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RESUMO 

 

Devido ao acumulo de rejeitos de gesso e chamote de telha gerados do crescimento da 

indústria civil, buscou-se nesse trabalho desenvolver um compósito cerâmico viabilizando a 

técnica do aproveitamento desses rejeitos como matéria-prima utilizando diferentes 

proporções de massas com: 50% do rejeito de gesso e 50% do chamote de telha para 

formulção FA; 90% do rejeito de gesso e 10% do chamote para formulçao FB; 80% do rejeito 

de gesso e 20% do chamote de telha formulação FC; 70% do rejeito de gesso e 30% do 

chamote formulação FD e 60% do rejeito de gesso e 40% do chamote de telha para formulção 

FE. Essa  matérias-primas foram moidas em moinhos de bolas por 60 minutos e peneirados 

em malha ABNT 200 mesh. Para caracterização preliminares, contou-se com análises 

químicas por fluorescência de raios X (FRX), análises mineralógicas por difração de raios X 

(DRX)  e granulometria de cada rejeito. A análise termogravimétrica (TG) e calorimetria 

exploratória diferencial (DSC) da formulação FA. Os corpos-de-prova foram confeccionados 

por compactação uniaxial com pressão de 25 MPa e em seguida sinterizados nas temperaturas 

de 900, 1000 e 1100°C, com patamar de sinterização de 60 minutos e taxa de aquecimento de 

10°C/ min. Para avaliar os ensaios físico- mecânico, foram realizados ensaios tecnológicos de 

retração linear, absorção de água, porosidade aparente, massa especifica aparente e resistência 

à flexão. A superficie de fratura foi caracterizada por microscopia eletrônica de varredura 

(MEV). Os resultados mostram que a mistura dos rejeitos em diferentes formulações 

apresentam características físicas e mineralógicas semelhantes as matérias-primas 

convencionais . Pode-se concluir que é possível aproveitar os rejeitos do chamote de telha e 

gesso para a produção de filtros cerâmicos, tornando-se uma alternativa viável que trará 

diversos benefícios, como a redução da quantidade de rejeitos descartado e redução do 

impacto ambiental, além de aumentar o leque de opções de matérias-primas para indústria 

cerâmica. 

Palavras-Chave: Rejeito de gesso, chamote, reaproveitamento de rejeitos, 

filtros cerâmicos. 
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ABSTRACT 

 

Due to the accumulation of waste gypsum and grog tile generated the growth of civil industry 

, we sought in this work to develop a ceramic composite technique enabling the exploitation 

of these wastes as raw materials using different proportions of pasta : 50 % of the tailings 

gypsum and 50 % of grog tile for formulation FA , 90 % of waste gypsum and 10 % of grog 

to formulation FB , 80 % of waste gypsum and 20 % of waste ceramic tile FC formulation , 

70 % of waste gypsum and 30 % of grog FD formulation and 60 % of waste gypsum and 40 

% of waste ceramic tile for formulation FE . These raw materials were milled in ball mills for 

60 minutes and sieved on 200-mesh knitted ABNT. For preliminary characterization, counted 

on chemical analysis by X-ray fluorescence (XRF), mineralogical analysis by X-ray 

diffraction (XRD) and particle size of each waste. Thermogravimetric analysis (TG) and 

differential scanning calorimetry (DSC) formulation FA. The body -specimens were prepared 

by uniaxial compaction at a pressure of 25 MPa and then sintered at temperatures of 900 , 

1000 and 1100 ° C with sintering level of 60 minutes and heating rate of 10 ° C / min. To 

evaluate the physical and mechanical tests, technological tests of linear shrinkage, water 

absorption, apparent porosity, apparent specific gravity and flexural strength were performed . 

The fracture surface was characterized by scanning (SEM) electron microscopy. The results 

show that the mixing of the waste in different formulations have similar physical and 

mineralogical characteristics of the conventional materials . It can be concluded that it is 

possible to take advantage of the tailings grog tile and gypsum for the production of ceramic 

filters , making it a viable alternative that will bring many benefits , such as reducing the 

amount of waste disposed of and reduce environmental impact , and increase the range of raw 

materials for ceramics industry options  

Key-word:  waste gypsum, brick powder, reuse of waste, ceramic filters. 
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1.  INTRODUÇÃO 

 

 Decorrente ao crescimento na área da construção civil, demolições de antigos prédios, 

reformas e reparos de edifícios, grandes quantidades de rejeitos são gerados, tais como os 

componentes cerâmicos (tijolos, telhas e revestimentos), a argamassa e concreto. Os oriundos 

de processos de fabricação de peças pré-moldadas em concreto (blocos e tubos). Produzidos 

nos canteiros de obras são reutilizáveis ou recicláveis (FERREIRA et al., 2009). 

  De acordo com a resolução nº 307 de 05/07/2002, do Conselho Nacional do Meio 

Ambiente - CONAMA são materiais que geram benefícios econômicos, sociais e ambientais, 

que podem substituir outros materiais com as mesmas propriedades físicas e mecânicas. Além 

disso, diminui os impactos ambientais causados pelo acumulo desses sedimentos. 

 A indústria cerâmica, no seu processo de fabricação de tijolos e telhas, gera grande 

quantidade de rejeitos. Geralmente, esses rejeitos cerâmicos, são provenientes dos processos 

de sinterização do material e transporte dentro da própria indústria. (DIAS, 2013). Para o 

processo de reaproveitamento dos chamotes (telha e tijolos) passam por vários procedimentos 

para a obtenção do pó como fragmentação, moagem e peneiramento. A incorporação desse 

rejeito em formulações cerâmicas tradicionais tem sido utilizada como matéria-prima nas 

indústrias (MENEZES, 2007), pode ter reflexo positivo sobre todo processo produtivo. 

 A área da construção civil gera grandes quantidades de rejeitos de gesso ao meu 

ambiente, isso devido ao crescimento urbano e construção de prédios que viabilizam a 

aplicação desse material.  O descarte de rejeito de gesso em aterros sanitários causa sérios 

problemas ambientais, pois o gesso em contato com o meio libera substâncias tóxicas que 

contamina os lençóis fáticos (NASCIMETO, 2010).  

 A resolução 307 CONAMA, classifica o rejeito de gesso como classe “C”, materiais 

que ainda não foram desenvolvidos tecnologicamente e aplicado de forma viável. Mas 

algumas empresas internacionais fazem a reciclagem de placas de gesso acartonado que serve 

de matéria prima indústria de fibra de papel (RIBEIRO, 2006). Atualmente , o uso do rejeito 

de gesso tem sido incorporado às massas cerâmicas e agregados para a produção de 

componentes de concreto de cimento Portland.  

 Devido às exigências da sociedade e o uso da água como um recurso de necessidades 

básicas, nos últimos anos vem crescendo o uso de filtros cerâmicos para água residuais com o 

propósito de eliminar as impurezas e melhorar a qualidade da água. Filtros cerâmicos têm 
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apresentado bom desempenho nos processos de filtração. Por outro lado, tem-se buscado 

materiais alternativos para fabricação de filtros cerâmicos com o objetivo de aperfeiçoar as 

propriedades dos mesmos, aproveitando materiais reciclados bem como resíduos industriais e 

minerais, buscando a eco-eficiência e o desempenho sustentável.   

 

1.1. OBJETIVO GERAL 

 Desenvolver um compósito cerâmico utilizando rejeito de gesso e chamote de telha 

para obtenção de filtros cerâmicos. Visando reduzir a quantidades de rejeitos depositados no 

meio ambiente.  

