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RESUMO 

 

O presente trabalho visa a investigar a utilização da cinza do bagaço da cana de açúcar 

proveniente do alambique artesanal da região de Eunápolis-BA em massa cerâmica que 

poderá ser aproveitada como um grês porcelanato. A Bahia é o segundo estado brasileiro 

maior produtor de cachaça de alambique do Brasil. Na produção da cachaça, é produzido 

resíduo chamado “bagaço”, sendo este utilizado na geração de energia elétrica em usinas 

termoelétricas e na própria destilaria, gerando uma cinza como resíduo, que é jogada na 

natureza, provocando danos ambientais. Foram estudadas 5 (cinco) formulações de 0% 10%, 

20%, 30% e 40% em peso de resíduo de cinza sem calcinação e 3 (três) formulações de 10%, 

20% e 30% com a cinza calcinada na temperatura de 1250oC. A formulação em 0% em peso 

de cinza serviu para uma comparação entre a massa tradicional do grês porcelanato em 

relação às massas com a adição de cinza sem calcinar e calcinada, em substituição ao 

feldspato. A percentagem em peso da argila e do caulim foi mantida a mesma, 30%, e todas as 

matérias-primas foram oriundas do estado da Bahia. Os corpos de prova foram 

confeccionados em matriz uniaxial com as dimensões de (60 x 20 x 5) mm e compactados a 

uma pressão de 45 MPa. Foram realizados ensaios para caracterização das matérias-primas 

por fluorescência de raios X, difração de raios X, ATD, ATG, e análise dilatométrica. As 

amostras foram sinterizadas nas temperaturas de 1100°C, 1150°C, 1200°C e 1250ºC para os 

corpos de prova com a cinza sem calcinar e 1150°C e 1200°C para os corpos de prova com a 

cinza calcinada com patamar de 60 minutos. Os corpos sinterizados foram caracterizados por 

absorção de água, porosidade aparente, retração linear, resistência à flexão e DRX da 

superfície de fratura e os resultados analisados. Ficou comprovado, após resultado dos ensaios 

realizados, que é possível a utilização do resíduo da cinza do bagaço da cana de açúcar em 

massas cerâmicas de revestimento, com adição de até 10% wt do resíduo da cinza. 

 

Palavras-chave: Cana de açúcar. Cinza de bagaço. Caulim. Feldspato. Cerâmica. 



 

 

ABSTRACT 

 
This study aimed to investigate the use of cane sugar ashes from small-scale stills of 

Eunápolis region, state of Bahia, in pottery mass that can be developed as porcelain 

stoneware. Bahia is the second largest producer of rum distillery in Brazil. In the production 

of rum is produced residue called bagasse, which is used to generate electricity in power 

plants and in the distillery itself, generating ashes as residue, which is played in nature, 

causing environmental damage. We studied 5 (five) formulations of 0% 10% 20%, 30% and 

40% by weight of the ash, without ignition and 3 (three) formulations of 10%, 20% and 30% 

with gray ash temperature of 1250ºC. The formulation at 0% by weight of ash was used for a 

comparison between the traditional mass of porcelain stoneware and the masses with the 

addition of ash calcined, replacing feldspar. The percentage by weight of kaolin and of clay 

was kept the same, 30%, and all raw materials were derived from the state of Bahia. The 

samples were made in uniaxial array with dimensions of (60 x 20 x 5) mm and compressed to 

a pressure of 45 MPa. Assays were performed to characterize the raw by X-ray fluorescence, 

X-ray diffraction, ATD and ATG and Dilatometric analysis. The samples were sintered at 

temperatures of 1100°C, 1150°C, 1200°C and 1250°C, for the specimens with the ashes 

without ash and 1150° C and 1200° C for specimens with the gray level of calcined 60 

minutes. and then we made a cooling ramp with the same rate of warming until reach ambient 

temperature. The sintered bodies were characterized by water absorption, porosity, linear 

shrinkage, bending strength and XRD of the fracture surface and the results analyzed. It was 

proven, after results of tests performed, that it is possible to use the ash residue of  sugar cane 

bagasse on ceramic coating with the addition of up to 10% wt of the residue ash. 

 

 

Keywords: Sugar cane. Ash of bagasse. Kaolin. Feldspar. Ceramic. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A cerâmica é o material artificial mais antigo produzido pelo homem, existindo a cerca 

de dez a quinze mil anos. Do grego “kéramos” “terra queimada” ou “argila queimada” é um 

material de imensa resistência, sendo frequentemente encontrado em escavações 

arqueológicas. Quando saiu das cavernas e se tornou um agricultor, o homem necessitava não 

apenas de um abrigo, mas de vasilhas para armazenar a água, os alimentos colhidos e as 

sementes para a próxima safra. Tais vasilhas tinham que ser resistentes ao uso, impermeáveis 

à umidade e de fácil fabricação. Essas facilidades foram encontradas na argila, as quais 

deixaram pistas sobre civilizações e culturas que existiram milhares de anos antes da Era 

Cristã. 

A cerâmica é uma atividade de produção de artefatos a partir da argila, que se torna 

muito plástica e fácil de moldar quando umedecida. Depois de submetida a uma secagem para 

retirar a maior parte da água, a peça moldada é submetida a altas temperaturas que lhe 

atribuem rigidez e resistência, mediante a fusão de certos componentes da massa, e em alguns 

casos fixando os esmaltes na superfície. 

Essas propriedades permitiram que a cerâmica fosse utilizada na construção civil, 

engenharias, vasilhames para uso doméstico, vinhos, óleos, perfumes, papel para escrita e nas 

novas tecnologias, mais especificamente na fabricação de componentes de foguetes espaciais. 

O setor cerâmico é caracterizado pela aquisição e análise sistemática de informações, 

que na grande maioria são obtidas experimentalmente. Para conseguir informações 

experimentais de forma metódica, é possível utilizar, como ferramenta, o planejamento 

experimental, que abrange o planejamento de ensaios e a análise de informações, 

minimizando tempo e custos (LUNDSTEDT et al., 1998, apud ALBUQUERQUE et al., 

2007). O planejamento estatístico de experimentos é uma prática já aplicada no 

desenvolvimento de formulações cerâmicas, com o objetivo de produzir peças com 

propriedades adequadas para os diferentes setores (ZAUBERAS et al., 2004, apud 

ALBUQUERQUE et al., 2007). Esta prática potencializa os recursos naturais do Brasil, que 

apresenta as maiores reservas mundiais de matérias-primas naturais. 

Conforme relata o Departamento Nacional de Produção Mineral do Ministério de 

Minas e Energia (DNPM, 2005), o Brasil detém cerca de 28% das reservas mundiais de 
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caulim, com reservas de feldspato suficientes para suprir o consumo interno por mais de 400 

anos, além de apresentar grandes jazidas de quartzo. Estas matérias-primas são empregadas 

em vários setores da indústria e do comércio, cabendo destaque à indústria cerâmica, seja para 

fabricação de porcelanas e sanitários, pisos e revestimentos, restaurações dentárias, seja para 

outras aplicações (KELLY, NISHIMURA e CAMPBELL, 1996). 

A região do Recôncavo baiano concentra características suficientes para se consolidar 

definitivamente como um importante pólo cerâmico. Matéria-prima abundante e diversificada, 

disponibilidade de mão de obra, localização geográfica estratégica, infraestrutura privilegiada 

e vantagens logísticas são alguns dos fatores que favorecem a implantação do pólo. 

Atualmente, a Bahia ocupa a quinta posição entre os produtores de minerais industriais ou não 

metálicos (ALBUQUERQUE et al., 2007). 

O feldspato, composto por ortoclásio e albita, é usado em cerâmica branca e vidrado 

de silicatos, sendo também empregado na produção de vernizes e tintas, de fritas metálicas, de 

eletrodos para solda, abrasivos leves, além de ser utilizado em próteses dentárias. O caulim é 

formado essencialmente pela caulinita, apresentando, em geral, aparência branca ou quase 

branca devido ao baixo teor de ferro. O caulim é utilizado na indústria de papel, de catálise, 

farmacêutica, de fertilizantes, além de ser empregado na indústria cerâmica, particularmente 

na de sanitários, isolantes, cerâmica branca, refratários e em olarias (ALBUQUERQUE et al., 

2007). 

O bagaço da cana de açúcar é o principal combustível usado nas caldeiras para a 

geração de energia no processamento do açúcar, e nos alambiques na produção de cachaça. O 

bagaço é calcinado em temperaturas por volta de 1000°C. O resultado da calcinação do 

bagaço nas caldeiras é uma cinza pesada e uma cinza volante, que embora não sejam 

diretamente liberadas no ar como as da colheita, podem poluir o ambiente quando descartadas 

de forma imprópria após a limpeza das caldeiras da usina e dos fornos. Uma solução para esta 

questão é a incorporação da cinza do bagaço da cana na cerâmica. A incorporação, além de 

solucionar o problema da cinza do bagaço da cana, pode trazer benefícios ao produto final. 

Vários trabalhos têm sido realizados utilizando cinzas, em geral, em incorporação à cerâmica 

(ZUSSMAN, HOWIE e DEER, 1992). 

Neste trabalho, a incorporação da cinza em massa cerâmica tem como objetivo o 

estudo de seu uso como substituição ao feldspato, uma vez que, através da análise química, a 

cinza apresentou características próximas a este último. Os corpos de prova confeccionados 

tiveram adicionados a sua massa cerâmica resíduos da cinza do bagaço da cana de açúcar sem 
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calcinar e calcinado, visando à substituição ao feldspato como fundente, para determinar a 

possível utilização como matéria-prima na indústria cerâmica. 

Neste trabalho, os assuntos estão apresentados em capítulos. Após essa seção inicial, 

no capítulo 2 é apresentada uma revisão bibliográfica sobre o tema. No capítulo 3, discutimos 

os materiais e métodos utilizados neste trabalho. O capítulo 4, os resultados experimentais e 

discussões são apresentados e, por conseguinte, no capítulo 5, têm-se as conclusões. 

Finalmente, no capítulo 6, são apresentadas as sugestões para trabalhos futuros. 
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

2.1 Materiais cerâmicos  

 

2.1.1 Massa Cerâmica 

 

A cerâmica, que é praticamente tão antiga quanto a descoberta do fogo, mesmo 

utilizando os antigos métodos artesanais, pode produzir artigos de excelente qualidade. 

Conforme Santos (2007), a massa para a produção da porcelana foi desenvolvida no mundo 

primeiro pelos chineses, há muitos séculos, para ser queimada em torno de 1.300ºC, dando 

um corpo cerâmico de cor branca, sem porosidade e translúcido quando fino. Originalmente 

era feita de caulim, argila, quartzo e feldspato; posteriormente foi feita a porcelana de ossos, 

que usava osso calcinado como fonte de fosfato para tornar a peça mais translúcida. 

Nos últimos anos, acompanhando a evolução, a indústria cerâmica adotou a produção 

em massa, garantida pela indústria de equipamentos, e a introdução de técnicas de gestão, 

incluindo o controle de matérias-primas, dos processos e dos produtos fabricados (SANTOS, 

2007). 

A composição das massas cerâmicas varia em função do tipo das peças que se deseja 

fazer, do método a ser utilizado para conformá-las, do tipo de queima e das características do 

produto final. 

Assim, a massa a ser utilizada para a fabricação de um refratário, o qual será usado 

num alto forno de siderurgia, será diferente daquela usada para fabricar um refratário para um 

forno de pizza ou uma lareira. Também, a massa usada para um utilitário que vai direto ao 

fogo será diferente daquela usada para fazer uma travessa para saladas (GIARDULO, 2005). 

Ainda segundo Giardulo (2005), as massas comumente utilizadas no Brasil dividem-se 

em dois grandes grupos: para baixa temperatura, ou seja, para serem queimadas até 1.100ºC; 

para alta temperatura, queimadas acima dessa temperatura. 

Outro tipo de material cerâmico compreende aqueles com coloração avermelhada 

empregados na construção civil (tijolos, blocos, telhas, elementos vazados, lajes, tubos 

cerâmicos e argilas expandidas) e também utensílios de uso doméstico e de adorno. 
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Com o advento dos conhecimentos da ciência dos materiais, proporcionou-se ao 

homem o desenvolvimento de novas tecnologias e aprimoramento das existentes nas mais 

diferentes áreas, como aeroespacial, eletrônica, nuclear e muitas outras e que passaram a 

exigir materiais com qualidade excepcionalmente elevada. Tais materiais passaram a ser 

desenvolvidos a partir de matérias-primas sintéticas de altíssima pureza e por meio de 

processos rigorosamente controlados. Estes produtos, que podem apresentar os mais 

diferentes formatos, são fabricados pelo chamado segmento cerâmico de alta tecnologia ou 

cerâmica avançada. Eles são classificados, de acordo com suas funções, em: eletroeletrônicos, 

magnéticos, ópticos, químicos, térmicos, mecânicos, biológicos e nucleares. Os produtos 

deste segmento são de uso intenso e a cada dia tende a se ampliar. 

Como alguns exemplos, podemos citar: naves espaciais, satélites, usinas nucleares, 

materiais para implantes em seres humanos, aparelhos de som e de vídeo, suporte de 

catalisadores para automóveis, sensores (umidade, gases e outros), ferramentas de corte, 

brinquedos, acendedor de fogão, etc. (SANTOS, 2007). 

 

2.1.2 Minerais Argilosos 

 

É muito difícil definir a palavra argila, o que permite vários conceitos subjetivos e 

interpretativos. A argila é um material natural, terroso, de granulação fina que geralmente 

adquire, quando umedecido com água, certa plasticidade. Quimicamente, são formadas 

essencialmente por silicatos hidratados de alumínio, ferro e magnésio. 

 
Para os ceramistas, a argila é um material que, quando misturado com certa 
quantidade de água, torna-se uma massa plástica que endurece após a secagem e 
queima. Na mecânica dos solos, a argila é definida como material natural de 
textura terrosa, que desenvolve plasticidades quando misturado com água, e com 
DEE (diâmetro específico equivalente) ≤2µm. Todas as argilas são constituídas 
essencialmente por partículas cristalinas extremamente pequenas de um número 
restrito de minerais conhecidos como “argilominerais”. Uma argila qualquer 
pode ser composta por partículas de um argilomineral ou por uma mistura de 
diversos argilominerais (SANTOS, 2007, p. 20). 
 

