificação dos grupos de absorção de água em função dos métodos de fabricação.  
(Scarpa Martins Engenheiros Associados, 2008). 

Abs – ABSORÇÃO DE ÁGUA 
(%) 

MÉTODO DE FABRICAÇÃO 
EXTRUDADO (A) PRENSADO (B) OUTROS (C) 

Abs <0,5 
AI BIa CI 

0,5<Abs<3,0  BIb  

3,0<Abs<6,0 AIIa BIIa CIIa 

6,0<Abs<10,0 AIIb BIIb CIIb 

Abs>10,0 AIII BIII CIII 

Segundo Casagrande (2002), o uso recomendado para o produto pela ISO 13006 - 6 - 

Especificações, está definido na Tabela 13. 
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Tabela 13 – Classificação do produto cerâmico e uso recomendado (Casagrande, 2002) 

Tipo de Produto Uso recomendado 

Porcelanato Piso e parede 

Grés Piso e parede 

Semi-grês Piso e parede 

Semi-poroso Parede 

Poroso Parede 

Devido à sua alta densificação as placas cerâmicas de grês porcelanato são 

caracterizadas por uma microestrutura densa, com uma baixa porosidade e em grande parte 

fechada. As fases cristalinas estão representadas fundamentalmente por grânulos residuais de 

quartzo e por pequenos cristais de mulita inclusos em uma fase amorfa vítrea. Nestes produtos 

completamente vitrificados, são caracterizados por poros relativamente grandes (1 – 10 μm). 

A porosidade fechada tem um percentual de 6% com dimensões dos poros tendencialmente 

maiores do que aqueles dos poros abertos. (BIFFI, 2002).

Em uma peça de grês porcelanato podem existir três tipos fundamentais de 

porosidades:

Aberta: formada por espaços irregulares intercomunicados, que em geral aparecem 
como poros irregulares, normalmente com tamanhos inferiores a 5 μm.
Fechada: consiste em espaços de forma esférica cujo tamanho em seção é 
normalmente superior a 10 μm; e
Interparticular: tem aspecto irregular e se localiza nos contornos entre os grãos 
residuais e a matriz vítrea.

A gresificação de massas cerâmicas é a medida da evolução da microestrutura do 

material durante a queima. A curva de gresificação utilizada em revestimentos cerâmicos 

ilustra o comportamento térmico do material em função da temperatura. Normalmente, é 

representada por dois parâmetros: porosidade e sinterização. A porosidade pode ser medida 

pela absorção de água (método mais simples e mais utilizado) ou porosimetria de mercúrio, 

enquanto que a sinterização é medida por retração linear (mais utilizado) ou expansão 

térmica. (SÁNCHEZ-MUÑOZ, 2002).

Melchiades (1996) define a curva de gresificação como sendo a representação gráfica 

simultânea das variações da absorção de água (AA) e retração linear (RL) da peça com a 

temperatura de queima. 
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A caracterização da microestrutura de um material é importante, uma vez que ela é a 

principal responsável pela ligação entre o seu processamento e as propriedades físicas 

macroscópicas resultantes. De fato, técnicas de análise quantitativa de imagens desempenham 

um papel essencial permitindo acessar e medir diretamente características da morfologia e da 

topologia de microestruturas. 

A Figura 2 apresenta uma visualização das microestruturas de um grês porcelanato 

sinterizadas a 1190 ºC.

Figura 2 – MEV de uma superfície de fratura de grês porcelanato, queimada a 1190 ºC 
ampliada 1200x. (SANCHEZ, 2001). 

Segundo Simioli (1992) resistência à abrasão é a resistência que uma superfície impõe 

à ação de desgaste causada pelo movimento de corpos que estejam em contato. Lorici e 

Bresciani (1990), por outro lado, definem resistência à abrasão como a capacidade de um 

material sofrer desgaste sob ações mecânicas sem que implique em variações apreciáveis no 

seu aspecto visual. Nessa mesma linha Feliu et al (1997) , colocam que a resistência à 

abrasão consiste na resistência que o material oferece a uma mudança de aspecto não desejada 

devido a uma perda de massa provocada por esforço mecânico. Esta característica do grês 

porcelanato é bastante significante quando o local de utilização das placas é de grande 

movimento.

A Tabela 14 apresenta a classificação de placas cerâmicas não-esmaltadas em função 

da resistência à abrasão.  

Poros
fechados
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Tabela 14 - Classificação de placas cerâmicas não - esmaltada em função da resistência à 
abrasão profunda. (ANFACER, 2007). 

Resistência à abrasão profunda (produtos não – esmaltados) mm3

Ia Menor ou Igual a 175 
Ib Menor ou Igual a 175 
IIa Menor ou Igual a 345 
IIb Menor ou Igual a 540 
III Não aplicável 

A capacidade que a superfície da placa tem de não alterar sua aparência quando em 

contato com determinados produtos químicos ou agentes manchantes (resistência química e 

ao manchamento) é muito importante quando da comercialização das placas de grês. O 

resultado do ensaio permite alocar o produto em uma classe de resistência para cada agente 

manchante ou para cada produto químico especificado na norma. (ANFACER, 2007).

A resistência ao manchamento está associada tanto com o volume da porosidade 

fechada, como também com a distribuição de tamanhos desta porosidade. Estudos indicam 

existir certos tamanhos críticos de poro, da ordem de 30-60 μm, acima do qual a 

susceptibilidade ao manchamento é acentuada. A porosidade fechada é uma característica 

intrínseca ao processo de densificação do produto, e de uma forma geral podem-se identificar 

três estágios do processo produtivo que interferem diretamente no fenômeno: 

- a preparação da massa, em especial sua distribuição granulométrica; 

- o processo de conformação; 

- a etapa de queima. (ARANTES, 2001).

A situação atual do setor industrial tem demandado aos produtores, e neste caso ao 

setor ceramista, um alto nível de otimização dos processos e produtos. Deste modo as 

exigências são no nível de competitividade. Além disso, as companhias têm atendido à 

demanda de mercado e à legislação adotada em cada país com relação ao uso racional de 

matérias-primas naturais e a de energia, com atenção a preservação do meio ambiente. A 

indústria cerâmica de revestimentos, louças e louças sanitárias tem pesquisado novas 

matérias-primas constantemente. (PICCOLI et al, 2006).

Piccoli (2006) et al utilizaram o diopsídio associado a outras matérias-primas 

cerâmicas que pode representar uma alternativa interessante do ponto de vista aplicativo, 

podendo colocar os fabricantes de produtos porcelânicos como porcelanato e porcelanas em 

geral em uma posição altamente competitiva, já que há a possibilidade de obter-se materiais à 
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temperatura relativamente baixas (1150°C a 1180°C), em confronto com outros materiais da 

mesma categoria, porém com características e propriedades otimizadas.  

Piccoli (2006) et al utilizaram o diopsídio natural associado a uma frita para uso em 

baixa temperatura, como opção para a redução parcial dos teores de feldspato. Para verificar o 

efeito do principal agente formador de fase viscosa (frita) implementaram inicialmente três 

composições contendo quantidades variadas de frita (5- 25%) tendo a frita uma composição 

típica de um vidro a base de boro (9,16% na composição), contendo entre outros elementos 

bastante freqüente nas composições de fritas, o óxido de bário com teores acima de 0,3% (na 

composição temos 4,13%) e feldspato (10 – 30%) e uma quantidade constante de diopsídio 

(65%). Foram testadas seis composições empregando matérias-primas não-plásticas. Em uma 

segunda fase foram testadas quatro composições adicionando uma argila plástica (45%). Os 

resultados são mostrados na Tabela 15 abaixo.

Tabela 15 – Resultados com as composições preparadas com adição de matéria-prima 
plástica.(Piccoli, et al 2006). 

Formulações
Adições
de fritas 

(%) 

Temperaturas 
(°C)

Módulo
de

resistência 
à flexão 
(MPa)

Absorção
de água 

(%) 

Retração
Térmica

linear
(%) 

C1A 13,7 1150 62,0 0,1 6,4 
1200 53,5 0,1 6,3 

C2A 8,2 1150 53,0 2,7 5,9 
1200 51,1 0,1 6,5 

C3A 2,8 1150 45,7 5,1 5,9 
1200 56,4 0,1 7,1 

C6A 0 1150 45,4 - - 
1200 55,4 0,8 6,9 

A densidade relativa, de uma maneira geral, aumentou com o aumento da temperatura 

e do teor de fritas, exceto pelas composições C1A e C2A que, a 1200°C, apresentaram uma 

pequena redução. 

Os resultados de abrasão profunda atendem, em alguns casos, as especificações das 

normas de certificação (ISO/NBR) já que os valores obtidos, de uma maneira geral, são 

menores que 175mm3. Estes resultados podem ser drasticamente melhorados, pela adição de 

5,0 a 10,0% de silicatos de zircônio e/ou alumina.  
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Outro incremento que pode ser utilizado na massa cerâmica é a nefelina sienito que é 

uma rocha ígnea alcalina sem a presença de quartzo e com predominância de feldspato 

(microclínio e albita), feldpatóides (nefelina sodalita), dolomita, monazita e minerais 

portadores de ferro (óxidos e/ou sulfetos). Possui coloração variando de incolor à branca 

amarelada, dureza de 6 na escala Mohs e 2,6 g/cm3 de peso específico.(VIEIRA, et al, 2007).

O objetivo desse trabalho foi desenvolver massas de revestimento com argila 

caulinítica e nefelina sienito para avaliar a influência da adição de talco nas formulações. 

Foram preparadas formulações com 0%, 30% e 50% em peso de nefelina sienito em mistura 

com argila, com e sem adição de 3,5% em peso de talco. Como mostrado na Tabela 16 

abaixo. (VIEIRA, et al, 2007).

Tabela 16 – Resultados dos ensaios com nefelina sienito (Vieira, et al, 2007). 