 

1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 Para conseguir o objetivo geral da pesquisa, foram desenvolvidos os seguintes 

objetivos específicos: 

  

1. Caracterizar os rejeitos de gesso e chamote de telha, por meios de análises de 

composição química (Fluorescência de Raios-X) e mineralógica (Difração de Raios-

X) para analisar os elementos constituintes do material de partida. 

2. Caracterizar por análises térmicas (TG/ DSC) e granulométricas as formulações de 

massas cerâmicas FA, FB, FC, FD e FE. 

3. Confeccionar as pastilhas para determinação dos ensaios tecnológicos de Retração 

linear (RL), Absorção de água (AA), Porosidade Aparente (PA), Massa específica 

aparente (MEA) e Resistência à Flexão (TRF); 

4. Estudar a influência da adição dos rejeitos nas propriedades tecnológicas dos produtos 

cerâmicos para obtenção de filtros cerâmicos; 

5. Analisar as características microestruturais e morfológicas por microscopia eletrônica 

de varredura (MEV) desenvolvida pela presença destes rejeitos; 

6. Avaliar a viabilidade técnica do aproveitamento de rejeitos em formulações para 

obtenção de filtros cerâmicos, com o propósito de minimizar os impactos ambientais 

causados pelo descarte indevido destes rejeitos e aumentar o leque de matérias-primas 

das indústrias cerâmicas. 
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2.   REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

 Os fundamentos teóricos para o desenvolvimento e compreensão do presente trabalho 

serão apresentados a segui. Definição de materiais cerâmicos e cerâmica porosa, 

características, propriedades, estruturas cristalinas e aplicação do mesmo.  Entender sobre o 

método de obtenção do gesso, e as fases e constituintes, o uso dos rejeitos como matéria-

prima e o que acontece no material depois do processo de compactação e sinterização. 

 

2.1. MATERIAIS CERÂMICOS 

 

 A cerâmica é considerada umas das classes mais antigas de materiais tecnologicamente 

úteis. Enquanto os metais dominaram as aplicações na engenharia, as cerâmicas foram 

largamente utilizadas para prover isolamento térmico e elétrico, e vêm emergindo como 

importante material estrutural (BRITO, 2005). Podemos definir como materiais inorgânicos, 

não metálicos, formados por elementos metálicos e não metálicos ligados quimicamente entre 

si fundamentalmente por ligações iônicas e/ou covalentes são menos denso que os metais. 

Como exemplos destes materiais podem ser citados os carbonetos (carboneto de silício - SiC), 

os nitretos (nitreto de silício-Si3N4), óxidos (alumina-Al2O3), silicatos (silicato de zircônio-

ZrSiO4) (SMITH, 1998).  

 As características mais comuns desses materiais são a ductilidade, fragilidade e pouco 

tenaz. A ausência de elétrons livres torna-os bons isolantes térmicos e elétricos. Têm 

geralmente temperaturas de fusão bastante elevadas e grande estabilidade química, o que lhes 

confere uma boa resistência à corrosão (BARSOUM, 1997). As propriedades dos materiais 

cerâmicos dependem das ligações atômicas envolvidas é a maneira que, íons ou moléculas 

estão distribuídos,  

 A estrutura cristalina dos cerâmicos pode tornar-se mais complexa quando contém 

mais de um composto. Um dos pontos mais importantes são as ligações iônicas e covalentes 

que determinam fragilidade e levada resistência química. As diversas estruturas formadas são 

de grande importância, pois modificando-se a estrutura cristalina pode-se alterar as 

propriedades, significativamente. Tendo como exemplo o nitreto de boro quer é macio e 



22 

 
Dissertação de Mestrado  PPGEM/ UFRN 
Estudo das formulações cerâmicas, utilizando rejeito do gesso e chamote de telha visando à obtenção de filtros 
cerâmicos. 
 

friável na estrutura cristalina hexagonal, mas na forma cúbica é um dos materiais mais duros 

conhecidos (PUKASIEWICZ, 2001).  

 Os materiais cerâmicos são classificados basicamente entre dois grupos: cerâmicas 

tradicionais provêm de matérias primas naturais, fabricados a parti dos métodos 

convencionais. As cerâmicas avançadas são de origens sintéticas de alto grau de pureza, 

apresentam propriedades excelentes tais como: elevadas resistências a altas temperaturas, 

propriedades mecânicas superiores, propriedades elétricas especiais e maiores resistências a 

ataque químico. Elas foram desenvolvidas para atender as necessidades de aplicações que as 

cerâmicas tradicionais não podiam oferecer, e por causa da real necessidade de novos 

materiais que transformem projetos disponíveis em produtos úteis (BRITO, 2005). 

 

2.1.1 Cerâmicas Porosas 

 

  As propriedades dos materiais cerâmicos geralmente estão relacionadas à densidade e 

à existência de poros em sua estrutura. A porosidade de um material depende das varias 

partículas minerais que este possa ser constituído, dos agregados calcinados, e aglomerados 

contendo poros intersticiais, microfissuras e poros (SOUZA, 2011). A porosidade é um 

parâmetro do meio filtrante que corresponde à relação de vazios presentes no meio. Os filtros 

devem apresentar uma porosidade que não resulte em uma elevada resistência ao fluido, mas 

que evite a penetração de partículas na sua estrutura ( SILVA, 2008). 

 Em termo de estrutura, os cerâmicos apresentam dois tipos de porosidades: abertos 

(conectados á superfície da partícula do pó ou da peça cerâmica) ou fechados (não se 

conectam com a superfície da partícula do pó ou da peça cerâmica). Somente os poros abertos 

estão em contato físico com o fluido externo à cerâmica. A figura 1 mostra o esquema dos 

tipos de poros presentes em aglomerados e agregados de partículas de pós e em cerâmicas 

porosas (OLIVEIRA, 2010). 
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Figura 1: Representação dos diferentes tipos de poros: (a) fechados ou isolados, (b) gargalo 

de garrafa, (c) cilíndricos, (d) afunilados, (e), interconectados, (f) irregulares. A letra (g) 

representa a rugosidade da superfície. 

Fonte: adaptada Oliveira 2010. 

 

Os poros fechados não possibilitam a entrada de líquidos e gases no seu interior, mas 

exerce influência sobre as propriedades mecânicas, a densidade, as condutividades térmica e 

elétrica (OLIVEIRA, 2010).  

Segundo VASCONCELOS (1997), a presença dos poros em cerâmicas é decorrente 

das condições usualmente empregadas. Durante o processo de fabricação, o material e 

compactado e os grãos dentro da estrutura ficam mal distribuídos, o que irá ocasionar a 

presença de vazios quando sintetizados. 

Em relação ao comportamento mecânico, a presença de poros comumente implicará na 

diminuição da resistência. No entanto, a presença de uma porosidade controlada é essencial 

para funções como membranas, filtros, adsorventes, materiais isolantes, suportes para catálise, 

matrizes para incorporação de outras fases, etc (VASCONCELOS, 1997).  

A partir do conhecimento na estrutural do material cerâmico poroso, torna-se possível, 

determinar a sua função e aplicabilidade na indústria, temos como exemplo os agentes 

filtrantes, pois possuem resistência media e absorvem bastantes líquidos devido a porosidades 

do material. No caso dos tijolos e telhas a porosidades diminui e a resistência aumenta devido 

ao fechamento do canal de poros. 
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2.2. GESSO  

 

 O gesso, ou o plaster, é conhecido e utilizado pela humanidade desde o período 

neolítico. Sendo utilizados para fabricação de recipientes e rebocos (gesso e cal) que serviam 

de suportes decorativos. No entanto os egípcios já conheciam as técnicas de calcinação do 

gesso e utilizava em argamassas para construção das pirâmides, esfinges, tumbas e 

revestimento de parede nas quais eram feitas pinturas (KANNO, 2009).  