Conforme Santos (1989, apud SANTOS, 2007), a argila é uma rocha finamente 

dividida, constituída, essencialmente, por argilominerais podendo conter minerais que não são 

considerados argilominerais como: calcita; dolomita; gibsita; quartzo; aluminita; pirita; entre 

outros As argilas, por terem emprego na fabricação de tijolos, devem possuir plasticidade 

adequada para a moldagem, ter valor médio ou elevado para a tensão ou módulo de ruptura à 
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flexão. Para permitir o manuseio durante a fabricação e após a secagem, a porosidade 

aparente e absorção de água devem ser baixas a fim de não permitir a permeação de água, 

pois não devem apresentar trincas e empenamentos após secagem e queima. Costumam 

apresentar cor vermelha após a queima em baixas temperaturas (geralmente 800ºC a 950ºC, 

que é a temperatura usual de queima para esse tipo de produto), com um mínimo de trincas e 

empenamentos. Elevados teores de ferro divalente, elementos alcalinos e alcalino terrosos, 

são prejudiciais pelo fato de causar excessiva retração, reduzir a faixa de vitrificação e causar 

coloração indesejável. 

Os caulins são tipos de argilas nas quais há predominância do argilomineral caulinita 

(Al2O32SiO2.2H2O). Existem jazidas de caulins residuais, ou seja, eles se encontram no local 

onde foram formados pela ação do intemperismo sobre rochas, geralmente graníticas, e 

também de caulins sedimentares, que se originaram pelo transporte e classificação por água 

dos residuais. Normalmente os caulins sedimentares e principalmente os residuais contêm 

grande quantidade de areia, (quartzo) mica, turmalina, etc. que devem ser separados por 

beneficiamento para que possam ser usados em cerâmica, papel, inseticidas, etc. De um modo 

geral, os caulins têm pouca plasticidade. Em cerâmica são usados tanto na preparação de 

massas plásticas (porcelana, faiança, grês), com a função de aumentar o teor de alumina e 

auxiliar na alvura do produto, bem como em barbotinas e na preparação de engobes e 

esmaltes (SANTOS, 2007). 

Quimicamente, os argilominerais, como foram assinalados, são formados por silicatos 

hidratados de alumínio, ferro e magnésio, contendo ainda, geralmente, alto teor de elementos 

alcalinos e alcalinos terrosos. Além dos argilominerais contém as argilas, outros materiais e 

minerais, tais como “matéria orgânica”, sais solúveis, partículas de quartzo, pirita, mica, 

calcita dolomita e outros minerais residuais, e podem conter também minerais não cristalinos 

ou amorfos. 

Os argilominerais podem ser divididos em duas classes gerais, em função de suas 

estruturas. Silicatos cristalinos com estrutura em camadas ou lamelares, também chamados 

silicatos em folhas e silicatos cristalinos com estrutura fibrosa são constituídos por apenas 

dois argilominerais sepiolita e poligrosfuitas, esse também chamado de atapugita. 

Os materiais argilosos se diferenciam entre si e se caracterizam fisicamente pelas 

propriedades de dimensão das partículas, poder de plasticidade e fluidificação. 
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A dimensão das partículas está associada a sua granulometria, que depende do solo, 

das dimensões das partículas caulinísticas e de outros materiais procedentes da rocha mãe, 

durante a desagregação no processo de sedimentação. Tem-se realizado diferentes análises 

para cada argila, o que se pode resumir conforme a Tabela 1, segundo Serger, e a Tabela 2, 

segundo Attemberg. 

 

Tabela 1: Dimensões das partículas, segundo Serger 
Tamanho da Partícula em mm(milímetros) Material 

0 a 0,01 Argila 
0,001 a 0,025 Pó extrafino 
0,025 a 0,04 Areia impalpável 
0,04 a 0,33 Areia fina 
0,33... Areia grossa 

Fonte: GUETO, 2005, apud SANTOS, 2007, p. 25. 
 
 

Tabela 2: Dimensões das partículas, segundo Attemberg 
Tamanho da Partícula em mm(milímetros) Material 

0 a 0,0002 Argila 
0,0002 a 0,005 Pó extrafino 
0,002 a 0,02 Areia fina 
0,02 a 0,2 Areia grossa 
0,2 a 2,0 Areia muito grossa 

Fonte: GUETO, 2005, apud SANTOS, 2007, p. 25 

 

O conhecimento da granulometria de um material argiloso é de grande importância na 

propriedade dos corpos cerâmicos, mas não é suficiente para a sua caracterização. Faz-se 

necessário determinar, também, a sua plasticidade. Segundo Freitas (2003, apud SANTOS, 

2007), a plasticidade em argilas é essencialmente resultante das forças de atração entre 

partículas de argilominerais e da ação lubrificante da água entre as partículas anisométricas 

lamelares. Um material com uma determinada quantidade de líquido forma uma pasta dotada 

de grande coesão, tanto no estado pastoso como depois de seco, e que no estado pastoso tenha 

elasticidade nula, podendo ser moldada, sem sofrer fissuras, se considerar plástica. A 

fluidificação do argilomineral tem a propriedade de manter-se em suspensão por certo período 

de tempo, depositando-se muito lentamente. A velocidade de decantação pode ser 

influenciada pela adição de substâncias estranhas. Tem-se, assim, a floculação e defloculação, 

fenômeno que se destaca em cada argila. As causas desse fenômeno são várias. Experiências 

demonstram que são mais fluidificadas as argilas de reação alcalina (ph>7) e as que são ricas 
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em substâncias orgânicas (húmus); a adição de eletrólitos básicos aumenta o poder de 

fluidificação, enquanto que os ácidos provocam a coagulação ou floculação. 

 

2.1.3 Feldspato 

 

Os feldspatos se constituem de silicatos de alumínio e bases alcalinas ou alcalino-

terrosas, anidros e cristalizados nos sistemas monoclínicos e triclínicos, formando elementos 

essenciais e abundantes nas rochas magmáticas (ABREU, 1973). 

Os mais usados em cerâmicas têm composição entre os membros extremos das séries 

albita Na[AlSi3]O8, ortoclásio K[AlSi3]O8 e anortita Ca[Al2Si3]O8, são os principais 

constituintes de muitas rochas ígneas, formando concentrações economicamente exploráveis 

nos veios de diques pegmatitos, que cortam geralmente rochas do tipo granito-gnáisicas, 

sendo seus principais constituintes o quartzo (25 a 30%), o feldspato (60 a 70%) e a mica (50 

a 10%) (NORTON, 1973). 

O feldspato é dividido em três categorias: feldspato para massa ou corpo cerâmico, (a 

percentagem de sílica e a relação soda-potassa são as bases da classificação), feldspato para 

vidrados e esmaltados (a base é o teor de soda), e o feldspato para vidros (a base é o teor de 

sílica, alumina e ferro) (NORTON, 1973). 

A indústria de cerâmica para porcelana e azulejo branco exige feldspato com pequenas 

quantidades de ferro (menos de 0,2%), pouco quartzo (menos de 10%) e ponto de fusão 

próximo de 1200°C (ABREU, 1973). 

Os feldspatos usados industrialmente têm geralmente a seguinte composição: SiO2 

(65% a 70%); A12O3 (15% a 19%); Fe2O3 (0,05% a 0,10%); K2O (0,8% a 12%); Na2O (0,3% 

a 5%); CaO (menos de 1%). Os feldspatos usados no Brasil enquadram-se dentro dos limites 

acima com exceção do teor de ferro, que é frequentemente mais alto. 

Os maiores produtores de feldspato são os países industrializados que têm grandes 

indústrias cerâmicas e de vidrados, como os Estados Unidos da América, Alemanha, França, 

Canadá, Itália, Checoslováquia, URSS, Suécia, Grã-Bretanha e República Sul-Africana. 

O feldspato no Brasil é explorado nos veios de pegmatitos, principalmente nos estados 

do Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Pernambuco, Paraíba e no Rio Grande do Norte. 
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2.1.4 Aplicação e utilização dos Materiais argilosos 

 

São vários os setores da indústria que utilizam a argila, quer como matérias-prima 

fundamental, quer específica, ou então como componente acessório ou alternativo, isto é, para 

cujo emprego não é necessário que seja especificamente uma argila, podendo outro material 

inorgânico ser usado para essa finalidade: agentes absorventes; aceleradores; compostos 

químicos de alumínio; cerâmica artística; eliminação de resíduos radioativos; agentes ligantes; 

blocos; tijolos; telhas; louça e vasos sanitários; azulejos; lápis colorido; catalisadores; 

inseticidas; discos para gravação sonora; entre outros (LUZ, 2008). 

 

2.1.5 A indústria brasileira de cerâmica para revestimento 

 

Conforme Luz (2008), o Brasil possui o quinto maior território do mundo, com 8,5 

milhões de quilômetros quadrados (50% da América do Sul). Está entre as cinco nações mais 

populosas, com 190 milhões de habitantes. O PIB brasileiro é de aproximadamente US$ 1,3 

trilhão (2008), posicionando-o entre as dez maiores economias mundiais. 

Segundo a Associação Brasileira de Cerâmica (ABC, 2002), o Brasil é um dos 

principais protagonistas no mercado mundial de revestimentos cerâmicos, ocupando a 

segunda posição em produção e consumo. Em 2008, foram produzidos 713,4 milhões de 

metros quadrados, para uma capacidade instalada de 781 milhões de metros quadrados. As 

vendas totais atingiram 686,8 milhões de metros quadrados, sendo 605,4 milhões de metros 

quadrados vendidos no mercado interno e 81,4 milhões de metros quadrados exportados. 

Existem várias indústrias nacionais que utilizam argilas de diversos tipos, conforme 

ilustra a Figura 1. 
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Figura 1: Aplicação das Argilas 

 

Os tipos de argila utilizados para cerâmica vermelha ou estrutural são os mais 

ensaiados tecnologicamente no Brasil devido ao grande centro de construção civil em todo o 

país. São geralmente argilas recentes (quaternárias) e, às vezes, terciárias, de margens de rios, 

lagos ou várzeas, como também em encostas de morros, ricas em ferro e álcalis, de 

granulometria fina e contendo teor apreciável de matéria orgânica e plasticidade (NORTON, 

1973). 

A composição mineralógica dessas argilas é a de uma mistura de caulinita com ilita ou 

montmorilonita, sempre contendo minerais acessórios como: quartzo, mica, composto de 

ferro, carbonatos e outros. De modo geral, as matérias-primas cerâmicas classificam-se em 

dois grupos: plásticos (materiais argilosos) e não plásticos (fundentes, inertes, carbonatos, 

talcos) (BORBA, RODRIGUES NETO e ALARCON, 1996). 

O setor industrial da cerâmica é bastante diversificado e pode ser dividido nos 

seguintes segmentos: cerâmica vermelha, materiais de revestimento, materiais refratários, 

louça sanitária, isoladores elétricos de porcelana, louça de mesa, cerâmica artística (decorativa 

e utilitária), filtros cerâmicos de água para uso doméstico, cerâmica técnica e isolantes 

térmicos. 
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No Brasil, existem todos esses segmentos, com maior ou menor grau de 

desenvolvimento e capacidade de produção. Além disso, existem fabricantes de matérias-

primas sintéticas para cerâmica (alumina calcinada, alumina eletrofundida, carbeto de silício e 

outras), de vidrados e corantes, gesso, equipamento e alguns produtos químicos auxiliares. 

 

2.2 Resíduos da cinza do bagaço da cana de açúcar 

 

As cinzas constituem um tipo de resíduo, contendo 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 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, pois melhores estratégias envolvem a reciclagem; 

no entanto, a reciclagem que envolve a seleção e a classificação dos resíduos é apenas 

adequada para cerca de 50% do rejeito urbano (sem se levar em consideração o iodo 

proveniente do tratamento dos esgotos) e, assim, por si só, a reciclagem não pode solucionar 

esse problema (ROMERO, RAWLINGS e RINCÓN, 2000). 

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 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). 

A necessidade de geração de energia a partir de fontes renováveis vem impulsionando 

a produção de álcool etanol a partir da cana de açúcar. O Brasil se posiciona, atualmente, 

como o maior produtor mundial de açúcar e álcool e maior exportador mundial de açúcar. O 

Proálcool, Programa Nacional do Álcool, é o maior programa comercial de utilização de 

biomassa para a produção de energia no mundo e representou a iniciativa de maior sucesso 

mundial, na substituição de derivados de petróleo no setor automotivo, mediante o uso do 
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álcool como combustível único nos veículos movidos a álcool hidratado. Ainda hoje, há cerca 

de 4 milhões de veículos que utilizam exclusivamente este derivado da cana como 

combustível, representando 40% da frota nacional. E não se deve esquecer o importante papel 

desempenhado na solução do problema da octanagem da gasolina, substituindo chumbo 

tetraetila, altamente prejudicial à saúde humana, na mistura gasolina-álcool, hoje aceita e 

usada praticamente em todo mundo (PAULA et al., 2009). 

Durante a extração do caldo da cana de açúcar é gerada grande quantidade de bagaço 

(aproximadamente 30% da cana moída), biomassa de suma importância como fonte 

energética. 

Cerca de 95% de todo o bagaço produzido no Brasil são queimados em caldeiras para 

geração de vapor, gerando como resíduos a cinza do bagaço, cuja disposição não obedece, na 

maior parte dos casos, a pratica propícias, podendo-se configurar em sério problema 

ambiental. Constituída, basicamente, de sílica, SiO2, a cinza do bagaço de cana de açúcar tem 

potencial para ser utilizada como adição mineral, substituindo parcial ou totalmente o 

feldspato na formulação da massa cerâmica. 

A utilização pela construção civil de resíduos gerados em outros setores da economia é 

vantajosa não apenas no aumento da atividade industrial e, consequentemente, de 

subprodutos, mas, sobretudo, devido à redução de disponibilidade de matérias-primas não 

renováveis, tão necessárias ás atividades da construção civil convencional. Grande parte dos 

resíduos gerados pode ser reciclada, reutilizada, transformada e incorporada, de modo a 

produzir novos materiais de construção e atender a crescente demanda por tecnologia 

alternativa de construção mais eficiente, econômica e sustentável (SAVASTANO, 2003, apud 

PAULA et al., 2009). 