Composições Temperatura 
(°C)

Densidade
aparente

a seco 
(g/cm3)

Densidade
aparente

de queima 
(g/cm3)

Absorção
de água 

(%) 

Retração
linear
(%) 

Tensão
de

ruptura
à flexão 
(MPa)

A

1175

1,75 2,12 7,0 8,53 24 
A30N 1,83 2,24 3,5 8,57 35 
A50N 1,85 2,27 2,8 8,52 35 

A30NT 1,83 2,27 2,2 8,07 38 
A50NT 1,85 2,33 1,0 8,02 41 

Lynch e Allen investigaram a utilização da nefelina sienito em mistura com talco 

como fundente para a produção de cerâmica vitrificada em baixa temperatura. Foi concluído 

que a mistura com 85% em peso de nefelina e 15% em peso de talco reduziu a temperatura de 

vitrificação. 

A necessidade de reduzir a porosidade de queima da argila caulinítica de forma mais 

efetiva, é a principal justificativa para a incorporação de fonolito para possibilitar a obtenção 

de revestimento cerâmico semiporoso. O fonolito é uma rocha de origem vulcânica que 

apresenta na sua composição mineralógica, predomínio de feldspato potássico, feldspatos 

plagioclásios e feldspatóide. O elevado teor de óxidos alcalinos enquadra o fonolito como um 

fundente cerâmico, podendo assim, contribuir para a redução da porosidade através da 

formação de fase líquida durante a queima. (ANDRADE et al, 2005).
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2.2 RESÍDUOS INDUSTRIAIS 

A compreensão da problemática do resíduo e a busca de sua resolução pressupõem 

mais do que a adoção de tecnologias. Uma ação na origem do problema exige reflexão não 

sobre o resíduo em si, no aspecto material, mas quanto ao seu significado simbólico, seu papel 

e sua contextualidade cultural, e também sobre as relações históricas estabelecidas pela 

sociedade com os seus rejeitos. 

As mudanças ainda são lentas na diminuição do potencial poluidor do parque 

industrial brasileiro, principalmente no tocante às indústrias mais antigas, que continuam 

contribuindo com maior parcela da carga poluidora gerada e elevado risco de acidentes 

ambientais, sendo, portanto, necessários altos investimentos de controle ambiental e custos de 

despoluição para controlar a emissão de poluentes, o lançamento de efluentes e o depósito 

irregular de resíduos perigosos. 

 Segundo Cavalcanti (2008), a década de 70 foi a década da água, a de 80 foi a década 

do ar e a de 90, de resíduos sólidos. Isso não foi só no Brasil. Nos Estados Unidos também 

iniciou a abordagem relativa a resíduos sólidos somente no limiar da década de 80, quando foi 

instaurado o Superfund que era uma legislação específica que visava recuperar os grandes 

lixões de resíduos sólidos que havia e que ainda existem espalhados pelos EUA. 

Os problemas relacionados com a geração de resíduos sólidos e suas implicações na 

saúde, meio ambiente e qualidade de vida têm se agravado nas últimas décadas 

particularmente pela falta de políticas institucionais para o setor.

No tocante às normas relacionadas aos resíduos sólidos não se tem uma política 

definida em lei apesar da existência de projetos tramitando no Congresso Nacional há alguns 

anos. Com isso, fica evidente a lacuna na legislação que estabelece a Política Nacional 

contendo diretrizes gerais, bem como a disciplina sobre essa questão. Entretanto os 

instrumentos legais existentes encontram-se principalmente nas Normas da ABNT, de forma 

pontual e assistemática. 
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2.2.1 Caracterização ambiental dos resíduos industriais. 

Resíduos industriais podem ser descritos como materiais resultantes de processos 

industriais ou manufaturas, e desprovidos de utilidade por parte do seu possuidor. No Brasil 

as caracterizações ambientais dos resíduos são determinadas segundo as normas da ABNT 

NBR 10004/87, NBR 10005/87, NBR 10006/87 e NBR 10007/87. A NBR 10004 define três 

categorias de resíduos quanto ao grau de periculosidade, os resíduos industriais podem 

enquadrar-se em três classes: Classe I – perigosos, Classe – II não-inertes e Classe III – 

inertes. Os resíduos Classe I (perigosos) apresentam periculosidade ou características de 

inflamabilidade, toxidade e patogenicidade. Os resíduos Classe III (inertes) não apresentam 

nenhum de seus constituintes solubilizados em concentrações superiores aos padrões de 

potabilidade da água (exceto cor, turbidez e sabor), quando submetidos a testes de 

solubilidade adequados. Já os resíduos Classe II (não-inertes) não se enquadram nas Classes I 

ou III, mas podem apresentar combustibilidade, biodegrabilidade ou solubilidade. 

A reutilização surge como uma ferramenta indispensável para viabilizar a disposição 

destes resíduos, transformando-os em matéria-prima. O lixo gerado pelas atividades agrícolas 

e industriais é tecnicamente conhecido como resíduo e os geradores são obrigados a cuidar do 

gerenciamento, transporte, tratamento e destinação final de seus resíduos. 

A indústria é responsável por grande quantidade de resíduo – sobras de carvão 

mineral, resíduos gerados pelo beneficiamento de caulim, refugos da indústria metalúrgica, 

resíduo químico e gás e fumaça lançados pelas chaminés das fábricas. 

O resíduo industrial é um dos maiores responsáveis pelas agressões fatais ao ambiente. 

Nele estão incluídos produtos químicos (cianureto, pesticidas, solventes), metais (mercúrio, 

cádmio, chumbo) e solventes químicos que ameaçam os ciclos naturais onde são despejados. 

Os resíduos sólidos são amontoados e enterrados; os líquidos são despejados em rios e mares; 

os gases são lançados no ar.

 As principais técnicas de tratamento de resíduos empregadas são: reciclagem, 

inertização e os métodos convencionais (incineração, co-processamento e disposição do solo). 

Segundo Farias (1992), os maciços rochosos são lavrados inadequadamente, sem 

estudos técnicos, resultando em grandes perdas nas recuperações, elevadas quantidades de 

rejeitos, bem como uma baixa lucratividade. 
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De acordo com Chiodi Filho (1998) apud Renato Reis(2003), a lavra dos maciços 

rochosos embora seja mais onerosa que a dos matacões, oferece as vantagens de ter melhor 

controle de qualidade, melhores recuperações dos materiais, bem como menor degradação do 

meio ambiente. 

Ciccu (1994) afirma ser muito importante conhecer as características de formação de 

uma rocha, para selecionar o método de lavra a ser empregado, bem como refere à 

necessidade de conciliar as atividades de produção como às de recuperação do meio ambiente. 

Vidal (1995) afirma que existe no país uma carência de tecnologia desde a lavra até a 

comercialização dos produtos finais para rochas ornamentais. Quanto à exploração desses 

materiais em relação ao meio ambiente, os maiores conflitos se referem à contaminação dos 

recursos hídricos da área, à deposição de rejeitos em locais não apropriados e a confrontos 

com a população vizinha do empreendimento. 

Os principais problemas ambientais na extração de pedras ornamentais são: deposição 

desordenada dos rejeitos de pedreira e sobras de serraria nos terrenos da região, assoreamento 

dos cursos d’água gerado pelo pó de serraria. A situação econômica e ambiental de um 

município que detém uma mineradora em seus domínios é paradoxal. Se, por um lado, a 

atividade mineradora de rochas ornamentais causa um extremo impacto ambiental, ela não 

pode ser simplesmente paralisada devido à sua importância econômica para a população. É de 

extrema importância que se encontre uma solução para adequar a atividade mineral de uma 

forma que traga o mínimo de riscos para o meio ambiente. 

2.2.2 Resíduos da indústria ceramista 

As peças cerâmicas têm em suas massas utilizadas uma heterogeneidade, geralmente 

são constituídas de materiais plásticos e não-plásticos com um vasto espectro de composições, 

motivo pelo qual permitem a presença de materiais residuais de vários tipos, mesmo em 

percentuais significativos. 

A reciclagem e a reutilização de resíduos de variados processos industriais, como 

matérias-primas tem sido motivo de pesquisas em diversos ramos industriais e instituições, 

que buscam soluções que conciliem vários aspectos, como custo de disposição, tratamentos, 
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tipos e quantidade de resíduo, tecnologia e processos de utilização e, finalmente, o impacto 

econômico e ambiental da reciclagem. 

Um exemplo é a indústria ceramista que é uma das grandes produtoras de resíduos, 

tais como resíduos de tijolos, revestimento e peças produzidas com defeitos. Estes rejeitos 

geralmente são absolvidos pela própria indústria que a gerou ou pela indústria cimenteira.  

A própria indústria cimenteira é uma grande geradora de resíduos que, não sendo 

coletados de forma adequada, podem provocar danos ao meio ambiente e ao ser humano. 

Desses danos o mais grave é o respiratório. A reutilização pode ser totalmente possível dentro 

do próprio processo produtivo ou em outro ramo ceramista.  

Outros rejeitos utilizados para reutilização são provenientes das indústrias de 

mineração e beneficiamento mineral, os materiais friáveis, conhecido como resíduos redutores 

de plasticidade, com sua composição química e granulométrica bastante variável, quando 

incrementados às massas cerâmicas, provocam a redução de sua plasticidade. As quantidades 

de resíduos, segundo Sabrah & Ebied (1987), quando incorporados às matrizes cerâmicas 

podem variar entre 10% e 60%, provocando ligeiras mudanças nas propriedades mecânicas, 

retração e absorção de água. Labricha et al (2006) utilizaram 100% de resíduos de industria 

em seis composições com lama anódica (A-Lama), lama de clarificação/filtração de água 

potável (W-Lama), lama gerada no processo de serragem de mármore (M-Lama) e areia de 

fundição (F-Areia). As proporções são mostradas na Tabela 17 abaixo. 

Tabela 17 – Proporções de materiais de partida nas misturas investigadas (% em peso). 
Composições A-Lama W-Lama M-Lama F-Areia 

C1 16,0 9,0 57,0 18,0 
C2 58,0 32,0 - 10,0 
C3 20,0 10,0 70,0 - 
C4 - 8,0 67,0 25,0 
C5 70,0 5,0 20,0 5,0 
C6 30,0 20,0 25,0 25,0 

Dentre estes resíduos podem-se citar: os da extração de ardósia, os provenientes de 

esteatitos e pedra sabão, utilizados na fabricação de revestimentos cerâmicos, os resíduos 

argilosos em geral, que podem compor a formulação e composições para a produção de 

telhas, tijolos e revestimentos cerâmicos (WENDER & BALDO, 1998).