 Atualmente, a maior aplicação do gesso é na indústria da construção civil 

(revestimento de paredes, placas, blocos, painéis, etc), onde pode ser utilizado como 

alternativa em relação a outros materiais como a cal, o cimento, a alvenaria e a madeira. É 

também muito utilizado na confecção de moldes para as indústrias cerâmica, metalúrgica e de 

plásticos; em moldes artísticos, ortopédicos e dentários, e como aglomerante do giz. Por ser 

bastante resistência ao fogo é empregado na confecção de portas corta-fogo; na mineração de 

carvão para vedar lâmpadas, engrenagens e áreas onde há perigo de explosão de gases. Com 

uma mistura de gesso e amianto, são confeccionados isolantes para cobertura de tubulações e 

caldeiras, enquanto isolantes acústicos são produzidos com a adição de material poroso ao 

gesso (KARNI, 1995).  

 A matéria prima para obtenção do gesso é a gipsita [CaSO4. 2H2O], sulfato de cálcio 

dihidratado,  no qual é proveniente de rochas sedimentares gipso (ANTUNES, 1999).O gipso tem 

a formação na terrestre ocorre pela evaporação de reservatórios naturais constituídos por águas de 

antigos oceanos que possuem elevada concentração de sais precipitados na forma de sulfato de 

cálcio, dando origem à rocha (BALTAR et al. 2005). 

 

2.2.1. Gipsita 

 É um mineral do qual provem o gesso, é uma rocha sedimentar que tem sua origem na 

precipitação de sulfetos de cálcio contidos em águas marinhas submetidas à evaporação. 

Geralmente esta associada à anidrita (CaSO4) e algumas impurezas, argilominerais como: 

calcita, dolomita e materiais orgânicos. Os minerais de sulfeto de cálcio podem ocorrer na 

forma dihidratada (gipsita: CaSO4. 2H2O), desidratada (anidrita: CaSO4) e semi-hidratado 

(bassanita: CaSO4.0,5H2O), uma das mais rara de encontrar (KANNO, 2009). 

 A gipsita, ou dihidrato de sulfato de cálcio (DH), possui estrutura cristalina prismática 

monoclínica, de dureza 2 na escala Mohs, coloração branca ou transparente, apresenta o 
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índice de refração 1,53 e peso específico de 2.32g/cm3. Sua composição química 

(estequiométrica) apresenta: 32,5% de CaO, 46,6% de SO3 e 20,9% de H2O. Dependendo de 

seu aspecto visual, a gipsita pode receber outros nomes como: Espato acetinado (a), alabastro 

(b) e (c) gesso fibroso (KANNO, 2009).  

 

         

                                             (a)                                                (b)  

 

(c) 

Figura 2: Nomes Específicos de algumas gipsitas: (a) espato acetinado: Variedade 

com aspecto fibroso e brilho sedoso (b) alabastro: variedade maciça, microgranular e 

transparente, usada em esculturas (c), selenita: cristais com clivagens largas, incolores e 

transparentes. 

Fonte: Adaptado (KANNO, 2009). 

 

A gipsita é calcinada a uma temperatura da ordem de 140ºC a 160ºC, quando se deseja 

obter o hemidrato (CaSO4.0,5H2O). A anidrita III ou anidrita solúvel (CaSO4.1/2H2O) é 
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obtida entre 160oC e 250oC e pode conter água de cristalização em baixo teor. Esta fase é 

solúvel, tal como o hemidrato, porém instável, transformando-se em hemidrato na presença da 

umidade contida no ar (CANUT, 2006). 

A microestrutura da gipsita é constituída por grupos sulfatos que são conectados por 

íons cálcio. A água de hidratação presente na composição do minério é explicada pela ligação 

de hidrogênio, formada pelo hidrogênio da molécula de água e o oxigênio dos grupos sulfato. 

O arranjo total resume-se a duas moléculas de água e mais seis átomos de oxigênio dos 

grupos sulfato, em volta do íon cálcio (Barbosa, 2012). A célula unitária da gipsita é cúbica 

de face centrada (CFC), representada na figura 4. 

 

Figura 3: Arranjo cristalino do mineral gipsita (Canut, 2006). 

 

2.2.2.Obtenção do gesso 

 

O gesso é obtido a partir da moagem passando por um processo de calcinação do 

minério a gipsita. Esta calcinação consiste na desidratação da gipsita, onde 3/4 da água de 

hidratação do sulfato de cálcio dihidratado (2CaSO4 . 2H2O) é retirado, transformando-a em 

sulfato de cálcio hemi-hidratado (2CaSO4 .1/2H20) mostrada na eq.(01) (KANNO,2009) 

 

2CaSO4 . 2H2O + CALOR           2CaSO4 . 1/2H20 + 3H2O        (01) 

  

 A partir da calcinação da gipsita são obtidos varias tipos de hemidrato conhecidos 

como gesso beta e gesso alfa. Dependendo do processo de calcinação os fornos sob pressão 

atmosférica, produz o gesso beta, enquanto que nos fornos do tipo autoclave, é produzido 
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gesso alfa (MUNHOZ et al 2007). A especificação dos hemidratos estar relacionada com o 

grau de cristalização e pelo tamanho dos cristais, consequentemente, o crescimento dos 

cristais influenciará nas propriedades mecânicas do gesso. 

 O gesso alfa possui menor área superficial específica devido à formação de cristais 

grandes e sem poros, com isso a quantidade de água necessária para formação da suspensão 

aquosa é menor. Devido à menor área específica, o processo de dissolução dos cristais de 

sulfato de cálcio hemihidratado é mais lento e, consequentemente, os cristais de sulfato de 

cálcio dihidratado crescem lentamente e de maneira ordenada, resultando num material de 

baixa porosidade e alta resistência mecânica (KANNO, 2009). São utilizados para materiais 

odontológico, ortopédico ou cerâmico. 

 O gesso beta possui uma área superficial especifica maior devido a sua granulometria 

fina. Possui má formação dos cristais e alta porosidade, portanto, é necessário água em 

excesso para sua conformação, consequentemente, apresenta uma baixa resistência mecânica 

devido à elevada porosidades do material. Com o excesso de água e a elevada área especifica, 

o gesso beta dissolve rapidamente, provocando o crescimento rápido e desordenado de um 

grande número de cristais de dihidrato de sulfato de cálcio, reduzindo ainda mais a resistência 

à compressão, flexão e dureza. (KANNO, 2009). São bastante utilizados para revestimento ou 

fundição. 

 

2.2.3. Anidrita 

 

A anidrita é o sulfato de cálcio desidratado (CaSO4), apresenta coloração branca, 

índice de refração 1,60 e peso especifico 2,97g/cm3. Possui estrutura cristalina ortorrômbica, 

dureza 3,5 na escala de Mohs. Sua composição química (estequiométrica) apresenta: 41,2% 

de CaO, 58,8% de SO3. A formação de anidrita começa a partir da temperatura acima de 

180ºC, resultando em diferentes formas de anidrita. (KANNO, 2009).  