Em 1989, o governo editou o Decreto Federal n.º 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 

Ambiental, bem como o Plano de Recuperação de áreas Degradadas (PRAD). Além disso, 

definiu que 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 n.º 6938, de 31/08/1981, que, através 
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do Decreto Federal nº 88.351, instituiu o Licenciamento Prévio (LP), Licenciamento de 

Instalação (LI) e Licenciamento de Operação (LO). A partir de 1986, 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, VIDAL e PEREIRA, 

2001).
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3 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

O procedimento experimental de materiais, métodos, equipamentos, análise química, 

técnicas de caracterização mineralógica e tecnológica utilizados neste trabalho estão 

sintetizados segundo o fluxograma na Figura 2, abaixo:  

 

 
Figura 2: Fluxograma do Procedimento Experimental 
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3.1 Materiais 

 

No desenvolvimento do presente trabalho foram utilizados os materiais descritos a 

seguir. 

 

3.1.1 Argila 

 

A argila utilizada neste trabalho foi fornecida por uma indústria cerâmica de piso e 

revestimento, localizada no município de Camaçari, integrante do pólo cerâmico da Região 

Metropolitana de Salvador – RMS, Estado da Bahia. O material foi coletado nos boxes de 

matérias-primas da empresa. 

 

3.1.2 Feldspato 

 

Trata-se de um mineral pertencente ao grupo dos silicatos de alumínio com potássio, 

cálcio, sódio e muito raramente o bário. Na indústria de cerâmica, o feldspato usado é o de 

alumínio com potássio, entrando na massa com a função de fundente, devido ao seu ponto de 

fusão ser menor do que dos demais componentes. Na maioria das suas aplicações, pode ser 

substituído, total ou parcialmente, por outros materiais tais como: rocha nefelina, sienito, 

argila, talco, pirofilita, etc. (JESUS, 2008). 

O feldspato utilizado neste trabalho foi proveniente do município de Castro Alves – 

BA, fornecido pela empresa Mineiro Beneficiamento de Minerais. O material foi coletado na 

descarga da peneira de expedição e ensacamento de produto acabado da empresa. 

 

3.1.3 Caulim 

 

O vasto campo de aplicação deste material na área industrial deve-se às suas 

características tecnológicas. É um material quimicamente inerte com capacidade de cobertura 

quando utilizado como pigmento e reforçador para aplicações de carga, possuindo baixa 

condutividade térmica e elétrica; é macio e pouco abrasivo e bastante competitivo com os 

materiais alternativos. 



3. Materiais e Métodos  29 
_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 
 
Raimundo Jorge Santos Paranhos, janeiro/2010 

Caulins são produtos de alteração de silicatos de alumínio, principalmente dos 

feldspatos, podendo ser encontrados em dois tipos: primário ou residual e secundário (SILVA, 

2001). 

O caulim utilizado neste trabalho foi fornecido pela Indústria Cerâmica Eliane, 

localizada no município de Camaçari, integrante do pólo cerâmico da Região Metropolitana 

de Salvador – RMS, Estado da Bahia. O material foi coletado nos boxes de matérias-primas 

da empresa. 

 

3.1.4 Cinza do bagaço da cana de açúcar 

 

A cinza do bagaço da cana de açúcar utilizada neste trabalho foi fornecida por um 

alambique da região de Eunápolis no Estado da Bahia. 

 

3.1.5 Formulação das Massas 

 

Após a coleta das matérias-primas, as mesmas foram colocadas em estufa para 

remover o excesso de umidade a uma temperatura de 110oC por um período de 24 horas. Em 

seguida, foram moídas em moinho de bolas e peneirada até passar em uma malha de 325 

mesh. 

Foram realizados ensaios para caracterização das matérias-primas com o objetivo de 

identificar e determinar a composição química e as fases. Com o resultado das análises, foram 

preparadas as formulações contendo percentagens ponderais de massas dos constituintes, 

utilizando uma balança de precisão de 0,001 g e acrescentado 8% em peso de água para 

melhorar a consistência dos corpos de prova, colocando-a em um saco plástico e agitando-a, 

em substituição à etapa de atomização para sua homogeneização. Em seguida, as formulações 

foram separadas em fração de 11,5 g para cada corpo de prova. 

A conformação contendo argila e caulim em peso de 30% e feldspato 40% de peso 

foram denominado aqui de P1. Nas demais, em que foram substituídos o percentual de 

feldspato em 10%, 20%, 30% e 40% em peso de resíduo de cinza, foram denominadas, 

correspondentemente, P2, P3, P4 e P5. 
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Na Tabela 3 estão apresentadas as formulações das massas dos corpos de provas com 

adição de cinza do bagaço da cana de açúcar sem calcinar. 

 

Tabela 3: Formulações das massas dos corpos de provas com adição de cinza sem calcinar 
Conformações Argila (%) Caulim (%) Feldspato (%) Cinza da Cana (%) 

P1 30 30 40 0 
P2 30 30 30 10 
P3 30 30 20 20 
P4 30 30 10 30 
P5 30 30 0 40 

 
 

Novas formulações foram desenvolvidas após calcinação da cinza do bagaço da cana 

de açúcar a uma temperatura de 1250oC com um patamar de uma hora, realizando-se novas 

formulações com adição de 10%, 20% e 30% de cinza calcinada em substituição ao feldspato. 

A conformação contendo argila, caulim e feldspato em peso de 30%, com adição de 

10% de cinza calcinada, denominamos aqui de R2; nas demais, em que foram substituídos os 

percentuais de feldspato em 20%, e 30% em peso de resíduo de cinza calcinada, chamaremos 

R3, e R4. 

Na Tabela 4 estão apresentadas as formulações das massas dos corpos de provas com 

adição de cinza do bagaço da cana de açúcar calcinada. 

 

Tabela 4: Formulações das massas dos corpos de provas com adição de cinza calcinada 

Conformações Argila (%) Caulim (%) Feldspato (%) 
Cinza do Bagaço 
Cana Calcinada 

(%) 
R2 30 30 30 10 
R3 30 30 20 20 
R4 30 30 10 30 
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3.2 Caracterização das matérias-prima 

 

3.2.1 Análise química 

 

A caracterização química das matérias-primas foi determinada pelo método 

semiquantitativo da Fluorescência de raios X, utilizando-se, o espectrômetro, marca 

SHIMADZU EDX700, de energia dispersiva de fluorescência de raios X do laboratório do 

Instituto de Química da Universidade Federal da Bahia – UFBA, está análise tem como 

objetivo determinar a composição e elementos químicos presentes nas matérias-primas 

utilizadas. 

 

3.2.2 Caracterização mineralógica 

 

Dentre as várias técnicas de caracterização de materiais, a técnica de difração de raios 

X é a mais indicada na determinação das fases cristalinas presentes em materiais cerâmicos. 

Isto é possível porque na maior parte dos sólidos (cristais), os átomos se ordenam em planos 

cristalinos separados entre si por distância da mesma ordem de grandeza dos comprimentos 

de onda dos raios X. 

As matérias-primas com granulometria abaixo de 325 mesh (44,0 µm) secas em estufa 

por 24 horas à temperatura de 110oC, foram caracterizadas por difração de raios X, executada 

no laboratório de DRX do IQ-UFBA, em um equipamento XRD-6000 Shimadzu com tubo de 

Cu (λ=1,54056 Å). A tensão utilizada foi de 40 kV e a corrente de 30 mA, com varredura de 

5o a 80o  para 2θ, com velocidade de 2 graus/min e passo de 0,02o. A identificação das fases 

de cada matéria-prima foi obtida por comparação entre os picos gerados no difratograma com 

as cartas padrões do software JCPDF cadastradas no ICDD (International Center for 

Difraction Data). 

 

3.2.3 Análises térmicas 

 

Segundo o Comitê de Nomenclatura da Confederação Internacional de Análises 

Térmicas, Análise Térmica é um termo que abrange um grupo de técnicas nas quais uma 

propriedade física ou química de uma substância ou de seus produtos de reação, é monitorada 
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em função do tempo ou temperatura, enquanto a temperatura da amostra, sob uma atmosfera 

específica, é submetida a uma programação controlada. Esta definição também é adotada pela 

União Internacional de Química Pura e Aplicada e pela Sociedade Americana de Testes de 

Materiais. 

 

3.2.3 1 Análise termogravimétrica 

 

A Análise Termogravimétrica consiste no aquecimento do mineral a ser analisado a 

uma velocidade constante em ligação com uma balança, o que permite o registro das 

variações de massa em função da temperatura. 

A Análise Termogravimétrica é a técnica na qual uma mudança da massa de uma 

substância é medida em função da temperatura enquanto esta é submetida a uma programação 

controlada. A Análise Termogravimétrica foi realizada utilizando um analisador térmico 

Thermogravimetric Analizer TGA-51 da Shimadzu do Centro de Tecnologia do Gás – RN, 

obedecendo aos procedimentos recomendados pelo fabricante, com velocidade de 

aquecimento de 10°C/min. A análise dos resultados foi efetuada utilizando software TA-60, 

fornecido pela Shimadzu.  

 

3.2.3.2 Análise térmica diferencial 

 

O ensaio da análise térmica diferencial para uma amostra de um mineral é feito 

aquecendo-se, ao mesmo tempo, a uma velocidade constante de aquecimento, o mineral a ser 

analisado, juntamente com um material neutro, tal como alumina calcinada, e registrando as 

diferenças de temperatura entre o material neutro e o material a ser analisado. Um condutor 

termoelétrico unirá as amostras permitindo uma avaliação das mudanças de temperatura que 

ocorrerá entre o material neutro e a amostra a ser analisada. O material neutro servirá como 

padrão e o outro será o material a ser analisado. Entre esses pares é colocado um 

galvanometro de escala graduada, em série com uma resistência crítica. O sistema montado 

permite detectar qualquer diferença de temperatura (para mais ou para menos) do mineral em 

relação ao padrão. Geralmente usa-se uma temperatura de aquecimento no forno de 12°C/min, 

(GOMES, 1986). 

A Análise Térmica Diferencial é a técnica na qual a diferença de temperatura entre 

uma substância e um material de referência é medida em função da temperatura enquanto a 
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substância e o material de referência são submetidos a uma programação controlada de 

temperatura. A Análise Térmica Diferencial foi realizada usando um analisador térmico 

Diferential Thermal Analizer DTA-50 da Shimadzu do CTGÁS, obedecendo aos 

procedimentos recomendados pelo fabricante. A análise dos resultados foi efetuada utilizando 

software TA-60, fornecido pela Shimadzu.  

 

3.2.3.3 Análise térmica dilatométrica 

 
A análise térmica dilatométrica ou dilatometria é a técnica na qual a mudança nas 

dimensões de uma amostra é medida em função da temperatura enquanto esta é submetida a 

uma programação controlada. A dilatometria foi executada utilizando um dilatômetro modelo 

BP 3000 da BP Engenharia localizado no laboratório de cerâmica da Universidade Federal do 

Rio Grande do Norte - UFRN. 

 

3.2.4 Índice de plasticidade 

 

O índice de plasticidade é o teor de umidade abaixo do qual o solo passa do estado 

plástico para o estado semissólido, ou seja, ele perde a capacidade de ser moldado e passa a 

ficar quebradiço, conforme a NBR 7250 (ABNT, 1982). No caso da argila, esta propriedade é 

um fator determinante para a qualidade da cerâmica em função do processamento adotado. O 

ensaio de determinação do Índice de Plasticidade consiste, basicamente, em se determinar a 

umidade do solo quando uma amostra começa a fraturar ao ser moldada com a mão sobre uma 

placa de vidro, na forma de um cilindro com cerca de 10 cm de comprimento e 3 mm de 

diâmetro. 

 

3.2.4.1 Limite de liquidez 

 

Limite de Liquidez (LL) de um solo é o teor de umidade que separa o estado de 

consistência líquido do plástico e para o qual o solo apresenta um pequena resistência ao 

cisalhamento. É determinado de acordo com a norma ABNT/NBR 6458 (ABNT, 1984a). 
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3.2.4.2 Limite de plasticidade 

 

Limite de Plasticidade (LP) é o extremo inferior do intervalo da variação do teor de 

umidade no qual o solo apresenta comportamento plástico. É determinado de acordo com a 

norma ABNT/NBR 7180 (ABNT, 1984b). 

 

3.2.4.3 Índice de plasticidade 

 

O Índice de Plasticidade (IP) é entre os índices que relacionam os limites de liquidez, 

plasticidade e às vezes o teor de umidade dos solos, o mais utilizado atualmente. Representa a 

quantidade de água necessária a acrescentar ao solo para que este passe do estado plástico ao 

estado líquido. É definido como a diferença entre os limites de liquidez e plasticidade. 

 

     IP = LL - LP 

IP – Índice de Plasticidade 

LL – Limite de Liquidez 

LP – Limite de Plasticidade 

 

Segundo Bruguera (apud DANTAS, 2008), os solos argilosos podem ser classificados 

a partir de seus índices de plasticidade em:  

�  1 < IP <7-Fracamente Plástico; 

� 7<IP < 15-Medianamente Plástico; 

� IP > 15-Altamente Plástico. 

 

3.2.5 Análise granulométrica 

 

Na operação de moagem via seca e conformação de placas cerâmicas por prensagem, a 

Análise Granulométrica (AG) é de importância fundamental. A distribuição granulométrica da 

massa cerâmica interfere na estabilidade dimensional à medida que o tamanho, formato, 

rugosidade e a homogeneização do pó, influenciam no preenchimento do molde de prensagem 

e empacotamento das partículas, determinando assim os pontos de contato em que ocorrem as 
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reações de sinterização, as quais, juntamente com os parâmetros de sinterização, irão destacar 

as propriedades tecnológicas do produto. 

A análise granulométrica das matérias-primas e massas com granulometria abaixo de 

325 mesh foi executada através de classificação de partículas por difração a laser, em um 

granulômetro a laser modelo 1180 CILAS. Foram utilizadas para dispersão 2 g de amostra 

para 10 ml de água destilada sem adição de agente dispersante. A dispersão ocorreu em 60 

segundos em ultrassom. 