Com grande destaque, encontram-se os resíduos das rochas graníticas, já tendo sido 

verificada sua aplicabilidade na produção de tijolos e revestimentos e na confecção de 
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argamassa (FREIRE & MOTTA, 1995; RAIGON et al, 1996; VIEIRA et al, 2001; 

NEVES et al, 2000; MOREIRA et al, 2003).

Vislumbrando desenvolver materiais altamente resistentes as condições adversas que 

possam vim a ser utilizados e com características comerciais, vários estudos têm-se detido a 

análise de comportamento de vitrificação e formulações obtidas pela mistura de vários tipos 

de resíduos (indústria metalúrgica, da mineração, do vidro etc) com cinzas volantes. Em 

alguns desses trabalhos foram oportunas a adição de matérias-primas convencionais a 

formulação (MISHRA et al, 2000; CRESPO & RINCON, 2001).

Os resíduos fundentes têm como a sua principal característica a diminuição da 

temperatura de queima do corpo cerâmico, possibilitando uma redução no consumo 

energético devido às novas características da massa cerâmica, daí a sua utilização como 

material de reciclagem. Os resíduos são provenientes da lama de esmaltação das cerâmicas e 

dos rejeitos da indústria ceramista e metalúrgica e tem composição sílico aluminosa 

(Al2O3+SiO2>50%) com variáveis de metais pesados (em alguns casos, bem elevados), 

alcalinos e alcalino-terrosos, com presença de Cr, Co, Ni, Cd, Cu, Zn, Pb. 

É de extrema importância abordar a capacidade de inertização de metais pesados por 

parte dos materiais cerâmicos. Tecnologias envolvendo a transformação de resíduos em 

aglomerados cimentícios, em vidro ou vitrocerâmicos (vidro que, após fusão, sofre um 

processo de cristalização parcial) têm adquirido a cada dia, mais importância econômica. 

A tecnologia de cerâmicas cristalinas (neste sentido, entenda-se por materiais que 

sofreram um processo de queima, já que se está considerando o cimento como material 

cerâmico) e o vidro são considerados o mais versátil para a mobilização de resíduos nocivos à 

saúde, já que elas destroem a matéria orgânica, imobilizam metais pesados em uma matriz 

comprovadamente estável, com consistente redução do volume, e são capazes de converter 

composições químicas complexas em materiais usuais, com grande potencial de aplicação no 

mercado. 

Os resíduos fundentes apesar de diminuírem a temperatura de queima dos corpos 

cerâmicos, não necessariamente por si só, possibilitam uma adequada sinterização do corpo 

(MONTANARO et al., 2001) ou a formação de vidros com características adequadas ao 

processamento cerâmico. Na maioria dos casos a formulação de composições para obtenção 

de vidros e vitrocerâmicos, dentro das características dos processamentos cerâmicos, utiliza 

algumas outras matérias-primas, tais como areia e calcário e até mesmo outros tipos de 

resíduos, como o da indústria de vidro (que dependendo da forma de abordagem e do 
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processamento, podem ser considerados redutores de plasticidade), da serragem e 

beneficiamento de granito etc. 

2.2.3 Resíduos combustíveis 

Os rejeitos provenientes de processos industriais, como os resíduos combustíveis 

contêm elevado teor de substâncias orgânicas e lhes conferem alto poder calorífico. Esta 

categoria inclui os resíduos das estações de tratamento de rejeitos urbanos, resíduos da 

exploração de carvão, resíduos da indústria têxtil e de curtume, resíduos derivados da extração 

e refino do petróleo e da indústria do papel e madeira. 

A utilização de resíduos combustíveis como auxiliares de queima pode chegar a 

propiciar economia energética na ordem dos 45%; todavia, muitos cuidados devem ser 

tomados ao se fazer uso de resíduos na queima, já que podem liberar vários gases altamente 

nocivos à saúde humana, sendo altamente recomendado o uso de filtros para gases quando 

utilizar esses resíduos, o que é indispensável, mas muitas vezes, é ignorado por vários 

produtores cerâmicos, seja por falta de informações (pequenos produtores) ou falta de 

responsabilidade ambiental.  

A utilização de rejeitos combustíveis pode ter implicações nas propriedades finais dos 

corpos cerâmicos e nas suas características de processamento, à semelhança dos resíduos 

anteriores abordados, principalmente quando são incorporados às massas cerâmicas; como 

exemplo tem-se a utilização de resíduos provenientes do refino de petróleo na fabricação de 

peças cerâmicas (AMARAL & DOMINGUES, 1991) onde atuam como plastificantes e 

lubrificantes (além de redutores do consumo de energia) ou a utilização de resíduos 

combustíveis diversos, a fim de se obter produtos com características de isolamento térmico 

e/ou acústico, em virtude da porosidade provocada pela volatilização do material. 

A Tabela 18 apresenta os principais resíduos oleosos, sua origem e seu destino final. 
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Tabela 18 – Origem dos principais resíduos oleosos na indústria do petróleo e sua destinação 
(Amaral & Domingues, 1991). 

Resíduos Origem Destino 

Resíduos de limpeza de 
tanques de petróleo 

Regiões de produção, 
terminais de refinarias 

“landfarming”, lagoas ou 
diques de borras. 

Resíduos de limpeza de 
tanques de derivados 

Refinarias, terminais bases de 
distribuição

“landfarming”, lagoas ou 
diques de borras. 

Resíduos de limpeza de 
separadores de água e óleo 

Regiões de produção, 
terminais, refinarias e bases 

de distribuição. 

“landfarming”, lagoas ou 
diques de borras. 

Resíduos de limpeza de 
caixas e canaletas do sistema 

de efluentes 

Regiões de produção, 
terminais, refinarias e bases 

de distribuição. 

“landfarming”, lagoas ou 
diques de borras. 

Resíduos oleosos salinos Regiões de produção 
(dessalgadoras)

Armazenamento em 
tambores, lagoas ou diques 

de borras 
Resíduos oleosos de 

perfuração Distritos de perfuração “landfarming”, lagoas ou 
diques de borras. 

Resíduos de limpeza de 
equipamentos em geral 

Regiões de produção e 
refinarias 

“landfarming”, lagoas ou 
diques de borras. 

Os resíduos oriundos da incineração de rejeitos urbanos e as cinzas volantes poderiam 

ser enquadrados em algum grupo de exemplo de rejeito, entretanto, em virtude de suas 

peculiaridades e, principalmente, do grande enfoque mundial que recebem nos últimos anos, 

em especial na Europa e em alguns países da Ásia, preferiu-se enquadrá-los em um grupo à 

parte.

2.2.4 Outros resíduos 

As cinzas constituem um tipo de resíduo, contendo inclusive metais, que pode causar 

poluição do ar e ser responsável por graves problemas respiratórios na população atingida. 

Uma alternativa tecnológica para reduzir o impacto ambiental causado pela liberação 

indiscriminada de resíduos, particularmente as cinzas, seria a sua incorporação em produtos 

cerâmicos argilosos. 

 Atualmente, a maior parte dos rejeitos é depositada em aterros sanitários, porém esta 

não é a forma ambientalmente mais correta e melhores estratégias envolvem a reciclagem; no 

entanto, a reciclagem, que envolve a seleção e a classificação dos resíduos, é apenas adequada 
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para cerca de 50% do rejeito urbano (sem se levar em consideração o lodo proveniente do 

tratamento dos esgotos) e, assim, a reciclagem, por si só, não pode solucionar o problema dos 

rejeitos urbanos (ROMERO et al, 2000).

A produção de cinzas volantes, provenientes da utilização de carvão como 

combustível em centrais termoelétrica chegam a conter 16% de carbono incombustível. 

Possuem características físico-químicas diferenciadas em função, sobretudo, do tipo de carvão 

e de fornos utilizados, sendo uma termoelétrica de porte médio responsável por centenas de 

toneladas de cinzas por ano sendo problema de grande monta. 

A grande quantidade de pesquisas voltadas para a reciclagem de cinzas volantes está 

relacionada aos milhões de toneladas de cinzas volantes produzidas pelos países que têm 

grandes partes dos seus sistemas elétricos baseados em centrais termoelétricas. Essas cinzas 

volantes são correntemente depositadas ou utilizadas como aterro, o que causa um impacto 

ambiental altamente negativo, em virtude da potencialidade de lixiviação de substâncias 

tóxicas para o solo e o lençol freático, da mudança da composição elementar da vegetação que 

cresce nas circunvizinhanças dos depósitos e do aumento de elementos tóxicos através da 

cadeia alimentar (EROL et al, 2000). 

O gerenciamento de outro resíduo, o radioativo, envolve uma série de problemas, 

sendo desenvolvidos numerosos processos de tratamento, para se poderem manipular esses 

resíduos com mais segurança. Independentemente do tratamento, uma questão é sempre 

preponderante, que é a conversão dos resíduos a uma forma altamente estável, sejam eles 

resíduos de baixo nível de radioatividade, resíduos transurânicos, resto de plutônio, resíduos 

de combustível nuclear, etc. (FORSBERG et al, 1997).

Alguns estudos (LIN & SHEN, 1996; RAMAN, 1998; BOIS et al., 2001) tem se 

dedicado ao desenvolvimento de materiais cerâmicos capazes de incorporar resíduos 

radioativos, sejam eles na forma vítrea ou cristalina, havendo sempre enfoque na capacidade 

de imobilização desses resíduos e na estabilidade desses materiais com o tempo, já que estão 

submetidos a uma fonte de radiação, o que decresce a durabilidade e a estabilidade do 

material (EZZ-ELDIN, 2001).