Segundo LINHALES (2004), a gipsita calcinada a temperatura acima de 160 oC, a fase 

obtida é a bassanita ou hemihidrato, quando a anidrita III é calcinada entre as temperaturas 

250oC a 800oC ocorre a formação da anidrita II  (CaSO4), cuja velocidade de hidratação é 

lenta e que a  anidrita I (CaSO4) só é obtida em temperaturas acima de 800oC. As eq. (02) a 

eq. (05) mostram as reações de desidratação da gipsita.   
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CaSO4. 2 H2O            140 oC  - 160 oC            CaSO4.0,5 H2O+1,5 H2O                 (02) 

     

      Gipsita                                                                  Bassanita 

CaSO4. 2 H2O             140 oC  -  250 oC             CaSO4.  1/2H2O+2 H2O                 (03) 

                                                                                 

      Gipsita                                                                  Anidrita III 

CaSO4. 2 H2O              140 oC - 800 oC                    CaSO4 + H2O                              (04) 

 

      Gipsita                                                                  Anidrita II 

 CaSO4. 2 H2O              ˃        800 oC                      CaSO4 +2 H2O                            (05) 

     

     Gipsita                                                                      Anidrita I 

                  

 O gesso anidro possui uma estrutura cristalina diferente. Os cristais são da mesma 

substancia, mas de tamanho maiores, tendo área especifica menor (DANA, 1969). Com o 

aumento da temperatura acima de 800 ºC, onde ocorre à formação da anidrita I, ocorre o 

fechamento dos poros, consequentemente, a absorção de água diminui com isso o material 

torna-se mais resistente. Daí a obtenção do gesso de alta resistência. 

  Geralmente esse tipo de gesso é empregado no interior de edifícios e das construções 

que devem ser particularmente resistentes (CANUT, 2006). As propriedades e fases 

envolvidas em diferentes formas do sulfato de cálcio são representadas na Tabela 1. 
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Tabela 1: Propriedades e fases cristalinas do sulfato de cálcio CaSO4 

Fase Cristalina 

Parâmetros CaSO4 . 2H2O CaSO4 . 0,5H2O CaSO4.εH2O CaSO4 CaSO4 

Nome da 
fase 
cristalina 

Dihidrato Hemidrato Anidrita III 
(solúvel) 

Anidrita II Anidrita I 

Formas 
alotrópicas 

- Β Α - - - 

Sistema 
cristalino 

Monoclínico Romboédrico Hexagonal Rômbico Cúbico 

Célula 
unitária, nm 

a=1,047,b=1,515 
c= 0,628 

a=0,683,b=0,683 
c=1,270 

a=0,699,b=0,699 
c=0,634 

a=0,696,b=0, 
695 c=0,621 

nd 

Água de 
cristalização
, % p/p 

20,92 6,21 6,21 0,06-0,11 (Canut, 
2006) 

0,00 0,00 

Densidade, 
g/cm3 

2,31 2,63 2,76 2,58 2,94 nd 

Solubilidade
, g/100 g de 
solução (a) 

0,21 0,88 0,67 - 0,27 - 

Massa 
molecular, 
g/mol 

172,17 145,15 145,15 136,14 136,14 136,14 

Notas: nd – não determinado; (a) solubilidade em água à 25 °C. 

Fonte: (Fernandes et al. 2010). Adaptado: (Barbosa 2012). 

 

 A bassanita ou hemidratado - CaSO4.1/2H2O, pertencem ao sistema cristalino 

romboédrica. O romboedro é constituido de seis faces, similar, a um cubo, deformado na 

direção de um dos eixos de simetria. O himihidrato é constituído por duas fases α e β, que 

apresentam propriedades físicas e químicas diferentes. A fase α- hemihidrato é constituído de 

cristais grandes, compactos, com formas bem definida e transparente; a fase β- hemihidrato é 

constituído de cristais pequenos e irregulares (FERNANDES et al. 2010).  

 As fases cristalinas de anidrita I, II, III são distintas entre si. Nas condições normais de 

temperatura e pressão, somente as fases II e III são estáveis; a anidrita I é estáveis somente em 

temperatura acima de 180 oC.  A anidrita III, é denominada solúvel, porém apresenta três 

formas diferentes β- Anidrita III, β- Anidrita III’ e α - Anidrita III. 

 



30 

 
Dissertação de Mestrado  PPGEM/ UFRN 
Estudo das formulações cerâmicas, utilizando rejeito do gesso e chamote de telha visando à obtenção de filtros 
cerâmicos. 
 

2.3. USO DE REJEITOS COMO MATÉRIAS-PRIMAS. 
 
 O aproveitamento de rejeitos é uma alternativa que pode contribuir com a diminuição 

dos impactos ambientais, além disso, ajuda no desenvolvimento de “novos” produtos e 

diminuição de custos.  

 A utilização do rejeito pelas indústrias para o uso como matéria alternativa não é um 

processo inovador, tem dado certo em diversos países do Primeiro Mundo. Isso se justifica 

pelos seguintes fatores: o esgotamento das reservas de matérias-primas, a conservação de 

fontes não renováveis, o crescente volume de resíduos, que põe em risco a saúde pública, 

ocupam espaços e degradam o meio ambiente e a necessidade de compensar o desequilíbrio 

econômico provocado pelas altas do petróleo, principalmente nos países onde há escassez de 

matérias-primas. (NEVES, 2002). 

 As indústrias de cerâmicas tradicionais como telhas, blocos e revestimento cerâmicos 

geralmente apresentam grande variação de composição devido ao largo intervalo de 

composições das argilas utilizadas como matérias-primas para sua fabricação, o que 

possibilita uma grande tolerância para a incorporação de grandes quantidades de rejeitos 

inorgânicos. (MENEZES, 2007). A incorporação de rejeitos nas formulações de cerâmicas 

tradicionais tem elevada utilização a cada dia como matérias- prima alternativa na indústria 

(MENEZES, 2007). 

 Nos últimos anos varias pesquisas tem sido desenvolvida em função do processo de 

reutilização dos rejeitos oriundos da construção civil e o seu beneficiamento como matérias-

primas alternativas para a indústria de cerâmicas tradicionais. 

 O chamote de telha ou tijolo são rejeitos gerados em grande escala nas indústrias 

ceramistas. Segundo VIEIRA et al (2004)  o chamote é o descarte de produtos cerâmicos 

após a queima é um material não plástico que eventualmente são incorporados em massas 

para produção de cerâmicas. Para obtenção do pó desses rejeitos, inicialmente é necessário 

fragmentar as peças descartadas através de moinhos de martelos. A utilização de chamote em 

cerâmica vermelha pode ter reflexo positivo sobre todo processo produtivo. Pois apresenta 

granulometria mais grosseira em relação à argila o que pode melhorar no grau de 

empacotamento, também contribui significativamente para facilitar a etapa de secagem, 

devido a morfologias das partículas. 
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 Os rejeitos gerados pela construção civil e demolição de edifícios representam uma 

grande parcela de resíduos sólidos urbano, o que pode atribuir ao crescimento de novas 

construções, consequentemente a elevada taxa de desperdício de materiais em canteiros de 

obras. Estima-se que, 4% dos entulhos gerados da construção civil são de produtos de gesso 

(NASCIMENTO, 2010). A Fig. 5 mostra os resíduos de gesso oriundos do deposito Mathias 

gesso Paranamirim-RN. 

  

      
 

Figura 4: Em a) rejeito de forro de gesso proveniente do deposito Mathias gesso e b) chamote 

de telha da reforma do condomínio Helena Lopes 

 
  

 Segundo NASCIMENTO, 2010 o acúmulo de rejeito de gesso (Figura 4a) acarreta 

grande problemas econômicos com grave consequência ambiental. Pois o gesso libera 

substâncias tóxicas Ca+ e SO4+, que altera a alcalinidade dos solos e contaminação dos lençóis 

freáticos. Esses resíduos quando depositado em aterros sanitários libera o gás sulfídrico H2S 

devido às reações do sulfato com a matéria orgânica. 

 De acordo com a resolução CONAMA 307, os resíduos de gesso são classificados 

como classe C, ou seja, são materiais para os quais não foram desenvolvidas tecnologias ou 

aplicações economicamente viáveis que permitam a sua reciclagem ou recuperação. 