 

3.2.6 Análise da composição química por fluorescência de raios X da argila, caulim 

feldspato e cinza do bagaço da cana de açúcar 

 

A análise química dos pós da argila, caulim, feldspato e cinza da cana foi examinada 

com um microscópio eletrônico de varredura, marca PHILIPS, modelo XL30, utilizando-se 

voltagem de aceleração de elétrons de 20 kV. O objetivo desta análise consiste no 

acompanhamento das mudanças microestruturais e morfológicas dos pós, bem como 

composições distintas. Para isto, os pós foram peneirados em peneira de 325 mesh e 

colocados em suportes com uma camada fina condutora de ouro e analisadas empregando-se 

detector de energia dispersiva, no sentido de se analisar a composição química elementar 

pontual da amostras, bem como imagens topográfica e morfológica dos pós (Gráficos DRX). 

 

3.2.7 Compactação dos Corpos de Prova 

 

Para a conformação dos corpos de prova, foi utilizada uma matriz uniaxial retangular 

de (60 x 20 x 5) mm, com punções inferior e superior, confeccionado em aço, tratado 

termicamente visando a melhorar a sua resistência mecânica. Para a compactação, foi 

utilizada 11,5 g de cada mistura dosada anteriormente com adição de 8% de água em peso 

para melhorar a consistência dos corpos de prova, sendo em seguida agitado para mistura, em 

substituição à etapa de atomização, as misturas foram peneiradas em peneira de 32 mesh 

visando a desfragmentação. Em seguida, foi levada a uma prensa hidráulica, marca SCHULZ, 

modelo PHS-15t com capacidade de operação máxima de 15 toneladas, utilizando uma 

pressão de  compactação de 45 MPa, conforme orientação de Santos (1989). As dimensões 

(comprimento, largura e espessura) obtidas após compactação foram de 60 mm x 10 mm x 5 

mm.. Foram confeccionados 28 (vinte e oito) corpos de prova de cada formulação utilizando o 



3. Materiais e Métodos  36 
_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 
 
Raimundo Jorge Santos Paranhos, janeiro/2010 

resíduo da cinza do bagaço da cana de açúcar sem calcinar e 04 (quatro) corpos de prova de 

cada formulação, utilizando a cinza calcinada, conforme demonstrado nas Tabelas 2 e 3, e em 

seguida tendo sido colocados em uma estufa a 110°C por 24 horas, visando à remoção da 

umidade e melhoramento de sua resistência a verde, sendo também mantidos na estufa até 

atingir a temperatura ambiente. Realizou-se então a pesagem em uma balança de precisão de 

marca MARTE A 200, com resolução 0,001 g, e medição do comprimento, largura e 

espessura com paquímetro digital marca MITUTOYO com precisão centesimal 0,01mm. 

 

3.2.8 Sinterização dos Corpos de Prova 

 

A sinterização é um processo termodinâmico de não equilíbrio, no qual um sistema de 

partículas (agregado de pó ou compactado) vem adquirir uma estrutura sólida coerente, 

através da redução da área superficial específica, resultando na formação de contornos de 

grãos e crescimento de pescoços de união interpartículas, levando o sistema a densificação e 

contração volumétrica. A formação dos contornos de grãos e o crescimento dos pescoços 

interpartículas ocorrem por mecanismo de transporte de matéria, normalmente processos 

difusionais atômicos ativados termicamente, preenchendo a região de contato interpartículas 

(poros) até cessar o processo (GOMES, 1986). 

Experimentalmente, o fenômeno da sinterização pode ser acompanhado avaliando-se 

os seguintes parâmetros das amostras sinterizadas: contração linear ou volumétrica, massa 

específica, porosidade, análise quantitativa da microestrutura, bem como medidas indiretas 

baseadas nas mudanças das propriedades físico-mecânicas dos corpos sinterizados. 

O processo de sinterização foi realizada em forno resistivo mufla marca JUNG com 

controle eletroeletrônico na Coordenação de Materiais (COMAT), do Centro de Pesquisa e 

Desenvolvimento do Estado da Bahia (CEPED) nas temperaturas de 1100oC, 1150°C, 1200°C 

e 1250°C, com taxa de aquecimento de 5°C/minuto e patamar de sessenta minutos, para os 

corpos de prova com a cinza sem calcinar, nas temperaturas de 1150°C e 1200°C, com a 

mesma taxa de aquecimento anterior para os corpos de prova com a cinza calcinada no 

Laboratório de Materiais cerâmicos da UFRN. 
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3.2.9 Retração linear – RL 

 

A retração é consequência da eliminação da água existente na matéria-prima e da 

adição na formulação da massa. Ao ser eliminada, surgem os vazios por ela deixada, 

ocorrendo uma aproximação das partículas devido às forças de atração eletrostática, 

provocando o que se chama de aglomeração ou densificação. Após a queima, a retração é 

decorrência do fenômeno de sinterização. 

Para calcular o valor da retração linear, foi utilizada a equação 3.1 (SANTOS 1989; 

GOMES, 1986). Se o resultado da equação for negativo, significa que houve retração, do 

contrário, expansão. 

 

100
)(

(%) x
L

LL
R

i

io
L

−
=    (3.1) 

 

Sendo RL a variação da retração linear em percentagem após a queima, então será  

positiva se houver retração e negativa se houver expansão; L0 é igual ao comprimento inicial 

do corpo de prova; Li o comprimento do corpo de prova após a queima. 

 

3.2.10 Massa específica aparente – MEA 

 

A massa específica aparente (MEA) é a razão entre o peso do corpo de prova seco PS 

(em gramas); e o volume aparente do corpo de prova Va (em cm
3). Como não conhecemos o 

volume aparente do corpo de prova, utilizamos então o método de pesar o corpo de prova 

úmido (em g) e o peso do corpo imerso (em g) (SANTOS, 1989). 
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3.2.11 Absorção de água – AA 

 

A capacidade de absorção de água do corpo cozido está relacionada com a quantidade 

de água em percentagem, que o corpo absorve após ser sinterizado. 
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Sendo AA a absorção de água (em%), Pu o peso do corpo úmido (em g) e Ps o peso do 

corpo de prova seco (em g). 

Para realização do ensaio de Absorção de Água, os corpos de prova foram colocados 

em um dispositivo com pinos, para permitir que os CDPs permanecessem na posição vertical. 

Em seguida imersos em água destilada com total submersão mantendo uma lâmina de água de 

5cm  acima da superfície do CDP e submetidos à fervura por um período de  duas horas  

arrefecidos em água destilada até a temperatura ambiente, conforme a NBR 13818 (ABNT, 

1997). 

Os CDPs  foram retirados da bandeja e secos com pano de algodão para eliminação do 

excesso de umidade superficial e em seguida pesados em balança analítica, para determinação 

da absorção de água de acordo com a equação 3.3 (ABNT, 1997). 

 

( ) 100
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=     (3.3) 

 

Sendo: AA absorção de água (%), Pu peso do corpo úmido (g) Ps peso do corpo seco (g). 

 

3.2.12 Porosidade aparente - PA 

 

A porosidade aparente de um corpo cerâmico cozido é um índice das reações que se 

processam durante a cozedura, do grau de impurezas e da granulometria dos seus 

constituintes. Ela estabelece a gama térmica de cozedura de um produto e do respectivo grau 

de sintetização (GOMES, 1986). 

Determina-se a porosidade aparente de um corpo através da equação 3.4: 
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=      (3.4) 

 

Em que: PA é a porosidade aparente (%), Pu o peso do corpo de prova úmido (em g), 

Ps o peso do corpo de prova seco (em g), P; o peso do corpo de prova imerso em água (em g). 
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3.2.13 Resistência à Flexão - RF 

 

A resistência à flexão (<Tf) determina o valor da carga que aplicada ao corpo de prova 

causa uma ruptura no mesmo após um aumento uniforme desta. 

A resistência à flexão foi analisada por testes de flexão em três pontos, segundo Santos 

(1989). Os ensaios foram realizados usando-se uma máquina de ensaios marca GABRIELLI-

CRAB 424, modelo 546-QD/SIN-11028-50, utilizando  a menor célula de carga e dispositivo 

de carga em três pontos com L= 38,0 mm, com velocidade de aumento de carga (1,0 

±0,2)Mpa/s. 

A resistência à flexão σf é calculada pela equação 3.5:  

 

2
2

2

3
)/(

ab

PL
cmKgff =σ      (3.5) 

 

Sendo σf a resistência à flexão, P a carga atingida no momento da ruptura, L a 

distância entre os apoios, a a largura e b a altura do corpo de prova. 

As amostras sinterizadas em Natal, foram submetidas a ensaios de flexão em 3 pontos 

utilizando um equipamento de ensaios mecânicos modelo Zwick/Roel BZ 2.5/TS1T, acoplado 

a um computador. 

Esta análise foi realizada tomando como base a norma ISO 10545-4/95 com 

velocidade de aplicação da carga de 0,5 mm/min, com uma distância entre os apoios de 50 

mm, tendo como objetivo verificar as variações da resistência mecânica em função das 

composições e condições de sinterização utilizadas. 

 

3.2.14 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 (ABNT, 1997) que 

normaliza esta análise. Foram confeccionados sete corpos de prova para cada formulação e 

sinterizados nas temperaturas: 1100°C; 1150°C; 1200°C e 1250°C. Os diagramas de 

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

comparados entre si. 
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3.2.15 Análise microestrutural 

 

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

microscópio eletrônico de varredura, marca PHILIPS, modelo XL-30 do CTGAS. Foi 

utilizada uma voltagem de aceleração de elétrons da ordem 20KV. As mesmas foram 

colocadas em um porta amostra, aderidas umas às outras com uma fita de carbono dupla face. 

As amostras foram analisadas empregando-se um detector de elétrons retroespalhados, bem 

como microanálises 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 

 

4.1 Preparação das massas 

 

A caracterização química da argila, caulim, feldspato e cinza da cana de açúcar foi 

determinada pelo método semiquantitativo da fluorescência de raios X, utilizando-se o 

espectrômetro de energia dispersiva de fluorescência de raios X da SHIMADZU, modelo 900 

da UFBA, com o objetivo de identificar a composição das matérias-primas utilizadas, seus 

elementos e fases. 

Na Tabela 5, estão apresentados os resultados obtidos nas análises químicas da 

argila, caulim, feldspato e da cinza do bagaço da cana de açúcar. A argila apresentou grande 

concentração de SIO2 (67,8%) e Al2O3 (24,01%). O Fe2O3 (2,36%) é constituinte indesejável 

para materiais de queima clara, pois confere uma coloração avermelhada nas cerâmicas após 

sinterização. A concentração TiO2 (1,57%) pode contribuir para atenuar o efeito do Fe2O3 na 

coloração do corpo sinterizado. A percentagem de ferro e potássio ficou acima dos valores 

utilizados na Europa (BIFF, 2002). 

O caulim apresentou grande concentração de SiO2 (66,58%) e Al2O3 (29,63%). Os 

outros constituintes  apresentaram baixos valores em percentual. 

O feldspato obteve como resultado SiO2 (67,05%) e Al2O3 (16,69%) e K2O (12,69%) 

e a cinza do bagaço da cana de açúcar tem na sua constituição SiO2 (44,01%), Al2O3 

(8,36%) e K2O (23,47%). Os óxidos de silício (SiO2) e de alumínio (Al2O3) participam 

diretamente para a formação da fase vítrea, formando fases cristalinas entre si (mulita – 

2SiO2.3Al2O3) ou por reação com outros óxidos (anortita – 2SiO2.Al2O3.CaO). 

Durante o processo de sinterização, a matriz sintética, rica em óxidos fundentes, 

presente na cinza como o K2O, forma um líquido viscoso que preenche a porosidade inerente 

ao processo de fabricação, provocando uma densificação com diminuição do volume total do 

produto cerâmico. 

Durante o resfriamento, esse líquido não se recristaliza completamente, dando origem 

a uma fase vítrea. A quantidade de fase vítrea formada depende de parâmetros do processo, 

como a taxa de resfriamento, e propriedades do líquido, tais como a viscosidade. Este fato é 

importante, pois aumenta a resistência mecânica do produto, produzindo valores moderados 
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de retração, portanto a cinza do bagaço da cana de açúcar poderá ser incorporada as massas 

cerâmicas. 

 
Tabela 5: Composição química em peso das matérias-primas 

 

ARGILA CAULIM FELDSPATO Cinza da Cana 
Componentes % em 

massa 
Componentes % em 

massa 
Componentes % em 

massa 
Componentes % em 

massa 
SiO2 67,80 SiO2 66,58 SiO2 67,05 SiO2 44,01 

Al2O3 24,01 Al2O3 29,63 Al2O3 16,69 Al2O3 8,36 

TiO2 1,57 TiO2 1,70 Rb2O 0,16 TiO2 0,69 

K2O 2,76 K2O 0,82 K2O 12,69 K2O 23.47 

Fe2O3 2,36 Fe2O3 0,74 Fe2O3 0,24 Fe2O3 1,72 

MgO 0,86 MgO 0,13      ____   ___ P2O5 3,49 

P2O5 0,16 P2O5 0,12      ____   ___ MgO 4,74 

BaO 0,11 ZrO2 0,08      ____   ___ Na2O 0,14 

Na2O 0,08 Na2O 0,07 Na2O 2,95 SO3 4,71 

CaO 0,05 CaO 0,04 CaO 0,19 CaO 6,84 

Outros 0,24 Outros 0,09 Outros 0,03 Outros 1,83 

 

 

4.1.2 Análise mineralógica 

 

Na Figura 3 está apresentado o difratograma  de raios X da argila. De acordo com os 

picos característicos, foi constatado que a argila apresenta em sua composição o quartzo 

(SiO2) e a caulinita (NaO.3Al4Si6O15(OH)6), característica de uma argila caulinitica. Ao 

analisar o resultado da análise química e comparar ao difratograma, verifica-se que o 

quartzo apresenta maior concentração em sua composição. Embora a composição química 

da argila mostrada na Tabela 5, apresente o Fe2O3, o mesmo não ocorre no difratograma, 

provavelmente, devido a sua baixa concentração (2,36%). 
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Figura 3: Difratograma de raios X da argila (IQ/UFBA, 2008). 
 