Em 1989, o governo editou o Decreto Federal nº 97.632 que definiu, em seu artigo 

1º, que os empreendimentos que se destinam à exploração dos recursos minerais deverão 

submeter seus projetos à aprovação dos órgãos federais, estaduais e municipais competentes 

que deverão executar o Estudo de Impacto Ambiental (EIA), o Relatório de Impacto 
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Ambiental, bem como o Plano de Recuperação de Áreas Degradadas (PRAD). E aqueles 

empreendimentos já existentes deverão regularizar sua situação por meio de um PRAD. 

No Brasil, o primeiro dispositivo legal, visando a minimizar os impactos negativos 

causados por mineração, entre elas as de argila, foi a Lei nº 6938, de 31/08/1981, que, através 

do Decreto Federal nº 88.351, instituiu o Licenciamento Prévio (LP), Licenciamento de 

Instalação (LI) e Licenciamento de Operação (LO). A partir de l986, com a Resolução do 

CONAMA nº 01, estabeleceram-se as definições, as responsabilidades, os critérios básicos e 

as diretrizes gerais para o uso e implementação da Avaliação de Impactos Ambientais (AIA) 

como instrumento da Política Nacional do Meio Ambiente (SILVA, 2001). 
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3 MATERIAIS E MÉTODOS 

Este capítulo mostra os procedimentos experimentais que foram utilizados; inclui a 

coleta das matérias-primas, as análises químicas e mineralógicas e conformação dos corpos-

de-prova. Serão ainda mostrados os procedimentos de secagem, queima e caracterização 

tecnológica feitas nos produtos acabados. 

3.1 MATERIAIS. 

Para o desenvolvimento do presente trabalho foram utilizados os seguintes materiais: 

� Argila de plástica de queima branca; 

� Feldspato;

� Resíduo de granito.

3.1.1 Argila 

A argila foi coletada na cidade de Arês - RN, próximo ao rio Baldum. Esta argila 

queima em cor branca a 1250º C tem sua venda dirigida principalmente para a indústria de 

cerâmica branca. A argila ocorre na forma de camadas aflorantes de espessura variando de 0,4 

a 1,0 m, completando a calha do referido rio. A argila é plástica, preta e cinza claro quando 

secada 110°C, branca, rósea e creme quando queimada a 950°C.(OTACILIO, 2000).
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3.1.2 Feldspato 

O feldspato foi oriundo da mineração ARMIL MINERAÇÃO DO NORDESTE LTDA 

situado no Município de Parelhas no Estado do Rio Grande do Norte com uma granulometria 

menor que 200μm (0,074mm). 

3.1.3 Resíduo de granito 

O resíduo da exploração do granito imperial da empresa Minérios Bom Jardim, 

localizada em Bom Jardim-PE. Este estudo foi efetuado a partir de 50 kg, coletada e fornecida 

pela empresa Minérios Bom Jardim. 

3.2 PROCEDIMENTOS EXPERIMENTAIS 

O fluxograma mostrado na Figura 3 apresenta os procedimentos utilizados na 

metodologia experimental. 
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.
Figura 3 - Fluxograma do procedimento experimental. 

A argila caulinítica foi coletada e moldada em forma de blocos de 20 cm x 10 cm x 10 

cm para facilitar o transporte. Para os ensaios estes blocos foram cominuidos em um britador 

de mandíbula e o produto foi levado à estufa por 24 h na temperatura de 110 º C para secagem 

e foi moído logo após em moinho de martelo com grelha de 3 mm de diâmetro. O produto do 

moinho de martelo foi novamente secado em estufa e levado ao moinho de bolas, por 4h em 

rotação de 230 RPM e peneirada por via seca para obter um produto passante em uma malha 

menor de 74 μm (200 mesh).  
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3.3 HOMOGENEIZAÇÃO E QUARTEAMENTO 

As amostras foram condicionadas observando-se técnicas de homogeneização e 

quarteamento em pilha cônica como mostrada na Figura 4 abaixo. 

Figura 4 - Representação de quarteamento por pilha cônica. 

O método de homogeneização e quarteamento utilizado foram escolhidos devido a 

este método proporcionar na preparação da pilha uma boa homogeneização do material. 

Dividiu-se a amostra em quatro setores iguais. Obtendo-se uma quantidade de 

aproximadamente 10kg. 

O quarteamento é feito formando-se duas novas pilhas. Caso seja necessário dividir 

ainda mais a amostra, toma-se uma destas pilhas e repete-se a operação. 
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3.4 ANÁLISE QUÍMICA 

A composição química da argila e do granito foi determinada por fluorescência de 

Raios-X por energia dispersiva (FRX). Para este fim foi empregado o equipamento EDX 700 

da Shimadzu, do Laboratório de Ensaios de Materiais do CTGÁS. As análises foram feitas em 

um produto com granulometria inferior a 200 mesh (74 μm). Foi utilizado o método semi-

quantitativo, numa atmosfera de vácuo. Os resultados atingidos são apresentados em forma de 

óxidos mais estáveis dos elementos químicos existentes na amostra. Por limitação do método, 

somente elementos entre Na (11) e U (92), na tabela periódica, são localizados. 

Para determinação da perda ao fogo é monitorada a variação de massa, ocorrida entre 

as temperaturas de 100º C e 1000º C; o equipamento foi uma mufla EDG 1800. Esta perda 

ocorre devido às águas intercaladas, à água de hidroxilas dos argilominerais e também, de 

hidróxidos existentes, na composição das matérias-primas, tais como Al(OH)3 e Fe(OH)3.

(SANTOS, 1989).

As principais vantagens inerentes a técnicas de difração de raios-X para a 

caracterização de fases, são a simplicidade e rapidez do método, sendo amplamente utilizadas 

na análise de ligas metálicas, argilas, refratários, areia e vidros (ABE, et al, 1988).

3.5 ANÁLISE MINERALÓGICA 

As amostras foram analisadas por DRX após terem sido cominuidas a uma 

granulometria inferior a 200 mesh (74 m). O equipamento que foi empregado para a referida 

análise foi o XRD – 6000 da Shimadzu com tubo de Cu (  = 1, 54056 Å). A tensão utilizada 

foi de 40 kv e a corrente de 30mA, com varredura de 2º a 80º para 2 , com velocidade de 

2º/min e passo de 0,02º. A identificação das fases foi determinada por comparação entre os 

picos gerados no difratograma com cartas padrões no software JCPDF cadastrada no ICDD 

(Internacional Center for Difraction Data). 
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3.6 ANÁLISES TERMOGRAVIMÉTRICA E TERMODIFERENCIAL. 

A análise termogravimétrica (TG) e a térmica diferencial (DTA) foram realizadas 

utilizando-se os analisadores térmicos Thermogravimetric analyzer TGA-51 e Diferential 

thermal DTA-50 da Shimadzu. Foram utilizadas aproximadamente 25g de amostra para cada 

análise sob fluxo de ar sintético de 50ml/min. A taxa de aquecimento foi de 5°C/min entre 

23°C a 1200°C (TG da argila), 25°C a 1200°C (TG da composição com 30% de rejeito), 32°C 

a 1200°C (DTA da argila) e 25°C a 1200°C (DTA da composição com 30% de rejeito). A 

análise dos resultados foi feita utilizando software TA-60, fornecido pela Shimadzu.  

3.7 LIMITES DE ATTERBERG. 

O índice de plasticidade é um fator determinado pela diferença entre o limite de 

liquidez e de plasticidade. Esses limites representam as quantidades de água que uma 

determinada substância possui no seu estado de transição entre o estado líquido e o plástico 

(limite de liquidez) e quando perde a sua plasticidade (limite de plasticidade). Sabe-se que a 

plasticidade de uma argila é fator determinante para a qualidade do produto em função do 

processamento realizado. Bruguera (1986) assegura que os solos argilosos podem ser 

classificados a partir dos seus índices de plasticidade em: 

1<IP<7 ................................ Fracamente plástico; 

7<IP<15 .............................. Medianamente plástico; 

IP>15 .................................. Altamente plástico. 

Os limites de Atterberg das matérias-primas foram determinados de acordo com as 

normas NBR 6459/84 (ABNT, 1984) e NBR 7180/84 (ABNT, 1984), de acordo com a 

Equação 3.1.  

                                               IP = LL - LP                                                  (3.1)
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onde: IP = Índice de plasticidade; 

 LL = Limite de Liquidez; 

 LP = Limite de Plasticidade.  

3.8 ANÁLISE GRANULOMÉTRICA 

A análise granulométrica foi processada através de duas técnicas:  peneiramento com 

uma fração -200 mesh (0,074mm) e classificação de partículas por difração à laser. O 

equipamento utilizado foi um granulômetro a laser modelo 1180 CILAS. Utilizou-se para 

dispersão, 2g de amostra para 10 ml de água destilada sem adição de nenhum agente 

dispersante. A dispersão se deu no tempo decorrido de 60 segundos em ultra-som. 

3.9 PREPARAÇÃO DA MASSA CERÂMICA. 

Após a caracterização das matérias-primas iniciais, que foram passadas em peneiras de 

200 mesh, foram elaboradas as composições das massas cerâmicas. A homogeneização foi 

feita com a utilização de um moinho de bolas por 30 minutos. Para a pesagem das partes 

constituintes das massas foi utilizada uma balança da marca Marte com resolução de 0,001g. 

As massas cerâmicas foram preparadas a partir de 5 (cinco) formulações como 

podemos ver na Tabela 19. 

Tabela 19 – Composição das massas estudadas. 

Formulações
Matérias-Primas (% em massa) 

Argila Feldspato Granito 
1 60 40 0 
2 60 30 10 
3 60 20 20 
4 60 10 30 
5 60 0 40 
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3.10 COMPACTAÇÃO DOS CORPOS-DE-PROVA. 

Para a conformação dos corpos-de-prova foi utilizada uma matriz retangular com 

punções inferior e superior, confeccionado em aço. Para a compactação foi utilizada uma 

quantidade de 12 g de cada mistura dosada anteriormente com uma umidade de 10% em 

massa.  As dimensões (comprimento, largura e espessura) obtidos após a compactação foram 

de 60 mm x 10 mm x 5 mm. A pressão de compactação utilizada foi de 200 kgf/cm2

(50MPa), como relatado por Santos (1989).