 Segundo a experiência de algumas empresas internacionais é possível à reciclagem de 

gesso.  Um exemplo disso é a reciclagem de placas de gesso acartonado que serve de matéria 

prima para indústria de gesso acartonado e fibra de papel, fornecida pela empresa canadense 

New West Gypsum Recycling. A empresa dinamarquesa Gipsrecycling também opera neste 

mercado e desenvolveu containeres especiais onde o resíduo fica protegido da chuva 

a b 
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(RIBEIRO, 2006). No entanto, no Brasil ainda não realizam a reciclagem de gesso. Porém 

alguns pesquisadores utilizam os resíduos de gesso de construção em formulações de massa 

cerâmica. 

 
2.4. FILTROS CERÂMICOS 
 

 Os filtros foram desenvolvidos para reter impureza do meio, seja solido, liquido e 

gasoso. O uso de filtros cerâmicos tem despertado grande interesse tecnológico, devido suas 

excelentes propriedades, baixo custo de fabricação e resistem á temperaturas superiores á 

1000ºC, tornando-se a opção preferida na maioria das aplicações de limpeza (COURY et. al, 

2004). 

 Os filtros de cerâmicos porosos possui grande potencial de uso e aplicações devido 

suas propriedades químicas, térmicas e mecânicas, tornando o uso de materiais metálicos e 

polímeros inadequados (MARINNHO, 2011). Os poros influenciam na estrutura e o tipo de 

aplicação, pois membranas e filtros requerem porosidade aberta. Porosidade aberta são poros 

conectados com a superfície um fator negativo na resistência mecânica. 

 Esses tipos de filtros são bastantes aplicados na indústria metalúrgica, para remoção de 

impureza de metais fundido (SHINGO, 1993) e como suportes para imobilização de biomassa 

em tratamentos de água residuais (TULIANNI et. al 1999). 

 Para avaliação dos filtros cerâmicos os principais critérios são a permeabilidade, 

eficiência da retenção de impureza e a resistência mecânica. A permeabilidade está 

relacionada com o tamanho dos poros.   Poros grandes favorecem a permeabilidade, mas 

reduzem a eficiência de coleta das partículas e diminuem a resistência mecânica. Por outro 

lado, poros pequenos aumentam a eficiência de coleta, contribuem para o aumento da 

resistência mecânica, mas promovem o aumento da queda de pressão através do filtro 

(SALVANI et al, 2002). 

 De acordo com VASCONCELOS (1997) a presença de poros em materiais cerâmicos 

é decorrente das condições de processamento usualmente empregadas e pode ter 

consequências positivas ou não em relação ao seu desempenho. Em relação ao 

comportamento mecânico, a presença de poros implica em diminuição da resistência. 

Portanto, quando a porosidade é controlada o material pode ser utilizado para funções como 
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membrana, filtros, adsorvente, materiais isolantes, suporte para catalise, matriz para 

incorporação de outras fases, etc. A Fig. 05 ilustra a retenção de partículas solidas. 

 

 

Figura 5: Etapas do processo de filtração 

Fonte: Elaboração do autor 

 
 A filtração é realizada por duas etapas: Primeira etapa ocorre à retenção das partículas 

sólidas (mensurada em mícron de 0,5 a <1). Na segunda etapa o liquida é absorvido sem 

impureza.  

 
2.5. COMPACTAÇÃO 
 

A compactação a seco é o procedimento de conformação mais utilizado pela indústria 

cerâmica devido à sua elevada produtividade, facilidade de automação, capacidade de 

produzir peças de variadas formas e tamanhos, sem contração de secagem e com baixa 

tolerância dimensional (ALBERO, 2000).  

O processo de conformação consiste na compactação de um pó cerâmico 

homogeneizado e atomizados, contido no interior de uma matriz através de força uniaxial. A 

operação compreende três etapas ou fases: (1) preenchimento da cavidade do molde, (2) 

compactação da massa e (3) extração da peça (ALBERO, 2000). A Figura 5 mostra todo o 

processo de compactação. 

Primeira etapa 

Segunda etapa 

Retenção das partículas sólidas 

Filtro 

Água tratada 
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Figura 6: Compactação por prensagem das amostras. 

Fonte: adaptada (ALBERO 2000) 

 

 A prensagem visa alcançar um maior grau de empacotamento das partículas. Este 

empacotamento minimiza a porosidade que deve ser removida durante a sinterização e, 

consequentemente, acarretando uma retração linear na peça final, além de atribuir uma pré-

forma na peça a verde e, dessa forma, uma resistência para manuseio. Como consequência do 

elevado grau de empacotamento, também, haverá um aumento na cinética de sinterização, 

bem como, a diminuição de distorções ou de microestruturas não homogêneas durante a 

sinterização (RICHERSON, 1991).  

Segundo TERPSTRA et al (1995) quando o material é comapctado ocorre uma 

deformação dos grânulos, isso ocorre devido ao escorregamento e rearranjo das partículas no 

interior dos grânulos; sua deformação reduz a porosidade e aumenta o número de contatos 

intergranulares. O ar comprimido migra através dos poros sendo eliminado parcialmente no 

espaço existente entre o punção e a matriz. A Figura 6 mostra as alterações da forma do 

grânulo e de sua distribuição de poros durante a compactação. 
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Figura 7: Alteração da forma do grânulo durante a compactação. 
 
 A compactação é um processo importante na fabricação de peças à verde, para isso é 

necessário que o material seja homogeneizado, atomizado. De acordo com alguns resultados 

experimentais, O rejeito de telha por apresentar baixa plasticidade, não obtém uma boa 

compactação diferentemente do rejeito de gesso.  

 
2.6. SINTERIZAÇÂO 
 
 Após a compactação os materiais passam por um processo de sinterização, uma das 

etapas mais importante para fabricação de materiais cerâmicos. A sinterização pode ser 

definida como um tratamento térmico para unir as partículas em temperatura abaixo do ponto 

de fusão pelo transporte de átomos (GEMAM, 1984). 

 As peças á verdes adquirem propriedades mecânicas através da sinterização, como a 

resistência mecânica, entre outras. Durante a sinterização as pastilhas cerâmicas podem 

apresentar diversos defeitos (fissuras, dimensões incorretas e rachaduras). Normalmente, 

defeitos como trincas internas, concentração de tensões, fragilização das peças, entre outros. 

São mais difíceis de serem detectados e nestes casos um conhecimento aprofundado do 

processamento da peça ajudará na detecção das causas dos defeitos a fim de serem evitados. 

Uns dos defeitos que ocorre durante a sinterização é o empenamento, isso acontece devido às 

reações de decomposição ou retirada não completa dos ligantes. (ROCHA, 2011). 
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 No ciclo de sinterização, os parâmetros mais importantes são: temperatura, tempo, 

características das partículas, (morfologia, tamanho médio, distribuição de tamanho, 

empacotamento), pressão aplicada, formação de fase líquida, taxa de aquecimento, densidade 

inicial, composição do material e atmosfera de sinterização. 

 A sinterização geralmente acontece tanto estado solido como no estado liquido. Na 

sinterização em estado sólido, ocorre transporte por difusão. Já na sinterização com presença 

de fase líquida, o transporte ocorre através do líquido formado presente na estrutura 

(BARSOUM, 1997). 

a) Sinterização na fase sólida 

 

 Durante o processo de sinterização no estado solido, diversas alterações geométricas 

ocorrem, permitindo a divisões em estágios, sendo eles o inicial, o intermediário e o final 

(GERMAN, 1996).  Figura 8 mostra o estagio inicial onde ocorre o rearranjo das partículas e 

a formação inicial do pescoço. O pescoço pode ser interpretado pelo ponto de contato entre 

cada partícula. 