 

Na Figura 4 apresenta-se o difratograma de raios X do caulim. De acordo com os 

picos característicos, foi constatada a presença das fases cristalinas da Caulinita 

(NaO.3Al4Si6O15(OH)6) e do quartzo (SiO2). O caulim e a argila do Recôncavo Baiano são 

argilominerais de queima clara (CONCEIÇÃO FILHO e MOREIRA, 2001). 

 

 
Figura 4: Difratograma de raios X do caulim (IQ/UFBA, 2008). 
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Temos na Figura 5 a representação do difratograma do feldspato. Os picos 

característicos, encontrados no feldspato proveniente da cidade de Castro Alves na Bahia 

são constituídos de quartzo (SiO2), microclina (KSi3O8) e albita (NaSi3O8), apresentando 

maior concentração de quartzo conforme tabela da análise química. 

 

 
Figura 5: Difratograma de raios X do feldspato (IQ/UFBA, 2008). 

 

A Figura 6 representa o difratograma da cinza do bagaço da cana de açúcar. De 

acordo com os picos característicos do difratograma, foi constatado que a cinza do bagaço 

da cana de açúcar proveniente de um alambique da cidade de Eunapólis na Bahia é 

constituído das fases Quartzo (SiO2), Cálcio (Ca), Óxido de Cálcio (CaO), Óxido de 

Magnésio (MgO2), Silicato de Potássio (K2Si4O9) e Silicaro de Cálcio (Ca2SiO4). De acordo 

com a análise química, podemos constatar a presença de maior quantidade da fase Quartzo 

Óxodo de Potássio, Óxido de Alumínio, Óxido de Cálcio e Óxido de Magnésio. 
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Figura 6: Difratograma de raios X da cinza do bagaço da cana de açúcar (IQ/UFBA, 2008). 

 

 

4.1.3 Análise Granulométrica  

 

Nas Figuras 7 e 8 são apresentados os resultado da análises granulométricas da argila 

e do caulim respectivamente, após moagem e peneiramento em 325 mesh, realizados através 

do ensaio de granulometria a laser. Nota-se que a argila apresentou uma distribuição 

granulométrica com diâmetros das partículas variando na faixa granulométrica de 0,3 µm a 

25,0 µm. Podemos notar que 21,15% do material estão abaixo de 2.00 µm classificados 

como argila pela norma NBR 6502, e todo o restante, ou seja, 78,85% do material encontra-

se na faixa de 2.00 µm a 25.00 µm, classificado como silte pela norma NBR 6502. 

Os valores numéricos para a granulometria apresentam 10% do volume passante, 

corresponde a partículas com diâmetro inferior a 1.05 µm, 21.5% do volume passante 

corresponde a partículas  com diâmetro inferior a 2,0 µm, 50% do volume passante 

corresponde a partículas  com diâmetro 5,23 µm e 90% do volume passante corresponde a 

partículas com diâmetro 12,21 µm e apresentando no total um diâmetro médio de 6,12 µm. 
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Figura 7: Granulometria da argila. 

 

 

Figura 8: Granulometria do caulim 

 

A Figura 9 apresenta o resultado das análises granulométrica do feldspato. Nota-se 

que o feldspato apresentou uma distribuição granulométrica com diâmetros das partículas 

variando na faixa granulométrica de 0,3 µm a 32,0 µm, em que, destes, 50% do volume 

passante corresponde a partículas com diâmetro inferior a 10,0 µm. O diâmetro médio da 

partícula apresentou valor de 8,52 µm. 
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Figura 9: Granulometria do Feldspato 
 

Na Figura 10 está apresentado o resultado das análises granulométrica da cinza do 

bagaço da cana de açúcar, realizadas através do ensaio de granulometria a laser. Nota-se que 

a cinza apresentou uma distribuição granulométrica com diâmetros das partículas variando 

na faixa granulométrica de 0,3 µm a 25,0 µm, sendo que destes, 50% do volume passante 

corresponde a partículas com diâmetro inferior a 7,0 µm. O diâmetro médio da partícula 

apresentou valor de 6,91 µm. 

 

 

Figura 10: Granulometria da cinza do bagaço da cana de açúcar 
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Segundo Biff (2002), a dimensão das partículas da massa cerâmica moída exerce uma 

grande importância nas reações de vitrificação e densificação durante a queima e, com o 

aumento da finura granulométrica, as reações durante a queima são antecipadas. Na produção 

do grés porcelanato este conceito é parcialmente desfrutado, seja com uma redução na 

temperatura de gresificação, seja com uma aceleração de queima. Ele estabelece que o resíduo 

de moagem das massas cerâmicas de grés porcelanato deve estar compreendido entre 0,5 e 

1% em malha 230 mesh (44µm). A estes valores de resíduo correspondem normalmente 

diâmetros médio das partículas compreendidos entre 15 e 20 µm. 

A Tabela 6, a seguir, apresenta o resumo do resultado da distribuição granulométrica 

das matérias-primas. 

 

Tabela 6: Resumo da Distribuição granulométrica das matérias-primas 
 

Matéria-prima 10% 50% 90% Médio 
Argila 1,05 5,23 12,21 6,12 
Caulim 0,80 4,81 16,62 6,01 

Feldspato 1,20 6,44 18,41 8,52 
Cinza do Bagaço 

da Cana de 
Açúcar 

1,43 6,21 13,28 6,91 

 
 

4.1.4 Análises Termogravimétrica e Termodiferencial 

 

Na Figura 11 é mostrada a curva obtida com a análise térmica gravimétrica (TGA) e 

diferenciais (DrDTA) para a argila com um comportamento característico da argila 

ilita/caulinitica. Observando-se a curva TGA, nota-se uma perda de massa de 0,785% entre 

as temperaturas de 30°C e 230°C, tendo ocorrido a máxima variação de perda de massa na 

temperatura de 47,75°C, decorrente da perda de água livre e adsorvida e zeolititica. Em 

seguida, há um aumento na perda de massa no valor de 8,255%, ocorrendo um aumento da 

perda de massa entre as temperaturas de 470°C e 650°C. Esta volatização corresponde a 

fenômenos físicos, reações químicas e desenvolvimento de microestrutura entre as 

temperaturas de 230°C e 1100°C. Na temperatura de 569,68°C há uma desidroxilação 

endotermica (perda de OH), que é completada a 700°C e, nessas condições, forma-se a 

metacaulinita, própria dos argilominerais do grupo das micas. Segundo Sanchés et al. (1997 

apud SOUZA, 2007), para faixas de temperatura entre 700°C e 900°C a metacaulinita perde 
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água constitucional. De 900oC a 1200oC ocorre uma nucleação da mulita (SANTOS, 1989; 

ZANDONADI, 1988). 

 

 

Figura 11: Curva termogravimétrica (TG) da argila (CTGAS, 2009) 

 

Na Figura 12, correspondente à análise termodiferencial da argila, nota-se um 

pequeno pico endotérmico na temperatura de 50°C resultante da eliminação de água 

adsorvida. As amostras seguem absorvendo energia, atingindo um pico endotérmico  na 

temperatura de 523,59°C, sendo que este pico corresponde à perda de água estrutural da 

caulinita. Segundo Santos (1989), o pico exotérmico na temperatura de 1194,13°C é devido 

provavelmente à mudança de fase da cristobalita (SiO2), detectável a partir da temperatura 

de 1100°C espinélio contendo alumínio sílicio (Mg8Al16O32) e se transforma em mulita 

3(Al2O3SiO2). 
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Figura 12: Curva termodiferencial (ATD) da argila (CTGAS, 2009) 

 

A Figura 13 corresponde à análise termogravimétrica do caulim, a qual aponta uma 

estabilidade semelhante à argila, com redução contínua de massa da caulinita, de 8,559% até a 

temperatura 1200°C. De acordo com a curva DrTG, na temperatura de 575,47°C ocorre a 

eliminação de água estrutural e de oxidação de matéria orgânica. 

 

Figura 13: Curva termogravimétrica (TG) do caulim (CTGAS, 2009) 
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Na curva de análise termodiferencial do caulim da Figura 14, nota-se na temperatura 

de 523,64°C um picoendotérmico correspondem a perda de água estrutural da caulinita. A 

caulinita entre 700°C e 900°C transforma-se em metacaulinita ocorrendo os demais 

fenômenos descritos para a argila plástica. De acordo com Santos (1989), o pico exotérmico 

na temperatura de 1050°C é devido provavelmente à mudança de fase da mulita 

(3Al2O32SiO2). 

 

 

Figura 14: Curva termodiferencial(ATD) do caulim (CTGAS, 2009) 

 

Na Figura 15 é apresentada a curva da análise termogravimétrica do feldspato na qual 

se aponta uma perda de massa de 0,555%, entre a temperatura 30oC e 150oC, decorrente da 

perda de água livre e adsorvida, seguida de uma diminuição continua de massa, 

correspondente à volatização da matéria orgânica até 1,632%. Para o feldspato sódico, o 

eutético forma-se a 1050oC. A temperatura mais baixa para a formação de líquido apresentada 

pelo feldspato potássico, é benéfica para a redução na temperatura de queima. A presença da 

albita pode reduzir a temperatura de queima em até 60oC a porosidade é eliminada via 

sinterização por fase viscosa (BERNARDIN, 2006). Na temperatura de 1095,32oC ocorre a 

maior velocidade de perda de massa devido a mudança de fase do microclínio para a leucita 

(PINHEIRO, 2006). 
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Figura 15: Curva termogravimétrica (TG) do feldspato (CTGAS, 2009) 

Na curva termodiferencial do feldspato da Figura 16, nota-se um pico endotérmico 

na temperatura de 509,18°C. Este pico corresponde à eliminação de água livre. De acordo 

com Santos (1989), o pico exotérmico na temperatura de 1157°C indica a fase líquida, 

devido à presença da albita que reduz a temperatura de sinterização e promove a mudança 

de fase da mulita (3Al2O32SiO2). 

 

Figura 16: Curva termodiferencial (ATD) do feldspato (CTGAS, 2009) 
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Na Figura 17 é apresentada a análise termogravimétrica da cinza do bagaço da cana de 

açúcar sem calcinar, a qual aponta uma curva com perda de massa de 2,605%, entre a 

temperatura 30oC e 250oC, decorrente da perda de água livre e adsorvida, seguida de uma  

diminuição continua de massa, correspondente à volatização da matéria orgânica até 4,502%.  

 

 

Figura 17: Curva termogravimétrica (TG) da Cinza do bagaço da cana de açúcar sem 

calcinar (CTGAS, 2009) 

 

A Figura 18 mostra as curvas termodifernciais da  cinza do bagaço da cana de açúcar 

sem calcinar. A curva, nota-se pequenos pico endotérmico nas temperaturas de 60°C, 

100°C, e outro mais acentuado na temperatura de 509,30°C. Tais picos correspondem à 

eliminação de água livre. Ocorre pico exotérmico na temperatura de 907,01°C, segundo 

Santos (1989), nessas condições, forma-se a metacaulinita, semelhante aos argilosminerais 

do grupo das micas conforme a análise química. 
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Figura 18: Curva termodiferencial(ATD) da cinza do bagaço da cana de açúcar sem calcinar 

(CTGAS, 2009) 

 

A Figura 19 mostra a análise termogravimétrica da cinza do bagaço da cana de açúcar 

calcinada. A perda de massa de 2,324% ocorre em toda a variação de temperatura, que é 

decorrente da perda de água livre e adsorvida. Na temperatura de 1050oC ocorre um pico 

endotérmico. Na temperatura de 1095,32oC, ocorre a maior velocidade de perda de massa 

devido a mudança de fase do microclínio para a leucita (PINHEIRO, 2006). De acordo com 

os gráficos da análise termogravimétrica, ficou comprovado que a cinza do bagaço da cana de 

açúcar pode ser utilizada nas massas cerâmicas como fundente, pois apresentou 

transformações de fases similares ao feldspato durante o aquecimento, devido aos elementos 

químicos presentes na sua estrutura, conforme análise de FRX. 
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Figura 19: Curva termogravimétrica (TG) da Cinza do bagaço da cana de açúcar 
calcinada (CTGAS, 2009) 

 

A Figura 20 apresenta a curva termodiferncial da cinza do bagaço da cana de açúcar 

calcinado. Na curva, nota-se um pequeno pico endotérmico na temperatura de 474,85°C, 

sendo que estes picos correspondem à eliminação de água livre. Ocorre pico exotérmico na 

temperatura de 967,64°C que indica a fase líquida, devido a presença da albita que reduz a 

temperatura de sinterização, promove a mudança de fase da mulita (3Al2O32SiO2). 

 

Figura 20: Curva termodiferencial(ATD) da cinza do bagaço da cana de açúcar calcinada 
(CTGAS, 2009) 
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A Figura 21 mostra a curva obtida na análise termogravimétrica com derivada DrTGA 

da massa R3, a curva termogravimétrica mostra a perda de massa de 2,205%, entre as 

temperaturas de 30°C e 200°C, decorrente da perda de água livre e adsorvida, seguida de uma 

redução continua de massa correspondente a volatilização da matéria orgânica, seguida de 

uma perda de massa até 6,039%, entre as temperaturas de 200°C e 1250°C. A 

desidroxilização, (perda de OH) ocorre entre as temperaturas de 500°C e 700°C, decorrentes 

dos mesmos fenômenos ocorridos com as matérias-primas iniciando a formação da 

metacaulinita, que após se transformar em espinélio, em torno 1000°C transforma-se em 

mulita (BERNARDIN, 2006). 

De acordo com a curva derivada termogravimétrica (DrTGA) aos 568,14°C ocorre a 

maior velocidade de perda de massa, devido a perda de água composicional e de oxidação de 

matéria orgânica (PINHEIRO, 2006). 