Depois de compactados, foram secos em uma estufa a 110°C por um período de 24h. 

Após a secagem, foram medidos com paquímetro digital marca Mitutoyo com 

resolução de 0,05mm e pesados em balança analítica com resolução de 0,001g marca Marte 

AL500.

3.11 ANÁLISE DILATOMÉTRICA. 

Foi realizada a análise dilatométrica nas amostras das composições de 0% e 30% para 

determinar a faixa de temperatura ideal para a queima dos corpos-de-prova, para isto foi 

utilizado o dilatômetro modelo BP 3000, marca BP engenharia.  As amostras utilizadas foram 

aquecidas a uma velocidade constante de 5ºC/min até a temperatura 1200º C, utilizando 

atmosfera de ar sintético a uma vazão de 50 ml/min. 
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3.12 SINTERIZAÇÃO DOS CORPOS-DE-PROVA 

Do ponto da termodinâmica, a sinterização é um processo de não equilíbrio onde a 

força motora provém da redução de área superficial específica do sistema. Neste sentido, o 

tamanho das partículas envolvidas exerce grande influência no processo, uma vez que quanto 

menor o tamanho de partículas maior será a superfície específica de um sistema de partículas 

(solta ou aglomerada), embora o parâmetro fundamental envolvido no processo seja a 

temperatura. 

 Com o decorrer da sinterização há um decréscimo da área superficial e diminuição da 

energia livre de superfície pela eliminação de interfases sólido-vapor, com surgimento 

simultâneo de interfases sólido-sólido. 

Propriedades como absorção de água, porosidade e massa específica aparente estão 

relacionadas com sinterização (ZANDONADI, 1995).

A etapa de sinterização dos corpos-de-prova foi realizada em um forno mufla, marca 

JUNG localizado no Laboratório de Processamento Mineral e de Resíduos no CEFET/RN, em 

atmosfera natural sob patamar de 30 min e taxa de aquecimento de 5º C/min. As temperaturas 

de  sinterização foram de 1100, 1150 e 1200º C. O resfriamento foi de forma natural, no forno 

com o mesmo fechado e desligado até chegar à temperatura ambiente.  

3.13 RETRAÇÃO LINEAR DE QUEIMA (RLQ) 

Os corpos de provas, em um total de 75, foram medidos antes e após a queima com 

paquímetro digital e os dados obtidos foram inseridos na Equação 3.2 para determinar a 

retração linear de queima. 

100%
Q

QI

C
CC

RLQ (3.2)
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sendo: RLQ = retração linear de queima (%); 
 CI = comprimento inicial do corpo de prova seca (em mm);  

    CQ = comprimento do corpo de prova queimado (em mm). 

3.14 MASSA ESPECÍFICA APARENTE (MEA) 

Massa específica de um corpo de prova é calculada pela razão entre a porosidade 

aparente e a absorção de água. A MEA foi obtida pela Equação 3.4 a seguir. 

(3.4)

sendo: Mea = massa específica aparente (g/cm3);
  MS = massa seca (g); 

 Va = volume aparente (cm3).

Os valores da absorção de água foram obtidos através critérios determinados conforme 

norma NBR 13818/97. (ABNT, 1997). 

3.15 ABSORÇÃO DE ÁGUA (AA) 

Absorção de água mede o percentual em peso de água absorvida pelo corpo-de-prova 

seco. Este fator foi determinado de acordo com a norma NBR 13818/97. (ABNT, 1997). O 

procedimento para obtenção deste parâmetro consiste na imersão dos corpos-de-prova em 

água destilada por 24 horas depois de serem secos em uma estufa à temperatura de 110°C até 

atingirem uma massa constante. Com os valores em mãos a absorção é calculada pela 

Equação 3.5.  
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(3.5)

sendo: AA = absorção de água (%);

 MU = massa do corpo – de – prova úmido (g); 

 MS = massa do corpo –de – prova seco (g). 

3.16 POROSIDADE APARENTE (PA) 

A porosidade aparente representa a porcentagem do volume de poros abertos dos 

corpos-de-prova em relação ao seu volume total. A porosidade aparente dos corpos-de-prova 

queimados foi determinada de acordo com a norma NBR 13818/97 (ABNT, 1997). Os dados 

foram inseridos na Equação 3.6.  

100%
IU

SU

MM
MM

PA
(3.6)

sendo: PA a porosidade aparente (%); 
  MU = massa do corpo de prova úmido (g);  
  MS = massa do corpo de prova seco (g);  
  MI = massa do corpo de prova imerso em água (g). 

As massas dos corpos-de-prova imersos foram medidas em uma balança hidrostática. 

Os resultados foram obtidos por uma média aritmética de cinco determinações. 



Materiais e métodos 58

Antônio de Pádua Arlindo Dantas 

3.17 TENSÃO DE RUPTURA À FLEXÃO (TRF) 

De acordo com a NBR 6113/97, a tensão de ruptura à flexão é a resistência do material 

ao ensaio de flexão simples pelo método de três pontos. Este ensaio determina a carga 

máxima suportada pela peça. Foram produzidos cinco corpos-de-prova para cada percentual 

de resíduo e cada temperatura, com dimensões de 60 mm x 10 mm x 5 mm.

O ensaio dos corpos-de-prova foi realizado em uma máquina de ensaio universal da 

CONTENCO, modelo 3058A. Os ensaios foram processados com a menor célula de carga 

com capacidade de 250 kN e para realizar o cálculo, utilizou-se a Equação 3.7. 

                                                           (3.7)

 sendo:  TRF = Tensão de ruptura à flexão; (N/mm2)
   F = força de ruptura (N);
   L = distância entre as duas barras de apoio (mm); 
   b = largura do corpo-de-prova ao longo da ruptura após ensaio (mm); 
   h = altura do corpo de prova (mm).  

3.18 CURVA DE GRESIFICAÇÃO 

Para a determinação da curva de gresificação foram utilizados os valores de absorção 

de água e retração linear de queima dos corpos-de-prova sinterizados nas temperaturas 

estudadas. Para esta determinação foram utilizadas as normas NBR 13818/97 que normaliza 

esta análise. Foram confeccionados cinco corpos-de-prova em cada temperatura. Os 

diagramas de gresificação (variação da absorção de água e retração linear de queima) foram 

plotados e comparados entre si.
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3.19 ANÁLISE MICROESTRUTURAL 

A superfície dos corpos-de-prova pós-queima foi analisada em um microscópio 

eletrônico de varredura, marca Philips, modelo XL30 – ESEM do laboratório núcleo de 

estudo e pesquisa de petróleo e gás natural (NEPGN). Foi utilizada uma voltagem de 

aceleração de elétrons da ordem 20 KV. As mesmas foram colocadas em um porta-amostra, 

aderidas umas as outras com uma fita de carbono dupla fase. As amostras foram analisadas 

empregando-se um detector de elétrons retro-espalhados, bem como micro análises por 

espectroscopia de Raios-X por energia dispersiva (EDS), no intuito de analisar a composição 

química elementar pontual das amostras. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Neste capitulo discutiremos os resultados obtidos com a incorporação do resíduo de 

granito com a caracterização das matérias-primas e os corpos-de-prova sinterizados. 

4.1 CARACTERIZAÇÕES DAS MATÉRIAS – PRIMAS 

Nesse sub-capítulo temos as análises química, mineralógicas e físicas dos corpos-de-

prova sinterizados nas temperaturas estudadas. 

4.1.1 Características químicas (FRX) 

A Tabela 20 mostra os resultados obtidos com a Fluorescência de Raios – X, onde 

temos a composição química das matérias-primas em forma de óxidos, bem como o valor de 

perda ao fogo de cada uma delas. 

Tabela 20 – Composição química das matérias – primas. 

Óxidos 
Concentrações em Peso (%) 

Argila Feldspato Granito 
Al2O3 49,23 15,50 15,07 
SiO2 46,61 66,69 42,81 

Fe2O3 1,32 0,16 14,42 
TiO2 1,22 - 2,99 
K2O 0,36 13,47 7,55 
CaO 0,33 - 8,80 
Na2O 0,28 3,09 3,53 
MgO 0,22 - 3,02 
ZrO2 0,09 - 0,27 
V2O5 0,07 - 0,51 
P.F 15,86 0,45 0,40 
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A argila apresenta SiO2 e Al2O3 como principais constituintes em concentrações 

características para uso em cerâmica branca. Os percentuais dos óxidos de sílica variaram de 

46,61% para a argila a 42,81% para o resíduo. O elevado teor de Al2O3 (49,23%) presente na 

argila tende a aumentar sua refratariedade (VIEIRA, et al, 2001). O Fe2O3, (1,32%)é 

constituinte indesejável para materiais de queima clara, pois confere a coloração avermelhada 

nas cerâmicas após a sinterização. A concentração de TiO2 pode contribuir para atenuar o 

efeito do Fe2O3 na coloração do corpo sinterizado. A percentagem de ferro, para a argila foi 

de 1,32% em massa, valor aceitável tendo em vista que muitas empresas da Europa utilizam 

argilas com percentual de Fe2O3 acima deste valor, para produção de grês porcelanato 

(BIFFI, 2002). Por outro lado, pode contribuir para a origem de defeitos durante a queima 

devido à reação com o carbono proveniente da matéria orgânica com liberação de CO/CO2

(DAMIANI et al, 2001). A perda ao fogo (15,86%) demonstra a possível presença de água 

molecular e de matéria orgânica. Os outros agentes encontrados na argila, como os óxidos 

alcalinos (K2O e Na2O) e alcalinos-terrosos (CaO e MgO), apresentam individualmente 

baixos valores percentuais, 0,64% e 0,55% respectivamente,  caracterizando assim, a alta 

refratariedade dos materiais. Estes óxidos juntamente com o óxido de ferros atuam como 

material fundente. (JORDAN, 1999).