 

Figura 8: (a) Arranjo inicial das partículas; (b) Rearranjo; (c) Formação do 

pescoço (RICHERSON,1992). 

 

 No estagio intermediário da sinterização, o pescoço formado entre as partículas 

alargam-se e área de contato entre as partículas ficam maiores. Em virtude dessa alteração, as 

partículas passam a ser denominadas de grãos. A porosidade vai sendo reduzida e os grãos 

menores são incorporados aos maiores. A figura 9 mostra a sequencia desse processo de 

redução da porosidade e de crescimento dos grãos (FIGUEIREDO, 2008). 
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Figura 9: (a) Crescimento do pescoço e redução do volume; (b) alongamento do contorno dos 

grãos; (c) continuação do crescimento do pescoço, alongamento do contorno dos grãos, 

redução do volume e crescimento dos grãos (de RICHERSON, 1992). 

 

 O crescimento de grão ocorre a partir do último estágio durante o qual os poros 

tornam-se esféricos e isolados. A eliminação destes poros é extremamente difícil nesta etapa. 

O estágio final corresponde aos poros isolados e fechados que se contraem lentamente através 

da difusão de lacunas para o contorno de grão. A densificação torna-se mais sensível em 

relação ao tamanho de grão relativo e a atmosfera dos poros.  Qualquer gás aprisionado nos 

poros inibirá a densificação. A figura 10 mostra a sequencia final das alterações sofridas pela 

estrutura (COSENTINO, 2006) 

 

 

 Figura 10: (a) Crescimento do grão com poros isolados; (b) crescimento do grão com 

redução da porosidade; (c) crescimento do grão com eliminação da porosidade 

(RICHERSON, 1992). 

b) Sinterização na fase líquida 

 

 A sinterização via fase liquida acontece devido à formação de um líquido na estrutura. 

A ocorrência deste líquido caracteriza maior diferença entre os dois tipos básicos de 
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sinterização, e tem papel decisivo na determinação dos mecanismos de sinterização e no 

aspecto final da estrutura sintetizada (COSENTINO, 2006). De um modo geral, a sinterização 

via fase liquida comparando a sinterização por fase solida é mais rápida e fecha a estrutura 

mais facilmente. 

 A sinterização na fase líquida geralmente é aplicada para sistemas que apresentam 

dificuldades em densificar durante a sinterização via fase sólida. Para esse tipo de 

sinterização, os aditivos devem possuir um ponto de fusão relativamente baixo ou formarem 

compostos eutéticos em temperaturas de fusão baixas. Estes compostos fundidos podem 

provocar um aumento na velocidade de densificação (GERMAN, 1996). O processo de 

sinterização via fase liquida geralmente passam por três estágios: rearranjo, solução-

precipitação e coalescimento dos grãos. Estas etapas são observadas na Figura 11 

 

Figura11: Estagio da sinterização via fase liquida: (a) rearranjo de partículas; (b) Solução-

precipitação e (c) Remoção dos poros. (KWON, 1991) 

 

 Na primeira etapa de rearranjo de partículas, ocorre a formação de fase líquida que 

molha fase sólida. Onde é observada a redução dos poros e através da dissolução de material a 

criação de pontos de contato entre as partículas. A Solução-Precipitação o material sólido é 

transferido através do líquido e a densidade é aumentada. Finalmente a última etapa, 

conhecida como a remoção dos poros, que inicia após o fechamento dos mesmos (SOARES, 

2003).  
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3. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

 Neste capítulo serão apresentados os materiais utilizados para o desenvolvimento da 

pesquisa, o método de obtenção e todo o processo de fabricação dos corpos de prova. Serão 

vistos os ensaios tecnológicos e em seguida, uma breve descrição dos métodos empregados 

nas técnicas de caracterização do material.  

 

3.1. MATERIAIS 

 

 Os materiais utilizados no desenvolvimento desta pesquisa, foram o rejeito de gesso da 

indústria Mathias Gesso e o chamote de telha proveniente da reforma do condomínio Helena 

Lopes do município de Parnamirim - RN, respectivamente.  

 

            

                                                            (a)                                                (b) 

Figura 12: Imagens (a) e (b) correspondem aos rejeitos de gesso e o chamote de telha 

Fonte: Elaboração do autor 
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3.2. MÉTODOS 

 

 Inicialmente, o rejeito de gesso foi triturado manualmente e “cominuido” no moinho 

de bolas durante 60 minutos e o chamote de telha em um moinho de martelo por 20 minutos, 

no laboratório de processamento mineral e resíduo do IFRN. O material foi peneirado em 

malha ABNT n° 200 para uniformização do tamanho da partícula. Após o peneiramento, as 

matérias primas foram caracterizadas, através de análises químicas, difração de raios X, 

microscopia eletrônica de varredura e análise granulométrica.   

 Foram preparadas cinco formulações de massa variando seus percentuais, conforme 

mostrado na Tab. (02) 

 

Tabela 2: Formulações das massas dos rejeitos (% em massa) 

Matérias-Primas FA FB FC FD FE 

Rejeito de Gesso 50% 90% 80% 70% 60% 

Chamote de Telha 50% 10% 20% 30% 40% 

 

 Para entender melhor o desenvolvimento do processo experimental da pesquisa, a Fig. 

13 mostra toda a metodologia aplicada, desde a obtenção das matérias primas, caracterização 

dos materiais de partida, formulações em percentuais diferentes, fabricação dos carpos de 

prova, ensaios tecnológicos e caracterização das pastilhas pós-sinterização. 
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Figura 13: Fluxograma do processo experimental da pesquisa. 

 

Matérias- prima 

Rejeito de Gesso Chamote de telha 

Cominuidos / Peneiramento 
200 Mesh 

Homogeneização 

(Chamote + Rejeito de Gesso) 

Formulações FA(50% R. Gesso e 50%CH); 
FB(90 % R. Gesso e 10 % CH); FC(80% R. 
Gesso e 40% CH); FD(70% R. Gesso e 30% 
CH); FE (60% R. Gesso e 40% CH) 

Atomização/ prensagem 25 
MPA 

Fabricação dos corpos de 
prova  

Secagem (110º C/ 24 h) 
 

Sinterização 
Temp. = 900, 1000 e 1100 °C 

Tempo = 60 minutos 
Taxa de aquecimento = 10°C/min 

 

Absorção de 
Água (AA) 

 

Porosidade 
(PA) 

 

Retração Linear 
(RLq) 

 

Massa Específica 
(MEA) 

Resistência à 
Flexão 

Caracterização 
DRX, FRX, MEV, 
EDS. 

Caracterização 
DRX, FRX, MEV, 
EDS. 

Caracterização 
TGA/DSC 

MEV 
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3.3 TÉCNICAS DE CARACTERIZAÇÃO DAS AMOSTRAS  

 

 O pó dos rejeitos (gesso e chamote de telha) foram caracterizados utilizando as 

técnicas de análises térmicas (TG/DSC), Análise Granulométrica a laser, Difração de Raios X 

(DRX), Fluorescência de Raios X (FRX), Espectroscopia de Raios X por Dispersão de 

Energia (EDS), A Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) do material de partida do 

rejeito de gesso e chamote e pós-ensaio de flexão na região da fratura.  

 A influência das características microestruturais e morfológicas foram analisadas para 

entender a importância da microestrutura e propriedades dos materiais utilizados nos rejeitos 

de gesso e chamote de telha. 

 

3.3.1. Fluorescência de Raios X (FRX) 

 

 É uma técnica não destrutiva que permite não só uma análise qualitativa (identificação 

dos elementos presentes numa amostra), mas também quantitativa, permitindo estabelecer a 

proporção em que cada elemento se encontra presente. Foram analisadas cada amostra em 

forma de pó, através de um espectrômetro de Fluorescência de raios X de marca Shimadzu 

EDX -720/800 HS do Departamento de Engenharia de Materiais (DEMAT) da Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte (UFRN). 