 

 

Figura 21: Curva termogravimétrica (TG) da massa R3 com adição 20% da cinza do bagaço da 
cana de açúcar calcinada, sinterizada à 1200ºC (CTGAS, 2009) 

 

A Figura 22 mostra as curvas termodiferencial da massa R3, segue o padrão da 

análise das matérias-primas, com um pico endotérmico a 509,98°C podendo ser atribuída a 

liberação da hidroxila e de água estrutural. O pico exotérmico pode indicar ter ocorrido a 

1147,04°C a transformação da metacaulinita ou espinélio, em mulita primária (cristais 

lamelares), a 1150°C inicia a sinterização, com a transformação da mulita primária em mulita 
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secundária e vitrificação do óxido de silício. Segundo Santos (1989), formando então 

estruturas que irão reforçar o corpo cerâmico aumentando sua resistência mecânica. 

 

 

Figura 22: Curva termodiferencial(ATD) da massa R3  com adição 20% da cinza do bagaço da 
cana de açúcar calcinada, sinterizada à 1200ºC (CTGAS, 2009) 

 

4.1.5 Limite de Attemberg 

 

O limite de Atterberg encontrado após a análise da argila está representado na Tabela 

7. Nela podemos indentificar que o limite de liquidez é de 38,56%, o limite de plasticidade 

27,15% e índice de plasticidade 11,42%. 

Com um índice de plasticidade igual a 11,42% a argila é classificada como 

medianamente plástica, sendo, portanto recomendada para pisos gresificados cujos valores 

estão compreendidos na faixa intermediária de 7< IP< 15 (SAMPAIO, PINHEIRO e 

HOLANDA, 2007). 

 

Tabela 7: Limite de liquidez, plasticidade e índice de plasticidade da argila 
 

Amostra 
Limite de Liquidez 

(%) 
Limite de 

Plasticidade (%) 
Índice de 

Plasticidade(%) 
Argila 38,56 27,15 11,42 
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4.1.6 Análise dilatométrica 

 

Nas Figuras 23 (a e b) estão apresentadas as curvas dilatométricas das composições 

P3, e R3. Pode-se observar uma expansão até a temperatura de 900
oC, para ambas as 

amostras, e em seguida começa a ocorrer uma retração que pode indicar o início da 

temperatura de sinterização compreendida na faixa de 950oC a 1050oC. Pode-se observar 

que não houve alteração na temperatura de sinterização entre os corpos de prova com a 

cinza sem calcinar e os corpos de prova com a cinza calcinada. 
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Figura 23 (a e b): Curva dilatométrica para as composições P3 e R3 com adição de 20% de cinza 

sem Calcinar e Calcinada e 20% de feldspato 

 

4.2 Caracterização dos corpos de prova sinterizados 

 

4.2.1 Análise mineralógica  

 

A Figura 24 apresenta os difratogramas dos corpos de prova obtidos sem adição da 

cinza do bagaço da cana de açúcar, com adição de 10% e 40% de cinza, sinterizados na 

temperatura de 1250°C e corpo de prova com adição de 20% de cinza calcinada e 

sinterizado na temperatura de 1200°C. De acordo com os picos característicos de difração, é 

possível constatar que a composição com 0% de adição do resíduo e a composição com 

adição de 10% são constituídas da fase cristalina quartzo (SiO2) e mulita (Al6Si2O13). Na 

composição com adição de 40%, é possível constatar no difratograma a fase cristalina 
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apenas do quartzo (SiO2). Na composição em que foi utilizado 20% de cinza calcinada, a 

fase ficou constituída de quartzo (SiO2), mulita (Al6Si2O13) e cristobalita (SiO2). 
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Figura 24: Difratograma de raios X das amostras 
 

Os resultados das propriedades mecânicas dos corpos de prova após a sinterização nas 

temperaturas de 1100°C, 1150°C, 1200°C e 1250°C e corpos de prova com a adição da cinza 

calcinada sinterizados nas temperaturas de 1150°C e 1200°C são mostradas na Tabela 8. Os 

corpos de prova com adição da cinza calcinada foram sinterizados descartando as 

temperaturas de 1100°C e 1250°C, após avaliar que nessas temperaturas não haveria bons 

resultados quando se comparando aos resultados obtidos nos corpos de prova sinterizados 

com adição da cinza sem calcinar, no qual os mesmos apresentaram na temperatura de 

1100°C e 1250°C alta absorção e baixa resistência à flexão. A partir dos dados coletados, 

foram elaborados os gráficos da retração linear, absorção de água, porosidade aparente, massa 

específica aparente e resistência à flexão. 
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Tabela 8: Resultados dos ensaios dos corpos de provas 
 

RETRAÇÃO LINEAR (%) 
FORMULAÇÕES 1100oC 1150oC 1200oC 1250oC 

P1. 0% 3,19 ± 0,06 8,82 ± 0,18 9,75 ± 0,20 7,85 ± 0,16 
P2 10% 3,52 ± 0,07 9,65 ± 0,19 9,47 ± 0,19 6,74 ± 0,14 
P3 20% 3,98 ± 0,08 10,01 ± 0,20 8,86 ± 0,18 4,93 ± 0,10 
P4 30% 3,96 ± 0,08 9,14 ± 0,18 8,75 ± 0,18 4,64 ± 0,09 
P5 40% 3,05 ± 0,06 8,60 ± 0,17 8,02 ± 0,16 4,04 ± 0,08 
R2 10% 00000 ± 7,97± 0,40 6,17± 0,31 00000 ± 
R3 20% 00000 ± 7,21 ± 0,36 1,40± 0,07  00000 ± 
R4 30% 00000 ± 5,51± 0,28 -1,30 - 0,07 00000 ± 

ABSORÇÃO DE ÁGUA (%) 
P1  0% 13,89± 0,28 2,51± 0,05 0,24± 0,01 0,26± 0,01 
P2 10% 13,71± 0,27 0,71± 0,01 0,18± 0,00 0,10± 0,00 
P3 20% 13,59± 0,27 1,27± 0,03 0,30± 0,01 0,73± 0,02 
P4 30% 14,41± 0,29 3,50± 0,07 0,61± 0,01 1,17± 0,02 
P5 40% 16,22± 0,32 4,30± 0,09 0,76± 0,02 5,17± 0,10 
R2 10% 00000 ± 0,97± 0,05 0,11± 0,01 00000 ± 
R3 20% 00000 ± 1,74± 0,09 0,77± 0,04 00000 ± 
R4 30% 00000 ± 4,03± 0,20 1,24± 0,06 00000 ± 

POROSIDADE APARENTE (%) 
P1  0% 26,13± 0,52 5,78± 0,12 0,57± 0,01 0,57± 0,01 
P2 10% 25,76± 0,52 1,67± 0,03 041± 0,01 0,19± 0,00 
P3 20% 25,50 ± 0,51 2,92± 0,06 0,67 ± 0,01 1,16± 0,02 
P4 30% 26,72 ± 0,53 7,80± 0,16 1,29± 0,03 1,70 ± 0,03 
P5 40% 29,13± 0,58 9,40± 0,19 1,52± 0,03 6,94± 0,14 
R2 10% 00000 ± 2,34± 0,12 0,25± 0,01 00000 ± 
R3 20% 00000 ± 4,02± 0,20 1,38± 0,07 00000 ± 
R4 30% 00000 ± 8,61± 0,43 1,97± 0,10 00000 ± 

MASSA ESPECÍFICA APARENTE (%) 
P1  0% 2,14± 0,04 2,36± 0,05 2,44± 0,05 2,24± 0,05 
P2 10% 2,14± 0,04 2,37± 0,05 2,32 ± 0,05 1,91 ± 0,04 
P3 20% 2,13± 0,04 2,33± 0,05 2,33± 0,05 1,62 ± 0,03 
P4 30% 2,12 ± 0,04 2,31± 0,05 2,13± 0,04 1,48 ± 0,03 
P5 40% 2,09 ± 0,04 2,28± 0,05 2,04± 0,04 1,41 ± 0,03 
R2 10% 00000 ± 2,43± 0,12 2,20 ± 0,11 00000 ± 
R3 20% 00000 ± 2,35± 0,12 1,81± 0,09 00000 ± 
R4 30% 00000 ± 2,23± 0,11 1,61± 0,08 00000 ± 

RESISTÊNCIA À FLEXÃO (Kgf/cm2) 
P1  0% 9,89± 0,20 22,43± 0,45 30,01± 0,60 32,85 ±0,66 
P2 10% 12,11 ±0,24 23,83 ± 0,48 26,71 ± 0,53 24,38 ± 0,49 
P3 20% 11,78 ± 0,24 23,30 ± 0,47 23,60 ± 0,47 15,37 ± 0,31 
P4 30% 11,00 ± 0,22 21,33 ± 0,43 21,09 ± 0,42 12,51 ± 0,25 
P5 40% 11,03 ± 0,22 20,63 ± 0,41 19,39 ± 0,39 10,32 ± 0,21 
R2 10% 00000 ± 42,86± 2,14 40,55 ± 2,03 00000 ± 
R3 20% 00000 ± 39,07 ± 1,95 22,80 ± 1,14 00000 ± 
R4 30% 00000 ± 29,57 ± 1,48 19,12 ± 0,96 00000 ± 
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4.2.2 Retração linear 

 

A partir dos dados da Tabela 8, foi elaborado o gráfico da retração linear. A Figura 

25 apresenta os resultados da retração linear dos corpos de prova sinterizados com a adição 

da cinza do bagaço da cana de açúcar sem calcinar. Na temperatura de sinterização de 

1100°C ocorreu um aumento da retração linear, em função do aumento da adição da cinza 

até o percentual de 30%, tendo a retração linear variado de 3,19% a 3,98%. Para o 

percentual de 40% ocorreu uma redução no valor da retração para 3,05%. Na temperatura de 

1150°C tivemos um aumento da retração linear, com adição de cinza entre 10 a 20%. Com 

valores de 8,82% a 10,01%. Nos percentuais de 30 e 40% ocorrendo uma redução da 

retração de 10,01 a 8,60%. Para a temperatura de sinterização de 1200°C existe uma 

redução da retração linear, em função do aumento da adição da cinza que variou de 9,75 a 

8,02%. Na temperatura de sinterização de 1250°C nota-se uma redução na retração linear, 

em função do aumento da adição da cinza, variando de 7,85% a 4,04%. 

O fato de a redução da retração linear estar decrescendo pode estar relacionado ao 

fenômeno das transformações químico-mineralógicas durante a queima de minerais não-

argilosos. O aumento da temperatura contribui para o fechamento dos poros devido à 

formação da fase vítrea. Na temperatura de 1200oC, já ocorreram todas as transformações, 

isto é, desidratação, desidroxilação e a mudança de fase caulinita em mulita. Os materiais 

fundentes tendem a preencher os poros, resultando em maiores valores percentuais de 

retração linear. Segundo Biff (2002), os valores para retração linear nos corpos de prova 

sinterizados não deve exceder a 9%. 
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Figura 25: Retração Linear Cinza sem Calcinar 

 

A Figura 26 apresenta os resultados da retração linear dos corpos de prova 

sinterizados com a adição da cinza do bagaço da cana de açúcar calcinada e sinterizada nas 

temperaturas de 1150oC e 1200oC. Nas duas temperaturas de sinterização ocorreu uma 

redução da retração linear em função da adição da cinza do bagaço da cana de açúcar, sendo 

que, na temperatura de sinterização de 1200oC, valores menores da retração foram obtidos. 

Para corpos de prova com o percentual de 30% da cinza houve uma expansão da retração 

linear, provavelmente devido a uma formação de uma nova fase com um maior volume. 

Em todas as amostras estudadas a retração linear ficou na faixa de 3% a 10%, 

inclusive nos corpos de prova sinterizados com a cinza calcinada, estando dentro dos 

valores especificados pela norma NBR 13818 (ABNT, 1982) para uso em produtos 

cerâmicos. A retração está associada à densificação do material. 
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Figura 26: Retração linear (Cinza do bagaço da cana Calcinada RN) 
 

 

4.2.3 Absorção de água  

 

A Figura 27 apresenta o comportamento da absorção de água dos corpos de prova 

cerâmicos, em função do percentual de resíduos da cinza do bagaço da cana de açúcar sem 

calcinação nas temperaturas de sinterização. Para a temperatura de 1100 oC os valores da 

taxa de absorção variaram de 13,89% a 16,22% em todas as formulações. Para a 

temperatura de 1150°C houve uma redução na taxa de absorção de 2,51% para 0% wt da 

cinza da cana até 0,71 para 10% wt da cinza. Para os demais percentuais há um aumento da 

taxa de absorção, variando até 4,30%. Para a temperatura de 1200°C houve uma redução na 

taxa de absorção de 0,24% para 0% wt da cinza da cana até 0,18% para 10% wt da cinza. 

Para os demais percentuais há um aumento da taxa de absorção, variando até 0,76%. Para a 

temperatura de 1250°C houve uma redução na taxa de absorção de 0,26% para 0% wt da 

cinza da cana até 0,10 para 10% wt da cinza. Para os demais percentuais há um aumento da 

taxa de absorção, variando até 5,17%. 

Segundo as normas EN 176, ISO 13006 e ABNT para a absorção de água, os corpos 

de provas sinterizados na temperatura de 1150°C com adição de 0% wt de cinza a 20% wt de 

cinza, podem ser classificado como grês porcelanato, com adição de 30 a 40% da cinza, 

podem ser classificados como semigres. Os corpos de provas sinterizados na temperatura de 

1200°C com adição de 0% wt de cinza a 20% wt de cinza, podem ser classificado como 
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porcelanato, com adição de 30% a 40% da cinza, podem ser classificados como grês. Os 

corpos de provas sinterizados na temperatura de 1250°C com adição de 0% wt de cinza a 

10% wt de cinza, podem ser classificado como  porcelanato, com adição de 20 a 30% da 

cinza, podem ser classificados como grês, com adição de 40% da cinza, podem ser 

classificados como semigres. 

A absorção é um dos parâmetros dos revestimentos cerâmicos, que permitem o seu 

enquadramento com segurança no contexto das normas nacionais e internacionais. O aumento 

das temperaturas de sinterização de uma massa cerâmica tende a reduzir o teor de absorção de 

água, em função das reações já relatadas nas analises térmicas, quando ocorre a eliminação de 

poros abertos pelo preenchimento com material fundido e viscoso oriundos das 

transformações de fases dos argilominerais presentes e dissolução do quartzo, dependendo da 

temperatura. 