 Em relação ao resíduo de granito, os elementos SiO2 e Al2O3 foram os que 

apresentaram maiores teores seguidos pelo Fe2O3. O elevado teor de Fe2O3 (14,42%) e de 

CaO (8,80%) é devido à utilização da granalha e cal como abrasivos e lubrificantes 

respectivamente. Os outros agentes, óxidos alcalinos (K2O e Na2O) e alcalinos-terrosos (CaO 

e MgO)  apresentaram no granito, individualmente, teores próximos, 11,08% e 11,82% 

respectivamente. Estes elevados teores de óxidos contribuem para um comportamento de 

elevada fundência da argila, uma vez que em temperaturas elevadas (em torno de 1100°C) 

agem como fundentes de elevada energia (VIEIRA, et al, 2001). A calcita é um material 

fundamental na massa de revestimento. Particularmente importante é a granulometria natural 

desta matéria-prima quando não após moagem. De fato, granulometrias muito finas 

favorecem as reações de síntese com os fragmentos dos materiais argilosos residuais, 

especialmente a sílica amorfa,tornando possível a formação de novos compostos cristalinos (a 

temperaturas superiores a 900°C). Relevante é a cinética de descarbonatação e, portanto, a 

completa eliminação de CO2, antes do amolecimento da fase vítrea da superfície esmaltada. 

(OLIVEIRA et al, 2000). A baixa perda ao fogo no resíduo de granito indica que este tem 

baixa quantidade de matéria orgânica, o que pode influenciar na redução da plasticidade das 
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massas cerâmicas obtidas com incorporação deste resíduo.  No entanto, estes óxidos quando 

combinados, atuam como fundentes juntamente com o óxido de ferro, que está presente na 

argila, contribuindo para formação de fase líquida no processo de sinterização (JORDÁN,

1999), como já mencionado. 

4.1.2 Análise mineralógica (DRX) 

Nas Figuras 5 a 7 visualizamos as análises mineralógicas das matérias-primas 

utilizadas neste trabalho através dos seus respectivos difratogramas de raios-X. De acordo 

com os picos característicos do difratograma é possível constatar que a argila é constituída 

principalmente das fases cristalinas Caulinita (Al2Si2O5(OH)4) e Quartzo (SiO2).  Embora na 

composição química desta argila (Tabela 18), o minério de ferro apareça, o mesmo não ocorre 

no difratograma, provavelmente, devido à sua baixa concentração (1,32%). 

Figura 5 – Difratograma da argila caulinítica. 

O difratograma do feldspato (Figura 6), mostra a presença de ortoclásio 

(Na,K)(Si3Al)O8. O ortoclásio é um feldspato potássico.
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Figura 6 – Difratograma do feldspato. 

A difratometria do rejeito de granito (Figura 7), indica a presença de fase cristalina de 

Anfibólio (Al32Ca34Fe4K.6Mg6NaSi12,8044(OH)4, com picos detectados pelo equipamento.  

Foram detectados também Anortita (CaAl2Si2O8), Quartzo (SiO2) e mica Moscovita 

(KAl2(AlSI3O10)(OH)8) estes dois últimos com picos com menos intensidade. A ausência da 

fase cristalina Fe2O3 no difratograma do resíduo de granito acontece, provavelmente, porque o 

ferro mesmo apresentando-se em uma alta concentração (14,42%) na análise química, é 

decorrente principalmente da granalha existente no processo de beneficiamento. 

Figura 7 – Difratograma do granito. 
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4.1.3 Análise granulométrica

As Figuras 8 e 9 mostram os resultados das análises granulométricas da argila e 

granito a partir do ensaio de granulometria a laser. Na Figura 8 notamos que a argila 

apresentou uma distribuição granulométrica com os diâmetros das partículas variando na faixa 

granulométrica de 0,04 a 40μm, onde destes 10% do volume passante corresponde a 

partículas com diâmetro inferior a 1,02μm, 50% do volume passante corresponde a partículas 

com diâmetro inferior a 4,78μm e 90% do volume passante corresponde a partículas com 

diâmetro inferior a 16,48μm, apresentando, portanto, diâmetro médio de partículas de 

6,98μm. Já a análise granulométrica do granito (Figura 9) fica em uma faixa de 0,04 a 

2500μm, dos quais 10% em volume têm diâmetro de 118,76μm, 50% em volume tem 

diâmetro de 902,21μm e 90% em volume tem diâmetro de 1748,93μm e, portanto diâmetro 

médio de 926,33μm. 

Figura 8 – Distribuição granulométrica da argila. 
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Figura 9 – Distribuição granulométrica do granito. 

A Tabela 21 apresenta-nos a distribuição granulométrica das faixas de percentuais de 

10, 50 e 90% em tamanho de partículas. 

Tabela 21 – Distribuição granulométrica das matérias – primas. 

Amostras
Distribuição Granulométrica (μm) 

10 50 90 D50 
Argila 1,02 4,78 16,48 6,98 

Granito 118,76 902,21 1748,93 926,33

Comparando-se a granulometria da argila e do resíduo de granito e seu efeito quando 

misturados para fabricação de produtos cerâmicos, observa-se que o resíduo de granito 

apresenta granulometria superior, o que já era esperado, uma vez que o mesmo quando 

cominuido forma partícula com granulometria superior. Esta granulometria superior do 

resíduo, quando utilizado na argila dificulta o empacotamento dos corpos cerâmicos durante a 

fase de compactação, principalmente quando utilizados em concentração mais elevadas 

(SANTOS, 1989).  Como conseqüência, podem-se obter produtos com uma porosidade 

maior, diminuindo-se com isto as suas propriedades mecânicas (OLIVEIRA et al, 2000).

Estes empecilhos podem ser atenuados, utilizando uma força de compressão maior, que 

facilita inclusive o manuseio dos corpos-de-prova a verde durante o processo. 

Com a granulometria elevada da massa cerâmica a plasticidade fica reduzida 

dificultando o processamento da mesma, principalmente no processo de extrusão. 
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4.1.4 Análises termogravimétrica e termodiferencial 

As Figuras 10 e 11 mostram as curvas obtidas com as análises térmicas gravimétricas 

(TGA) e diferenciais (DTA) para a argila estudada. As curvas térmicas (TGA e DTA) 

mostram um comportamento característico da argila ilita/caulinítica. Observando-se a curva 

TGA, nota-se uma perda de massa de 0,963% entre as temperaturas de 30°C e 100°C tendo 

ocorrido a máxima variação em 40,20°C, decorrente da perda de água livre e adsorvida. Em 

seguida uma redução contínua de massa correspondente à volatilização da matéria orgânica, 

seguida de uma perda acentuada de massa (6,86%), entre as temperaturas de 200°C e 700°. A 

450°C, inicia-se a reação de desidroxilação (perda de OH), que é completada a 600°C, nessas 

condições, forma-se a metacaulinita.(SANTOS, 1989, ZANDONADI, 1988), próprio dos 

argilominerais do grupo das micas. Segundo Sanchés et al (1997), para faixas de temperatura 

entre 500°C e 700°C a caulinita perde água constitucional. 

Figura 10 – Curva termogravimétrica (TGA) com derivada (DrTGA) da composição com 0% de 
granito. 

Na curva DTA, nota-se um pequeno pico endotérmico próximo a 50°C, e outro mais 

acentuado a 475,99°C, estes picos correspondem à eliminação de água livre. Segundo Santos 

(1989) o pequeno pico exotérmico a 980°C, é devido provavelmente à mudança de fase da 

metacaulinita para um tipo especial de alumina-gama: ela possui uma estrutura cristalina do 

tipo daquela do espinélio (MgO.Al2O3), porém contendo silício e alumínio.  



Resultados e discussão 67

Antônio de Pádua Arlindo Dantas 

Figura 11 – Curva termodiferencial (DTA) da composição com 0% de granito. 

As Figuras 12 e 13 mostram as curvas Termogravimétricas (TGA) e Termodiferencial 

(DTA) respectivamente, da massa com composição com 30% de granito. Na Figura 12, nota-

se pequena perda de massa (0,868%) entre as faixas 30ºC a 170ºC, tendo ocorrido a máxima 

variação em 40,47°C decorrente da perda de água livre e adsorvida. Em seguida uma redução 

contínua de massa correspondente à volatilização da matéria orgânica, seguida de uma perda 

acentuada de massa (7,03%), entre as temperaturas de 150°C e 650°C. A 450°C, inicia-se a 

reação de desidroxilação (perda de OH), que é completada a 600°C, nessas condições, forma-

se a metacaulinita. Pode-se ligar esta baixa perda inicial a moscovita que foi identificada pela 

difração (Figura 7), que pode ter liberado hidroxilas ou a perda de CO2. Há forte característica 

de valor de perda ao fogo no primeiro caso. O primeiro valor é pequeno devido ao baixo teor 

de água adsorvida, nada mais natural, pois o granito é um material de baixa capacidade 

higroscópica assim como o feldspato que está na composição em um percentual de 10%. 

(OLIVEIRA, 2000).
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Figura 12 – Curva termogravimétrica (TGA) com derivada (DrTGA) da composição com 30% 
de granito. 

Na Figura 13 notamos um pico endotérmico a 40,47°C, correspondente à perda de 

água higroscópica, outro pico endotérmico a 480,83°C correspondente a decomposição do 

carbonato de cálcio (CaCO3) e a transformação alotrópica do quartzo alfa em quartzo beta. O 

quartzo  transforma-se em quartzo  à 573°C, e permanece estável até 870°C.(HARIMA, 

1997). Segundo Schneider (1987) a inversão do quartzo  em  pode ocorrer entre as 

temperaturas de 700°C a 850°C. Na temperatura de 1150ºC ocorre a formação de um pico 

exotérmico provavelmente pela formação da anortita, favorecida pela concentração de CaO

presente no resíduo que a esta temperatura reage com o SiO2 e Al2O3 dando origem a esta fase 

cristalina (JORDÁN et al, 1999; GONZALEZ-GARCIA et al, 1990). 
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Figura 13 – Curva diferencial (DTA) com composição com 30% de granito. 

4.1.5 Limites de Atterberg 

Os limites de Atterberg da argila e do resíduo de granito estão representados na Tabela 

22 e no diagrama de Casagrande, exibido na Figura 14.