 

3.3.2. Difração de Raios X (DRX) 

 

 A técnica da difração de raios X (DRX) permite determinar parâmetros 

cristalográficos e os arranjos atômicos na rede cristalina dos materiais. 

  Os materiais foram submetidos à análise em forma de pó com granulometria de 200 

mesh e secas em estufa por 24 horas à temperatura de 110°C. Executada por um equipamento 

denominado difratômetro modelo XRD-7000 Shimadzu, radiação CuKα, tubo de alvo de 

cobre, com tensão de 40 kV e corrente de 30 mA no laboratório de caracterização de materiais 

por raios X do Departamento de Engenharia de Materiais (DEMAT/ UFRN). 
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3.3.3. Análises Térmicas (TG/DSC) 

 

 Análise termogravimétrica (TG) avalia as medidas de propriedades físicas e químicas 

a parti de uma determinada temperatura controlada e pré-programada. O objetivo da analise 

térmica é verificar as alterações na massa de um composto em função da temperatura ou do 

tempo (WEST, 1984). A calorimetria exploratória diferencial (DSC) tem como objetivo 

mensurar a diferença de energia fornecida a um composto e a um material de referência, 

termicamente estável, em função da temperatura controlada e pré-programada, verifica as 

variações de entalpia e outros fenômenos relacionados à perda de massa (ASSIS, 2013). 

As análises térmicas foram realizadas em um analisador termogravimétrico modelo 

Netzsch STA 449F3 no Laboratório de Análises Térmicas do Departamento de Engenharia de 

Materiais (DEMAT) da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN).  Foi utilizada 

para desenvolver a analise 15mg de massa e uma taxa de aquecimento 10°C/ min até a 

temperatura de 900, 1000, 1100 e 1200°C. 

 

3.3.4. Análise Granulométrica a laser 

 

  A granulometria a laser é uma técnica utilizada para determinar a distribuição dos 

diferentes tamanhos de partículas em uma amostra. As análises foram executadas em um 

granulômetro a laser CILAS- 1180, No laboratório de Física - UTDIF (UFRN). Foram 

analisadas amostras do rejeito de gesso e rejeito de telha. 

 

3.3.5. Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) 

 

 O princípio da microscopia eletrônica de varredura consiste em utilizar um feixe de 

elétrons através de filamento de tungstênio na superfície da amostra. O feixe de elétrons varre 

a área em analise e permite a obtenção de uma imagem ampliada e tri-dimensional. 

 A microscopia eletrônica de varredura dos rejeitos foi obtida através de um 

microscópio modelo TM 3000 da Hitachi, utilizando uma tensão de 15 kV. A análise foi 

realizada no Laboratório de Microscopia Eletrônica do Departamento de Engenharia de 

Materiais (DEMAT) da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) 
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3.3. 6. Espectroscopia de Raios X por Dispersão de Energia (EDS) 

 

 Este tipo de análise, denominado espectroscopia de energia dispersiva (EDS) permite a 

análise composicional dos materiais, sendo possível a quantificação dos elementos presentes 

em porcentagem atômica ou em peso. O detector de energia dispersiva funciona a partir da 

emissão dos raios-X característicos (NECKEL, 2009). 

 A análise por EDS foi realizada com o auxílio do MEV, utilizando um espectrômetro 

de energia dispersiva de raios X modelo Hitachi Swift ED 3000, com detector de silício, 

resolução de 161 eV, com tensão de 15 kV. A análise no Laboratório de Microscopia 

Eletrônica do Departamento de Engenharia de Materiais (DEMAT) da Universidade Federal 

do Rio Grande do Norte (UFRN).  

 

3.4. PROCESSO DE FABRICAÇÃO E ENSAIOS TECNOLÓGICOS DOS CORPOS DE 

PROVA PÓS-SINTERIZAÇÃO. 

 

 Para confeccionar as pastilhas cerâmicas, utilizou-se uma quantidade de 

aproximadamente 12g de massa total com uma umidade de 10%. Esta massa foi colocada em 

uma matriz metálica, sob forma de prismática de 60 x 20 x 5 mm3 e compactados por 

prensagem uniaxial com pressão de 25 MPa. Depois de compactados, foram mantidos em 

estufa a 110°C por um período de 24h, para eliminação da umidade.  

 Após a secagem, medidos nas três dimensões com paquímetro digital com resolução 

de 0,05mm e pesados em balança analítica com resolução de 0,001g. Para serem submetidos  

aos ensaios tecnológicos de absorção de água, porosidade aparente, massa especifica aparente 

e retração linear.  

 As amostras foram sinterizadas em forno de marca Jung modelo 0713 nas 

temperaturas de 900°C, 1000°C e 1100°C, com um patamar de 60 minutos e com uma taxa de 

aquecimento de 10°C/min. Após a sinterização, os corpos de prova foram medidos com 

paquímetro digital com precisão de 0,05 mm e pesados em balança de precisão. 
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3.4.1 . Absorção de Água Aparente 

 

 Para determinar do ensaio de absorção, foi utilizada a norma NBR12766 (ABNT, 1992). 

Os corpos de prova sintetizados foram colocados em uma estufa por 24h a uma temperatura de 

105 °C. Para retirar o excesso de umidades, faz a pesagem (Ms). Após 24 imerso em água 

destilada é necessário enxugar o excesso de água com um pano umedecido e pesa-los (Mu). Onde, 

Mu é a massa úmida e Ms é a massa seca. O resultado da absorção e calculada através da eq. (06) 

 

                                   (06) 

 

 

3.4.2.  Porosidade Aparente 

  

   O processo de porosidade aparente, consiste em secar os corpos de prova por 24h em 

estufa com temperatura aproximadamente 105°C e pesá-los para obtenção da massa seca 

(Ms), em seguida pesá-los imerso em água (Mi). O valor percentual para o calculo da 

porosidade aparente é determinado através do calculo da eq. (07). Conforme a norma NBR 

13818/97 (ABNT, 1997). 

  

                                          (07) 

 

 

3.4.3. Massa Específica Aparente 

 

 Determina o resultado da relação entre a massa do corpo de prova seco pelo seu 

volume aparente. Para análise da densidade aparente foi utilizada a eq. (08) 

 

 

                                            (08) 
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3.4.4. Retração Linear 

 

 A retração linear consiste na medição da redução ou expansão percentual do corpo 

cerâmico á verde antes da sinterização e pós-sinterização onde Lo é o comprimento inicial em 

milímetros (após secagem à 110°C) e Lf o comprimento final após sinterização. Determina-se 

a variação da dimensão linear dos corpos cerâmicos através da eq. (09) 

 

                                                   (09)                                                                                                                                                   

 

3.4.5.  Resistência á Flexão  

 

 O ensaio de ruptura tem como objetivo determinar a carga de tensão máxima de 

ruptura das amostras. Foi utilizado o método de ensaio flexão de três pontos, onde o corpo de 

prova é fixo entre dois apoios, a carga é aplicação no centro da distância entre os apoios. 

Foram ensaiados cinco corpos de prova para obtenção da media, todas as formulações FA 

(50% de rejeito de gesso e 50% do rejeito de telha) nas temperaturas 900ºC, 1000 e 1100ºC; 

FB (90% de rejeito de gesso e 10% do rejeito de telha) 900ºC, 1000 e 1100ºC FC ( 80% de 

rejeito de gesso e 20%  do rejeito de telha) sinterizadas  900, 1000 e 1100 ºC; FD (70% de 

rejeito de gesso e 30%  do rejeito de telha) á temperatura de 900 1000 e 1100ºC; FE (60% de 

rejeito de gesso e 40%  do rejeito de telha) á 900, 1000 e 1100ºC, foram submetido ao ensaio 

de flexão. A Equação (10) mostra o teste de flexão de um dos corpos de prova. 