Os resultados com a redução dos valores de absorção de água estão relacionados 

também com a granulometria e principalmente com as características plásticas das argilas, que 

facilitam o empacotamento durante o processo de sinterização. Em princípio diferentes 

frações granulométricas que compõem uma argila comportam-se de maneira distinta durante a 

sinterização. A contribuição da temperatura na redução da absorção de água é decorrente do 

fechamento dos poros provocados pela fusão dos elementos com características fundentes 

existentes no material (VIEIRA et al., 2007). 

 

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45
0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

0,26 0,10
0,73

1,17

5,17

0,760,61
0,300,180,24

4,30
3,50

1,270,71

2,51

16,22

14,41

13,5913,7113,89

 

 Gráfico de Absorção de Água (%)

A
bs

o
rç
ã
o 
de

 Á
g
ua

 (
%
)

Formulações com adição da cinza do bagaço da cana (%)

 B Temperatura 11000C

 C Temperatura 11500C

 D Temperatura 12000C

 E Temperatura 12500C

 
Figura 27: Absorção de água com adição da cinza do bagaço da cana sem calcinar (%)  
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A Figura 28 apresenta os resultados da absorção de água dos corpos de prova 

sinterizados com a adição da cinza do bagaço da cana de açúcar calcinada e sinterizados nas 

temperaturas de 1150oC e 1200oC. Nas duas temperaturas de sinterização ocorreu um 

aumento para a taxa de absorção de água em função da adição da cinza do bagaço da cana 

de açúcar. 

Segundo as normas EN 176, ISO 13006 eABNT para a absorção de água, os corpos 

de provas sinterizados nas temperaturas de 1150°C, 1200°C podem ser classificado como 

grês porcelanato com adição de 10% da cinza do bagaço da cana de açúcar. Com adição de 

20% da cinza e sinterizados nas temperaturas de 1150°C, 1200°C, podemos classificá-los 

como Grês. Com adição de 30% podemos classificá-los como semigrês (conforme Tabela 

10, da Associação Nacional de Fabricantes de Cerâmicas para Revestimentos 

(ANFACER)). 
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Figura 28: Absorção de água com adição da cinza do bagaço da cana calcinada (%)  
 
 

4.2.4 Massa específica Aparente 

 

A Figura 29 apresenta o comportamento da massa específica aparente dos corpos de 

prova sinterizados, em função do percentual de cinza sem calcinar. Em todas as amostras 

estudadas, os valores obtidos para esta propriedade ficaram na faixa de 1,41% a 2,44%. 

O aumento da quantidade de gás gerado durante a sinterização nas temperaturas mais 

elevadas e o aprisionamento destes gases no interior do corpo cerâmico, provoca uma 
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diminuição da massa especifica, pois os gases gerados não conseguem sair em consequência 

do fechamento da porosidade aberta e da alta vitrificação que ocorre na face externa do corpo, 

aumentando o volume do corpo sinterizado e diminuindo sua massa e resistência mecânica 

(MORAIS, 2007). 
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Figura 29: Massa específica aparente (Cinza sem calcinar SSA) 

 

A Figura 30 apresenta o comportamento da massa específica aparente dos corpos de 

prova sinterizados, em função do percentual de cinza calcinada. Em todas as amostras 

estudadas, os valores obtidos para esta propriedade ficaram na faixa de 1,61% a 2,43%. 
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Figura 30: Massa específica aparente (Cinza calcinada RN) 

 

4.2.5 Porosidade Aparente 

 

A Figura 31 apresenta o comportamento da porosidade aparente dos corpos de prova 

cerâmicos, em função do percentual de resíduos da cinza do bagaço da cana de açúcar sem 

calcinar nas temperaturas de sinterização estudadas. Na temperatura de 1100oC, os valores 

da taxa de porosidade foram superiores aos demais. Esses valores variaram de 26,13% a 

29,13%. Com a temperatura de sinterização de 1150°C houve uma redução na taxa da 

porosidade de 5,78% para 0% wt da cinza da cana até 1,67% para 10% wt da cinza. Nos 

demais percentuais há um aumento da taxa da porosidade, variando até 9,40%. Os corpos 

sinterizados na temperatura de 1200°C apresentaram uma redução na taxa da porosidade de 

0,57% para 0% wt da cinza da cana até 0,41% para 10% wt da cinza. Para os demais 

percentuais há um aumento da taxa da porosidade, variando até 1,52%. Já na temperatura de 

1250°C é notada uma redução na taxa de porosidade de 0,57% para 0% wt da cinza da cana 

até 0,19% para 10% wt da cinza. Com o acréscimo do percentual da adição da cinza, a taxa 

de porosidade aumentou até 6,94%. 

É importante que os materiais cerâmicos apresentem valores baixos para a absorção 

de água (BIFF, 2002), pois quanto menores os valores atribuídos para a absorção de água, 
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menor será sua porosidade e, então, maior se tornará a compactação do corpo de prova, uma 

vez que a porosidade influencia de modo marcante as características técnicas das placas 

cerâmicas. Deste modo, os resultados da porosidade aparente dos corpos de prova 

sinterizados apresentaram analogia em relação aos resultados da absorção de água, como 

comprovado no gráfico mostrado na Figura 31. 
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Figura 31: Porosidade Aparente com adição da cinza do bagaço da cana sem calcinar SSA (%)  
 

A Figura 32 apresenta os resultados da porosidade aparente dos corpos de prova 

sinterizados com a adição da cinza do bagaço da cana de açúcar calcinada nas temperaturas 

de 1150oC e 1200oC. Nas duas temperaturas de sinterização ocorreu um aumento na taxa de 

porosidade em função da adição da cinza do bagaço da cana de açúcar. 

Segundo as normas EN 176 e ISO 13006, os corpos de provas sinterizados nas 

temperaturas de 1150°C e 1200°C podem ser classificado como grês porcelanato. 
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Figura 32: Porosidade Aparente com adição da cinza do bagaço da cana calcinada RN (%)  
 

 

Tabela 9: Valores por tipos de revestimentos 
 

PRODUTOS POROSIDADE (%) RESISTÊNCIA À 
FLEXÃO (MPa) 

CARGA DE 
RUPTURA (N) 

PORCELANATO 0 a 0,5 ≥ 35 1.300  
GRÊS 0,5 a 3 ≥ 30 1.110 

SEMIGRÊS 3 a 6 ≥ 22 1.000 
SEMIPOROSO 6 a 10 ≥ 18 800 
POROSO 10 a 20 ≥ 15 600 

Fonte: ANFACER – Associação Nacional de Fabricantes de Cerâmicas para revestimento. 

 

4.2.6 Resistência à Flexão 

 

A Figura 33 apresenta os resultados obtidos da resistência à flexão em três pontos em 

função da temperatura de sinterização. Na temperatura de 1100°C há um aumento do valor 

da resistência à flexão de 9,89 MPa para 0% wt da cinza da cana a 12,11 MPa para 10% wt da 

cinza da cana; para os demais percentuais ocorreu uma redução do valor da resistência até 

11,03 MPa. Para a temperatura de 1150°C há um aumento do valor da resistência à flexão de 

22,43 MPa para 0% wt da cinza da cana a 23,83 MPa para 10% wt da cinza da cana; para os 

demais percentuais ocorreu uma redução do valor da resistência até 20,63 MPa. Para a 
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temperatura de 1200°C há uma redução do valor da resistência à flexão de 30,01 MPa para 

0% wt da cinza da cana a 19,39 MPa para 40% wt da cinza da cana. Para a temperatura de 

1250°C há uma redução do valor da resistência à flexão de 32,85 MPa para 0% wt da cinza da 

cana a 10,32 MPa para 40% wt da cinza da cana. 

Nos materiais cerâmicos, o módulo de resistência à flexão é proporcional aos defeitos 

existentes que ocorrem durante o processo de produção e determinam a importância do 

controle das etapas na produção dos materiais cerâmicos, estes defeitos são originados por: 

porosidade, tamanho de grão, microtrincas nos contornos de grão, trincas nas bordas e riscos 

superficiais (ACCHAR, 2000). 
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Figura 33: Resistência à Flexão com adição da cinza do bagaço da cana sem calcinar SSA (%)  
 

Tabela 10: Valores por tipos de revestimentos 
 

PRODUTOS POROSIDADE (%) 
RESISTÊNCIA A 
FLEXÃO (MPa) 

CARGA DE 
RUPTURA (N) 

PORCELANATO 0 a 0,5 ≥ 35 1.300  
GRÊS 0,5 a 3 ≥ 30 1.110 

SEMIGRÊS 3 a 6 ≥ 22 1.000 
SEMIPOROSO 6 a 10 ≥ 18 800 
POROSO 10 a 20 ≥ 15 600 

Fonte: ANFACER – Associação Nacional de Fabricantes de Cerâmicas para revestimento. 
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Tabela 11: Classificação dos revestimentos cerâmicos, em função da absorção de Água, 
método de fabricação e resistência à flexão segundo ISO 13006/NBR 13818:1997. 

 

PRODUTO Extrusão (A) 
Prensado 

(B) 
Outros 

(C) 
ABSORÇÃO 

(%) 
*MRF 
(MPa) 

PORCELANATO AI BIa CI 0 a 0,5 ≥ 35 
GRÊS AI BIb CI 0,5 a 3,0 ≥ 30 

SEMIGRÊS AIIa BIIa CIIa 3,0 a 6,0 ≥22 
SEMIPOROSO AIIb BIIb CIIb 6,0 a 10 ≥ 18 
POROSO AIII BIII CIII 10 a 20 ≥ 15 

Fonte: ISO13006/NBR 13818: 1997. 
Nota: *Módulo de resistência à flexão. 
 

Na Figura 34 são apresentados os resultados da resistência à flexão dos corpos de 

prova sinterizados nas temperaturas de 1150oC e 1200oC com a adição da cinza do bagaço 

da cana de açúcar calcinada. Nas duas temperaturas de sinterização ocorreu uma redução 

nos valores da resistência em função da adição da cinza variando de 42,86 Mpa para 10% 

wt para 29,57 Mpa para 30% wt de cinza, sinterizados na temperatura de 1150 oC. Nos 

corpos de prova sinterizados na temperatura de 1200oC a resistência à flexão variou de 

40,55 Mpa a 19,12 Mpa com adição de 10% wt a 30% wt de cinza. 

Segundo as normas EN 176 e ISO 13006, os corpos de provas podem ser 

classificados como grês porcelanato. 
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Figura 34: Resistência à Flexão com adição da cinza do bagaço da cana calcinada RN (%)  

 

4.2.7 Curva de gresificação 

 

A otimização de temperatura ideal de queima pode ser obtida através do estudo de 

gresificação da massa cerâmica sinterizada. Tal análise foi obtida através do estudo gráfico, 

em que se utilizou como parâmetro a retração linear e a absorção de água para identificar o 
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ponto de otimização de queima, em consonância com as normas ABNT NBR 15463 e EN 

14411:2005. 

Na Tabela 12, veem-se representados os resultados da retração linear e da absorção de 

água para as temperaturas de sinterização das formulações estudadas. 

 
Tabela 12: Tabela de Dados Para Gráficos de Gresificação 

 
RETRAÇÃO LINEAR (%) 

FORMULAÇÕES 1100oC 1150oC 1200oC 1250oC 
P1. 0% 3,19 ± 0,06 8,82 ± 0,18 9,75 ± 0,20 7,85 ± 0,16 
P2 10% 3,52 ± 0,07 9,65 ± 0,19 9,47 ± 0,19 6,74 ± 0,14 
P3 20% 3,98 ± 0,08 10,01 ± 0,20 8,86 ± 0,18 4,93 ± 0,10 
P4 30% 3,96 ± 0,08 9,14 ± 0,18 8,75 ± 0,18 4,64 ± 0,09 
P5 40% 3,05 ± 0,06 8,60 ± 0,17 8,02 ± 0,16 4,04 ± 0,08 
R2 10% 00000 ± 7,97± 0,40 6,17± 0,31 00000 ± 
R3 20% 00000 ± 7,21 ± 0,36 1,40± 0,07  00000 ± 
R4 30% 00000 ± 5,51± 0,28 -1,30 - 0,07 00000 ± 

ABSORÇÃO DE ÁGUA (%) 
P1  0% 13,89± 0,28 2,51± 0,05 0,24± 0,01 0,26± 0,01 
P2 10% 13,71± 0,27 0,71± 0,01 0,18± 0,00 0,10± 0,00 
P3 20% 13,59± 0,27 1,27± 0,03 0,30± 0,01 0,73± 0,02 
P4 30% 14,41± 0,29 3,50± 0,07 0,61± 0,01 1,17± 0,02 
P5 40% 16,22± 0,32 4,30± 0,09 0,76± 0,02 5,17± 0,10 
R2 10% 00000 ± 0,97± 0,05 0,11± 0,01 00000 ± 
R3 20% 00000 ± 1,74± 0,09 0,77± 0,04 00000 ± 
R4 30% 00000 ± 4,03± 0,20 1,24± 0,06 00000 ± 

 

Na Figura 35 apresenta-se a curva de gresificação da massa cerâmica sinterizada, 

sem adição da cinza do bagaço da cana de açúcar, na qual a retração linear aumenta com o 

aumento da temperatura de sinterização até 1200°C, variando de 3,19% a 9,75%. Logo 

após, ocorre um decréscimo na retração, registrando-se um valor de 7,85% para a 

temperatura de 1250ºC. A taxa de absorção de água diminuiu com o aumento da 

temperatura de sinterização variando de 13,89% na temperatura de 1100oC a 0,26% na 

temperatura de 1250oC. Para a temperatura de 1200°C os valores da retração linear de 

9,75% e absorção de água de 0,24%. 

A temperatura ótima de queima é evidenciada pela região de menor taxa de absorção 

de água e menor retração linear, dentro da qual os valores de absorção de água e retração 

linear se mantêm constantes, ocorrendo a estabilidade dimensional (SANCHES-MUÑOZ et 

al., 2002). 