Tabela 22 – Limite de liquidez, plasticidade e índice de plasticidade da argila e do resíduo de 
granito. 

Amostras Limite de liquidez 
(%) 

Limite de 
plasticidade (%) 

Índice de 
Plasticidade (%) 

Argila 44 33 11 

Granito 0 0 0 
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Figura 14 - Diagrama de Casagrande da argila e do resíduo de granito. 

O granito foi classificado como um produto não plástico, devido a seus limites de 

liquidez e plasticidade serem iguais a zero. 

A argila apresentou-se em uma posição dentro da área de máxima trabalhabilidade, 

apresentando um limite de liquidez de 44%, limite de plasticidade de 33% e índice de 

plasticidade de 11% como mostrado na Tabela 22. Com o valor de 11% para o índice de 

plasticidade a argila fica classificada como de media plasticidade (7<IP<15). 

A composição com um percentual de 30% de rejeito apresentou um limite de liquidez 

de 30%, limite de plasticidade de 17% e um índice de plasticidade de 13%, também 

classificada como de média plasticidade. 
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4.1.6 Análise dilatométrica 

A Figura 15 nos apresenta as curvas dilatométricas das composições com 0%, e 30% 

de resíduo de granito, obtido através de análise por dilatômetro. Na curva da argila pura 

observa-se uma dilatação constante até a temperatura aproximada de 5100C. A partir dessa 

temperatura o material mostra uma queda brusca de dilatação. Seguida de duas variações 

volumétricas nas temperaturas de, aproximadamente, 5500C e 9000C. Apresenta uma retração 

considerável em torno de 11000C onde se dá início a sinterização do material. Com o 

acréscimo do resíduo de granito temos uma dilatação constante até aproximadamente 500°C, 

com duas variações em 510°C e 900°C com uma retração brusca a aproximadamente 1050°C. 

Este comportamento é comum às argilas plásticas principalmente devido à composição 

mineralógica apresentada com a presença de argilominerais. 

Figura 15 – Curva dilatométricas para as composições de 0% e 30% de granito. 
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4.2 CARACTERIZAÇÕES DOS CORPOS-DE-PROVA SINTERIZADOS 

Nesse sub-capítulo discutiremos os resultados obtidos com as caracterizações nos 

corpos-de-prova sinterizados. 

4.2.1 Análise mineralógica 

A Figura 16 apresenta o difratograma do corpo-de-prova obtido com argila caulinítica 

incorporada com 30% de resíduo de granito. Tem o objetivo de comparar o comportamento 

das estruturas da mistura sem resíduo de granito com a amostra com 30% de resíduo de 

granito. De acordo com os picos característicos de difração é possível constatar que a 

composição de resíduo de granito e argila é constituída da fase cristalina quartzo (SiO2) e 

anortita (CaAl2Si2O8). A mudança da estrutura química do quartzo é devido à temperatura de 

queima (1200°C) que causa a vitrificação do anfibólio que existe na caulinita da argila e em 

grande quantidade no granito utilizado (Figuras 5 e 7). Os picos correspondentes a muscovita 

deram lugar a picos mais intensos de anortita, formada a partir da reação dessa estrutura com 

o CaO em temperaturas acima de 1000°C.  

Figura 16 - Difratograma de Raios-X da amostra de argila caulinítica com adição de 30% de 
resíduo de granito sinterizada a 1200°C. 
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4.2.2 Retração linear de queima 

A Figura 17 apresenta o comportamento da retração linear dos corpos-de-prova 

cerâmicos em função do percentual de resíduo de granito nas temperaturas de sinterização 

estudadas. Fazendo-se uma comparação entre os valores apresentados pode-se dizer que em 

todas as composições estudadas, os corpos cerâmicos obtidos com resíduos de granito 

obtiveram valores de retração linear superiores em todas as temperaturas. Em todas as 

amostras estudadas a retração linear de queima ficou na faixa de 6,86% a 10,61% estando 

dentro dos valores especificados pela norma NBR 13818 para uso em produtos cerâmicos. Os 

corpos-de-prova de composição com 0% de rejeito de granito variaram sua retração linear de 

7,15% a 1100°C a um percentual máximo de 8,92 a 1200°C, retração que está associada à 

densificação do material. Os corpos-de-prova com adição de rejeito de granito tiveram uma 

variação progressiva a 1100°C com uma redução no percentual de 40% na temperatura de 

1200°C.  Esta redução pode ser decorrente da dificuldade da saída de gases na formação 

vítrea. O aumento da concentração de resíduo de granito contribuiu para o aumento da 

retração linear de queima em quase todas as concentrações e temperaturas estudadas. Por 

outro lado, a elevação da temperatura contribuiu significativamente para este aumento. Este 

aumento é influenciado pela maior eficiência do processo de sinterização a temperatura mais 

elevadas, que permitem o fechamento da porosidade e consequentemente a redução das 

dimensões da peça.  
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Figura 17 – Retração linear de queima das composições sinterizadas. 

O aumento da concentração de resíduo de granito na argila contribuiu para o aumento 

da retração linear de queima. Este comportamento é notado, principalmente, nas maiores 

temperaturas de sinterização (1150 ºC e 1200 ºC).

4.2.3 Massa específica aparente 

A Figura 18 apresenta o comportamento da massa específica aparente dos corpos-de-

prova sinterizados em função da temperatura de queima. Em todas as amostras (cinco para 

cada temperatura e composição), estudadas os valores obtidos para esta propriedade ficaram 

na faixa de 2,05 a 2,39g/cm3 para as amostras com resíduos de granito sinterizados a 1100, 

1150 e 1200°C. 
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Figura 18 – Massa específica aparente dos corpos-de-prova em função da temperatura. 

Na amostra de referência (0% de resíduo) notamos que, nas temperaturas estudadas, a 

variação de massa específica teve um aumento gradativo de seu valor, que quando 

relacionado com outros parâmetros como, absorção de água (Figura 19) e porosidade 

aparente, reforça a teoria da formação de poros fechados nas peças sinterizadas. Na amostra 

com 30% de resíduo de granito nota-se, que na temperatura de 1200°C o aumento da 

concentração de resíduo contribuiu para uma maior densificação do material. Este 

comportamento deve-se ao fato de, a esta temperatura apesar do material ter sofrido uma 

diminuição na porosidade com o aumento da concentração de granito (Figura 20), não foi 

suficiente para a densificação do material pelo fato do material ter sofrido aumento nas suas 

dimensões (Figura 17). Isto ocorre porque provavelmente, esta temperatura é apenas para 

provocar a fusão dos elementos fundentes, provocando o fechamento dos poros sem provocar 

o surgimento de novas fases a partir do SiO2 e Al2O3, que neste caso afetaria as dimensões das 

peças. (OLIVEIRA, 2001). Nas temperaturas de 1100 e 1150°C o efeito do aumento da 

concentração de resíduo de granito contribuiu para o aumento da densificação do material. 

Fazendo-se uma análise dos resultados, pode-se dizer que o aumento da temperatura 

contribuiu para a densificação do material como mostra a Figura 31.  
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4.2.4 Absorção de água 

A Figura 19 apresenta o comportamento da absorção de água dos corpos-de-prova 

cerâmicos, em função do percentual de resíduos de granito nas temperaturas de sinterização 

estudadas. Em todas as concentrações estudadas os valores encontrados ficaram na faixa de 

0,26 a 8,70% e, portanto, ficando dentro dos limites sugeridos pela Norma 13818 (Tabela 10) 

para aplicação em produtos cerâmicos. No gráfico da Figura 19, verifica-se que a absorção de 

água varia fortemente com a composição de resíduos de granito. Estes valores diminuem com 

o acréscimo a massa do resíduo de granito, e com o aumento da temperatura de queima, 

apresentando um valor mínimo de 0,26% para a composição de 40% de resíduo na 

temperatura de 1200°C. Para a temperatura de 1100°C os valores de absorção foram maiores, 

como era esperado, sendo que esta variação oscilou entre 8,70 e 2,65% para as composições 

de 0 a 40% respectivamente. 

Figura 19 – Absorção de água das composições sinterizadas. 

A diminuição da absorção de água está relacionada à granulometria e principalmente 

às características plásticas da argila que facilita o empacotamento durante o processo de 

sinterização. A contribuição da temperatura para a redução da absorção de água é decorrente 

do maior fechamento dos poros provocado pela fusão dos elementos com característica 

fundente existente no material (OLIVEIRA et al., 2000; VIEIRA et al., 2001). 
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4.2.5 Porosidade aparente (PA) 

A Figura 20 apresenta o comportamento da porosidade dos corpos-de-prova 

cerâmicos, em função do resíduo de granito nas temperaturas de sinterização estudadas. Para 

todas as composições estudadas os valores ficaram na faixa de 0,63 a 17,87% ficando dentro 

da faixa de aplicação em produtos cerâmicos (Tabela 9), pode-se observar o mesmo 

comportamento já discutido para a absorção de água (Figura 19), tendo em vista que a 

absorção de água do material é diretamente proporcional ao percentual de porosidade aparente 

do material. Nota-se uma diminuição considerável da porosidade com o incremento do 

percentual de resíduos e redução dessa porosidade em função do aumento da temperatura de 

sinterização. Esta diminuição foi também constatada em diversos outros trabalhos (NEVES, 

et al, 1999; NEVES, 2002; FERREIRA et al, 1999).

Figura 20 – Porosidade aparente em função do teor de granito na massa. 

4.2.6 Tensão de ruptura a flexão (TRF) 

A Figura 21 e a Tabela 23 apresentam os resultados obtidos de Tensão de Ruptura à 

Flexão (TRF) em função da temperatura de sinterização estudada. Em todas as amostras 
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estudadas, os valores obtidos ficaram na faixa de 7 a 21 MPa. Nas amostras sinterizadas nota-

se com o aumento das concentrações de resíduo e da temperatura uma tendência ao aumento 

da resistência mecânica do material. Para a temperatura de 1100°C, estes valores variam de 7 

a 13 MPa, para a temperatura de 1150°C, oscila entre 9 e 19 MPa e para a temperatura de 

1200°C essa oscilação fica entre 13 e 21 MPa. Nota-se que, as tensões de ruptura dos corpos-

de-prova com composição 30% de resíduo de granito apresentam-se como ponto de inflexão 

das curvas com valores crescentes até a temperatura de 1150°C. Isto pode ter ocorrido em 

decorrência da composição química, mineralógica e granulométrica da argila, bem como, 

devido à diferença do grau de sinterização dos corpos-de-prova, conforme já foi verificado 

com os valores de absorção de água e porosidade aparente apresentados nas Figuras 19 e 20.

Figura 21 – Gráfico geral com todas as Tensões de Ruptura á Flexão. 

Tabela 23 – Resultados de Tensão de Ruptura à Flexão em Três Pontos. 
Temperatura (ºC) 0% 10% 20% 30% 40% 

1100 7,39 7,15 12,07 13,55 11,6 
1150 10,21 9,13 14,88 15,53 19,47 
1200 13,89 13,81 17,94 14,43 21,12 

Desvio padrão 3,26 3,42 2,94 0,99 5,09 

Podemos observar na Tabela 23 que a maior Tensão de Ruptura à Flexão (21,12 MPa) 

ocorreu com a mistura com o teor máximo de granito (40%) na maior temperatura (1200ºC), 

enquanto a menor (7,15 MPa) foi identificada na mistura de 10% de granito na menor 

temperatura (1100ºC). 
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4.2.7 Curva de gresificação 

As Figuras 22 - 26 apresentam as curvas de gresificação das massas cerâmicas com 

incorporação de resíduo de granito. Nota-se um aumento da temperatura de gresificação com 

o aumento da concentração de resíduo, com exceção das composições de 30 e 40% de resíduo 

que houve uma diminuição. Na composição com 0% de resíduo tem-se uma temperatura de 

1125°C para uma retração linear de 7,9% e absorção de água de 7,8%. Com 10% de resíduo, 

observa-se uma temperatura de 1125°C para uma retração linear de 6,5% e absorção de água 

de 8%. Para 20% de resíduo temos a temperatura de 1127°C com uma retração linear de 8,2% 

e absorção de água de 4,2%. A composição de 30% de granito tem uma temperatura de 

gresificação de 1108°C para uma retração linear de 4,2% e absorção de água de 8,2%. Na 

composição de 40% de resíduo temos uma temperatura de 1108°C com retração linear e 

absorção de água de 2,4% e 9,8% respectivamente. Este comportamento está associado ao 

alto teor de CaO (8,8%) oriundo da calcita (CaCO3) que em altas concentrações (acima de 

5%) provoca aumento da porosidade do material devido à liberação de CO2 durante a sua 

decomposição (OLIVEIRA, 2001), que neste caso ocorre em temperaturas de  400 a 500°C, 

conforme podemos verificar na análise por DTA (Figura 13).   Por outro lado a alta 

concentração de Fe2O3 de 14,42% (Tabela 18) também atua como fundente que facilita a 

densificação do material e provoca o deslocamento do valor da temperatura para um patamar 

de menor intensidade.  



Resultados e discussão 80

Antônio de Pádua Arlindo Dantas 

Figura 22 – Curva de gresificação para um percentual de rejeito de 0%. 

Figura 23 – Curva de gresificação para um percentual de rejeito de 10%. 
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Figura 24 – Curva de gresificação para um percentual de rejeito de 20%. 

Figura 25 – Curva de gresificação para um percentual de rejeito de 30%. 
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Figura 26 – Curva de gresificação para um percentual de rejeito de 40%. 

4.2.8 Análise microestrutural 

As Figuras de 27 a 32 apresentam as microestruturas das superfícies de fraturas dos 

corpos–de–prova com misturas 0% e 30% de granito sinterizados nas temperaturas de 

1100ºC, 1150°C e 1200°C, respectivamente, analisadas sob microscopia eletrônica de 

varredura (SEM). Comparando-se as Figuras 27 a 32, notam-se diferenças marcantes entre as 

microestruturas, com uma clara evidência da evolução no fechamento da porosidade, 

conseqüência do processo de sinterização. Na temperatura de 1100°C (Figura 27 e 28) 

verificam-se partículas bem definidas, sem interligação entre as mesmas e a grande 

quantidade de vazios (poros) o que indica que o material a esta temperatura não atingiu 

completamente o estágio final de sinterização. A 1150°C (Figuras 29 e 30), notam-se uma 

estrutura formada por grãos interligados, caracterizando formação de uma fase vítrea entre 

grãos de forma indefinida (MOREIRA, 2003) o que indica que a esta temperatura o material 

evoluiu significativamente no processo de sinterização em relação à temperatura de 1100°C. 

Nota-se ainda, superfícies arredondadas dos mesmos, o que é característico de fases amorfas 

em torno dos grãos, formadas durante o processo de sinterização por fase líquida, dos 

componentes com características fundentes, presentes nas matérias-prima. A 1200°C (Figura 

31 e 32) o material apresenta uma microestrutura com baixa porosidade com poros de 
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variados tamanhos, arredondados e regulares, indicando que o material atingiu de forma 

eficiente no estágio final de sinterização. Notamos também que a quantidade de poros 

existentes na fratura do corpo-de-prova com 0% foi maior que com 30% corroborando com as 

análises de porosidade aparente e absorção de água. 

Figura 27 – Micrografia obtida por MEV da 
superfície de fratura da composição com 0% de 

granito sinterizada a 1100ºC. 

Figura 28 – Micrografia obtida por MEV da 
superfície de fratura da composição com 30% 

de granito sinterizada a 1100ºC. 

Figura 29 – Micrografia obtida por MEV da 
superfície de fratura da composição com 0% 

de granito sinterizada a 1150ºC. 

Figura 30 – Micrografia obtida por MEV da 
superfície de fratura da composição com 30% 

de granito sinterizada a 1150ºC. 
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Figura 31 – Micrografia obtida por MEV da 
superfície de fratura da composição com 0% 

de granito sinterizada a 1200ºC. 

Figura 32 – Micrografia obtida por MEV da 
superfície de fratura da composição com 30% 

de granito sinterizada a 1200ºC. 
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5 CONCLUSÕES. 

Após apresentados e discutidos os resultados no capítulo anterior, podemos chegar às 

seguintes conclusões: 

1. A argila estudada neste trabalho apresenta, na sua composição, principalmente, as 

fases cristalinas caulinita e quartzo; 

2. O resíduo utilizado é formado, principalmente, pelas fases anfibólio, quartzo, anortita 

e mica (moscovita);

3. Do ponto de vista tecnológico, a argila usada neste trabalho tem características 

impróprias para ser utilizada isoladamente na fabricação de produtos de cerâmica 

branca, tendo em vista que apresenta uma grande perda ao fogo (15,86%), que durante 

a sinterização tende a se expandir e provocar trincamento;

4. A introdução do resíduo de granito atenuou o problema de sinterização, quando da 

utilização da argila isoladamente;

5. As composições estudadas apresentam porosidade dentro dos valores aceitáveis para 

aplicação na fabricação de produtos de cerâmica branca. A quantidade de resíduo de 

granito adicionada à argila influencia no aumento da retração linear dos corpos 

sinterizados.

6. A adição de resíduo de granito a argila, propicia uma diminuição dos valores da 

porosidade dos corpos cerâmicos. Para as temperaturas de queima utilizadas os 

resultados obtidos ficaram na faixa estabelecida para uso em cerâmica branca, 

segundo valores especificados para uso em cerâmica branca;
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7. Os corpos-de-prova com incorporação de resíduo de granito apresentaram melhores 

propriedades físicas, em praticamente todas as composições e temperaturas estudadas, 

comparados aos corpos-de-prova sem a incorporação de resíduo. 

8. A incorporação do resíduo de granito à argila contribuiu para o aumento da resistência 

a flexão dos corpos-de-prova nas temperaturas de 1100 a 1200°C. Entretanto, o único 

valor aceitável para aplicação em produtos de cerâmica branca foi o valor obtido com 

adição de 40% de resíduo à argila e sinterizados a uma temperatura de 1200°C (21 

MPa). 

9. De uma maneira geral, pode-se concluir que a incorporação de resíduo a argila não é 

prejudicial às propriedades tecnológicas dos produtos cerâmicos, quando aliada a um 

estudo detalhado das condições de processamento. É importante, para isso, levar-se 

em conta os custos financeiros envolvidos, e a sua compensação quanto aos ganhos 

com a preservação ambiental. 

10. Com este trabalho conseguimos atingir os objetivos desejados, demonstrando que 

tecnicamente é possível a incorporação de resíduo de granito na massa cerâmica da 

indústria de cerâmica branca pelo que se tornou nos últimos anos um inconveniente 

para as empresas de processamento de rochas ornamentais, ambientalistas e órgãos 

governamentais. A argila do Rio Grande do Norte tem um potencial para a produção 

de cerâmica branca;
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6 SUGESTÕES

O presente trabalho enfatizou o estudo sobre a possibilidade de aplicação de resíduos 

do processo de lavra de rochas ornamentais. A pesquisa teve como base o levantamento das 

propriedades tecnológicas apenas em escala laboratorial. Deste modo, para futuros trabalhos 

nesta linha de pesquisa, apresentam-se as seguintes sugestões: 

a. Desenvolver uma pesquisa para determinar as condições ótimas de processamento, 

levando em conta a obtenção de formulações ideais para a produção de revestimentos 

cerâmicos com a menor produção de resíduo possível ; 

b. Desenvolver pesquisa sobre a produção de peças cerâmicas com incorporação de 

resíduo de rochas ornamentais em escala piloto, produzindo corpos-de-prova com 

dimensões comerciais; 

c. Elaborar um estudo de viabilidade econômica sobre a produção desses produtos, 

tomando como base todas as etapas do processo, incluindo o transporte e queima com 

gás natural; 

d. Realizar um estudo completo sobre a redução do impacto ambiental causado pela 

utilização do resíduo quando da sua aplicação em escala industrial. 

e. Realizar um estudo completo sobre a possível produção de resíduo desta utilização 

industrial dos resíduos de rochas ornamentais.  
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