Segundo Acchar (2006), o valor da retração linear não deve exceder a 12%, sob risco 

de aparecimento de trinca, conforme norma MB-305 (ABNT) e, quanto à absorção de água 
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< 0,5%, de acordo com os padrões estabelecidos pela ANFACER – (Associação Nacional de 

Fabricantes de Cerâmicas para revestimento). 
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Figura 35: Curva de gresificação sem adição do resíduo da cinza do bagaço da cana de açúcar  

 

Na Figura 36, observa-se a curva de gresificação de uma massa cerâmica sinterizada 

com adição de 10% do resíduo da cinza do bagaço da cana de açúcar, tendo a retração linear 

aumentado com o aumento da temperatura de sinterização até 1150°C, variando de 3,52% a 

9,75%. Logo após, ocorre um decréscimo na retração, registrando-se um percentual de 

6,74% para a temperatura de 1250 oC A taxa de absorção de água diminuiu com o aumento 

da temperatura de sinterização, variando de 13,71% na temperatura de 1100oC a 0,10%, na 

temperatura de 1250 oC. A temperatura de 1200°C pode ser considerada como a ideal para 

sinterização, pois obtivemos os valores retração linear de 9,47% e absorção de água de 

0,18%. A retração linear e a absorção diminuíram com o aumento da temperatura de 

sinterização. 
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Figura 36: Curva de gresificação para um percentual de resíduo CBC 10%. 

 

 

Na Figura 37, pode-se perceber a curva de gresificação de uma massa cerâmica 

sinterizada com adição 20 % do resíduo da cinza do bagaço da cana de açúcar; a retração 

linear aumenta com o incremento da temperatura de sinterização até 1150°C variando de 

3,98% a 10,01%, ocorrendo um decréscimo na retração, após esta temperatura, obtendo o 

valor de 4,93%.para temperatura de 1250°C. A taxa de absorção de água diminuiu com o 

aumento da temperatura de sinterização variando de 13,59% na temperatura de 1100ºC a 

0,30%, na temperatura de 1200ºC. Na temperatura de 1250°C a absorção de água aumentou, 

atingindo o valor de 0,73%. A temperatura de 1200ºC, registra o valor ideal de sinterização 

para este percentual de cinza empregado, pois obtivemos os valores: retação linear 8, 86% e 

absorção de água  0,30%. 
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Figura 37: Curva de gresificação para um percentual de resíduo CBC 20%. 

 

Na Figura 38 vemos a curva de gresificação de uma massa cerâmica sinterizada com 

adição de 30% do resíduo da cinza do bagaço da cana de açúcar, e a retração linear aumenta 

com o aumento da temperatura de sinterização até 1150°C, variando de 3,96% a 9,14%, 

ocorrendo um decréscimo na retração, após esta temperatura, obtendo o valor de 4,64% na 

temperatura de 1250°C. A taxa de absorção de água diminuiu com o aumento da 

temperatura de sinterização variando de 14,41% na temperatura de 1100ºC a 0,61%, na 

temperatura de 1200ºC. Na temperatura de 1250°C, a absorção de água aumentou, atingindo 

o valor de 1,17%. A temperatura de 1200°C pode-se considerar como a ideal para 

sinterização, pois obtivemos os valores: retração linear = 8,75% e absorção de água = 

0,61%. 
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Figura 38: Curva de gresificação para um percentual de resíduo CBC 30%. 

 

Na Figura 39, apresenta-se a curva de gresificação de uma massa cerâmica 

sinterizada com adição 40% do resíduo da cinza do bagaço da cana de açúcar, em que a 

retração linear aumenta com o aumento da temperatura de sinterização até 1150°C, variando 

de 3,05% a 8,60%, ocorrendo um decréscimo na retração, após esta temperatura,registrando 

o valor de 4,04%. A taxa de absorção de água diminuiu com o aumento da temperatura de 

sinterização variando de 16,22% na temperatura de 1100ºC a 0,76%, na temperatura de 

1200ºC. Na temperatura de 1250°C a absorção de água aumentou, atingindo o valor de 

5,17%. A temperatura de 1200°C pode ser considerada como a ideal na sinterização, pois 

obtivemos os valores: retração linear = 8,02% e absorção de água = 0,76%. Podemos 

também notar que a retração linear após 1150oC diminuiu com o aumento da temperatura de 

sinterização e a absorção de água aumentou após a temperatura de 1200oC. 
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Figura 39: Curva de gresificação para um percentual de resíduo CBC 40%. 

 

A Figura 40 apresenta a curva de gresificação da massa cerâmica sinterizada com 

adição 10% do resíduo da cinza do bagaço da cana de açúcar calcinada. Pode-se notar que o 

gráfico mostra uma diminuição da retração linear com o aumento da temperatura de 

sinterização até 1200°C, variando de 7,97% a 6,17%. A taxa de absorção de água diminuiu 

com o aumento da temperatura de sinterização, variando de 0,97% na temperatura de 

1150oC a 0,11%, na temperatura de 1200oC. A temperatura de 1200°C pode ser considerada 

como a ideal para sinterização, pois obtivemos os valores da retração linear de 6,17% da 

absorção de água de 0,11%. 
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Figura 40: Curva de gresificação para um percentual de resíduo CBC Calcinada 10%. 

 

Na Figura 41, apresenta-se a curva de gresificação de uma massa cerâmica 

sinterizada com adição de 20% do resíduo da cinza do bagaço da cana de açúcar calcinada, 

em que a retração linear diminui com o aumento da temperatura de sinterização até 1200°C, 

variando de 7,21% a 1,40%. A taxa de absorção de água diminuiu com o aumento da 

temperatura de sinterização, variando de 1,74% na temperatura de 1150ºC a 0,77%, na 

temperatura de 1200ºC. A temperatura de 1200°C pode ser considerada como a ideal para 

sinterização, pois obtivemos os valores: retração linear = 1,40% e absorção de água = 

0,77%. A retração linear e a absorção diminuíram com o aumento da temperatura de 

sinterização. 
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Figura 41: Curva de gresificação para um percentual de resíduo CBC Calcinada 20% 

 

Na Figura 42, é possível perceber a curva de gresificação de uma massa cerâmica 

sinterizada com adição de 30% do resíduo da cinza do bagaço da cana de açúcar calcinada, 

em que a retração linear diminui com o aumento da temperatura de sinterização até 1200°C, 

variando de 5,51% a -1,30%. A taxa de absorção de água diminuiu com o aumento da 

temperatura de sinterização, variando de 4,03% na temperatura de 1150ºC a 1,24%, na 

temperatura de 1200°C. A temperatura de 1200°C pode ser considerada como a ideal para 

sinterização, pois obtivemos os valores: retração linear = 6,17% e absorção de água = 

0,11%. A retração linear e a absorção diminuíram com o aumento da temperatura de 

sinterização. 
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Figura 42: Curva de gresificação para um percentual de resíduo CBC Calcinada 30% 

 

4.2.8 Análise microestrutural 

 

As Figuras 43 a 48 apresentam as microestruturas das superficies de fraturas dos 

corpos de prova com misturas P1=0%; P2=10%; P5=40% com adição do resíduo da cinza do 

bagaço da cana de açúcar sem calcinar, sinterizados a uma temperatura de 1250ºC e 

R3=20% com adição do resíduo da cinza do bagaço da cana de açúcar calcinada, sinterizado 

na temperatura de 1200ºC, respectivamente, analisados sob a microscopia eletrônica de 

varredura (SEM). A figura 44 mostra a superficie de fratura da amostra pura, sem adição de 

cinza, sinterizada na temperatura de 1250ºC. Pode-se notar claramente que a amostra 

apresenta uma alta densidade e a presença de um poro pequeno de diâmetro de 

aproximadamente 0,5µm, com a presença de trincas evidenciando que este defeito 

microestrutural foi o responsável pela geração de trincas. A figura 45 mostra a 

microestrutura típica da amostra com adição de 10% de cinza sem calcinar e sinterizada na 

temperatura de 1250ºC. Pode-se notar nítidamente que a amostra apresenta três regiões 

distintas. A primeira com uma distribuição uniforme de poros de tamanhos bem pequenos e 

outra com poros grandes, mostrando quase uma coalescência. A terceira região mostra uma 

densificação superior a primeira sem a presença de poros pequenos. A figura 46 mostram a 

superfície de fratura da amostra com adição de 40% de cinza do bagaço de cana de açúcar 
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sem calcinar e sinterizada na temperatura de 1250ºC. Pode-se notar a presença de trincas 

enormes ao longo do material, características de fraturas transgranular. Pode-se observar 

que a amostra apresenta também uma distribuição uniforme de poros pequenos e a presença 

de poros maiores ou de presença de pull-out (arrancamento de material). As figuras 47 e 48 

a seguir mostram a superfície de fratura de amostras com adição de 20% de cinza do bagaço 

da cana de açúcar calcinada e sinterizada na temperatura de 1200ºC. Pode-se notar que a 

fratura segue a mesma características da amostra com cinza sem calcinação. Poros pequenos 

uniformemente distribuidos no material e a presença de diversas trincas, tendo a fratura um 

aspecto intergranular. Pode-se notar também a presença de poros isolados, sendo 

responsável pela origem de uma trinca. Resumidamente pode-se dizer que as superfícies de 

fratura não mostram grandes diferenças entre elas, ou seja, mostrando que a presença da 

cinza normal ou calcinada não influi marcantemente no aspecto geral da superficie de 

fratura.  

 

 
 

Figura 43: Micrografia obtida por MEV da superfície de fratura da composição com 0% CBC 
sinterizado a 1250°C. 
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Figura 44: Micrografia obtida por MEV da superfície de fratura da composição com 10% 
CBC sem calcinar sinterizado a 1250°C. 

 

  

Figura 45: Difratograma do ponto A e B da superfície de fratura da composição com 10% 
CBC sem calcinar sinterizado a 1250°C. 

 

  

 
Figura 46: Micrografia obtida por MEV da superfície de fratura da composição com 40% 

CBC sem calcinar sinterizado a 1250°C. 
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Figura 47: Micrografia obtida por MEV da superfície de fratura da composição R3  20%CBC 
calcinada, sinterizado a 1200°C. 

 

 
Figura 48: Micrografia obtida por MEV da superfície de fratura da composição R3 20%CBC 

calcinada, sinterizado a 1200°C. 
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5 CONCLUSÕES 

  

Baseado nos resultados apresentados e discutidos nos capítulos anteriores, podemos 

constatar que é possível gerar produtos de qualidade utilizando o resíduo da cinza do bagaço 

da cana de açúcar como constituinte da massa cerâmica, visto que os resultados obtidos para 

retração linear, absorção de água e resistência à flexão atenderam às exigências das normas 

vigentes, trazendo benefícios ambientais, minimizando os problemas gerados pelos resíduos 

descartados aleatoriamente e baixando o custo operacional. Além disso, podemos destacar 

como conclusões específicas: 

1. A substituição do feldspato pelo resíduo da cinza do bagaço da cana de 

açúcar como fundente na massa cerâmica apresentou resultados satisfatórios 

na adição de 20%, em que obtivemos valores que atendem às normas 

vigentes (ABNT e EN) para: absorção de água, retração linear e resistência à 

flexão em três pontos. 

2. Ficou evidenciado que a utilização da cinza do bagaço da cana de açúcar 

como fundente em substituição ao feldspato na formulação de massa 

cerâmica é viável, podendo minimizar o impacto ambiental e reduzir o custo 

de produção. 

3. Os corpos de prova com adição de 10% do resíduo da cinza do bagaço de 

cana de açúcar sem calcinar obtiveram valores de retração linear; absorção de 

água e resistência à flexão dentro dos valores especificados pelas normas. 

4. Os corpos de prova com adição de 10% de resíduo da cinza do bagaço de 

cana de açúcar calcinada obtiveram valores de retração linear, absorção de 

água e resistência à flexão superiores aos valores especificados pelas normas. 

5. Os corpos de prova com adição de 20% do resíduo da cinza do bagaço de 

cana de açúcar sem calcinar obtiveram valores de retração linear, absorção de 

água e resistência à flexão dentro dos valores especificados pelas normas. 

6. Os corpos de prova com adição de 20% do resíduo da cinza do bagaço de 

cana de açúcar calcinada obtiveram valores de retração linear, absorção de 

água e resistência à flexão dentro dos valores especificados pelas normas para 

obtenção do grés. 
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7. É possível utilizar os resíduos em substituição parcial ao feldspato, e com isto 

pode-se minimizar o impacto ambiental. 

8. Conforme a análise do gráfico termodiferencial, a temperatura de sinterização 

com adição da cinza do bagaço da cana de açúcar apresenta valores menores 

em relação aos corpos de prova sem a adição da cinza o que pode está 

relacionado com a baixa teor de alumina presente na cinza
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6 SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

 

Este trabalho desenvolveu um estudo quanto à substituição do feldspato pela cinza 

do bagaço da cana de açúcar nas massas cerâmicas. No entanto, visto que esta pesquisa 

ficou restrita aos ensaios laboratoriais, sugiro outros temas a serem estudados a partir desta 

dissertação: 

Estudar a influência da temperatura de sinterização 1150°C com um patamar de 40 e 

50 minutos, para verificar se as propriedades físicas melhoram em relação aos resultados 

obtidos neste trabalho. 

Estudar, da mesma forma, a influência da temperatura de sinterização 1200°C com 

um patamar de 40 e 50 minutos, para verificar se as propriedades físicas apresentam 

melhora quando comparado  com os resultados obtidos neste trabalho. 

Estudar a influência do uso de outros resíduos na misturas, visando a minimizar o 

impacto ambiental e a uma redução de custo de produção. 

Realização de um estudo sobre a redução do impacto ambiental causado pelo uso do 

resíduo quando da sua utilização em escala industrial. 
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APÊNDICE 1 – Realizando a pesagem e medição dos Corpos de Prova 
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APÊNDICE 4 - Corpos de Prova com adição de 30% e 40% de resíduo após 
Sinterização na temperatura de 1250oC 
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APÊNDICE 7 – Pesagem para cálculo da Absorção no Corpo de Prova (1) 
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APÊNDICE 9 – Corpos de Prova após Sinterização 

 



Apêndices  94 
__________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 
 
Raimundo Jorge Santos Paranhos janeiro/2010 

APÊNDICE 10 - Corpos de Prova após Sinterização 
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APÊNDICE 16 – Corpos de Prova após Sinterização à 1250o C 
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