 

                                           (10) 

 

3.5. CONFECÇÃO DO SISTEMA FILTRO CERÂMICOS  

 O filtro cerâmico foi confeccionado a partir dos rejeitos de gesso e chamote de telha, 

copos descartáveis e suporte de madeira. As pastilhas com as respectivas formulações FA, 

FB, FC, FD e FE foram coladas na parti inferior de cada copo de plástico, fixada com cola 

super bonder e silicone para impedir o vazamento. Os copos de plástico foram presos em um 

suporte de madeira.  O liquido utilizado para o processamento de filtragem foi à água de uso 

domestico misturada com areias (silicaticos). A Figura14 mostra o projeto do filtro cerâmico.  
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Figura 14: Demonstrativo experimental do filtro cerâmico  

Fonte: Elaboração do autor 

 Nas figuras 15 e 16 demonstram a parte inferior e superior do filtro. Na parte inferior 

mostra as pastilhas de cada formulação FA, FB, FC, FD e FE coladas em copos de plásticos. 

Na parte superior é visto a suspensão de impurezas. 

 

Figura 15:  Demonstrativo da parte inferior do filtro cerâmico  

 

Figura 16: Demonstrativo da parte inferior do filtro cerâmico  
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4.    RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

 Neste capítulo serão abordados os resultados e análises de medidas propostas no 

capítulo anterior. Será apresentada uma sequência de análises de resultados e discussões 

referentes às caracterizações estruturais, morfológicos e tecnológicos.  

 

4.1. FLUORESCÊNCIA DE RAIOS X (FRX) 

 

 Os resultados da análise química das matérias-primas obtidas por fluorescência de 

raios X estão apresentados na Tabela 03. Os resultados apresentam altos teores dos óxidos 

CaO e SO3 nas matérias primas e nas formulações cerâmicas. O rejeito de gesso apresentou 

um teor de CaO em torno de 64,041% e SO3 (33,278%) apresentando grande percentual de 

fundentes em sua composição. Fundentes são materiais que diminuem o ponto de fusão da 

formulação cerâmica.  

 Esses óxidos fundentes CaO e SO3 irão atuar no processamento térmico na etapa de 

sinterização no qual irão preencher os poros cerâmicos por força capilar, consequentemente 

aumentando a densidade do material. Os demais óxidos com percentuais abaixo de 1,5% são 

considerados impurezas. 

 Na matéria-prima rejeito de chamote observa-se um teor de 48,975% de CaO e 

1,853% de SO3 representando o total de fundentes.  Devido o percentual de óxidos fundentes 

ser menor no rejeito de chamote, as formulações com maior percentual de rejeito de chamote 

tendem a retrair menos na sinterização do que as formulações contendo alto teor de rejeito de 

gesso.  

 O rejeito de chamote apresentou uma alta concentração de óxido de ferro (25,368%), 

que juntamente com o óxido de titânio (1,807%) são constituintes indesejáveis para 

componentes cerâmicos de queima clara, pois conferem coloração escura nos corpos 

cerâmicos após sinterização, diferentemente do rejeito de gesso que apresentou apenas 

0,219% (Fe2O3).  

 O óxido de ferro - Fe2O3 incorporado nas massas cerâmicas reduz a plasticidade, mas 

também diminui a retração de queima e facilita a secagem das massas, propicia a diminuição 

da resistência mecânica, porém o pouco que funde durante a sinterização, proporciona dureza 

aos corpos cerâmicos.  
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Tabela 3: Análise química obtida por fluorescência de raios X (FRX) das matérias-primas 

 

Óxidos 

Presentes 

Concentrações em Massa (%) 

Rejeito 

Gesso 

Rejeito 

Chamote 

 

FA 

 

FB 

 

FC 

 

FD 

 

FE 

CaO 64,041 48,975 44,751 58,402 54,358 43,260 42,008 

SO3 33,278 1,853 21,787 29,591 27,510 20.955 20,802 

Fe2O3 0,219 25,368 23,732 6,038 11,516 25.567 26,478 

SrO 2,462 2,079 3,031 4,471 3,971 2,799 3,056 

SiO2 - 9,452 2,618 0,925 1,272 3,002 2,875 

ZrO 2 - 4,318 0,745 - - 0,751 1,023 

K2O - 2,857 1,677 0,340 0,837 1,729 1,848 

TiO 2 - 1,807 1,131 - 0,535 0,989 0,529 

BaO - 0,475 - - - 0,683 1,032 

MnO - 0,321 0,287 - - - - 

Rb2O - 0,287 0,242 - - 0,264 0,282 

ZnO - 0,133 - - - - - 

Sc2O3 - - - 0,232 - - - 

Al 2O3 - 2,075 - - - - - 

CuO - - - - - - 0,068 

 

 Os teores de SiO2 apresentados no rejeito de chamote indicam a presença de silicatos e 

sílicas livres. A sílica livre corresponde ao quartzo e derivados, o que propicia uma redução 

na plasticidade das massas cerâmicas, ou seja, formulações contendo um maior percentual de 

chamote tendem a diminuir a plasticidade das massas cerâmicas. Os silicatos são 

argilominerais, as micas e feldspatos.  

 Em geral, teores de SiO2 indicam se tratar de composição química de materiais 

primários e de argilominerais (quartzo, feldspato e minerais do grupo mica). As concentrações 

dos óxidos de potássio (K2O - 2,857%) e ZrO2 (4,318%) apresentadas no chamote podem ser 

provenientes de agentes fundentes, conferindo consistência das massas cerâmicas e resistência 

mecânica aos corpos de prova quando sinterizados entre 950 a 1000°C. 
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4.2. DIFRAÇÃO DE RAIOS X (DRX) 

 

 A Figura 15 mostra o resultado da difração de raios X do rejeito do gesso. Os 

resultados do difratograma apresentam a formação da fase mineralógica bassanita (CaSO4. 

0,5H2O), sendo característica do gesso e de acordo com os resultados da fluorescência de 

raios X (FRX), mostrando os mesmos elementos químicos  CaO (64,041%) e SO3 (33,278%). 
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Figura 17 : Análise Mineralógica obtida por Difração de Raios X (DRX) do Rejeito de Gesso 

 

 De acordo com Oliveira et al (2012) o mineral bassanita cristaliza na estrutura 

monoclínico com o pico d400 de maior intensidade (100%), conforme apresentado na Fig.15. 

A matéria prima rejeito de gesso em formulações de massas cerâmicas pode apresentar menor 

plasticidade, devido a fase mineralógica bassanita ser um sulfato de cálcio semi-hidratada, 

diferentemente da fase gipsita que contém o mineral dihidratado (CaSO4.2H2O) conferindo 

uma maior plasticidade nas massas cerâmicas (OLIVEIRA et al, 2012). 

 A Figura 16 apresenta o resultado da difração de raios X do chamote de telha. Os 

resultados do difratograma de raios X apresentam a formação dos minerais quartzo (SiO2), 

albita, mica e hematita. 
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 O quartzo possui uma estrutura cristalina trigonal e hexagonal composta por tetraedros 

de sílica (SiO2). 
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Figura 18: Análise Mineralógica obtida por Difração de Raios X (DRX) do Chamote 

 

4.3. ANÁLISES TÉRMICAS (TG/DSC)  

  

 Foi analisada somente a formulação FA, onde apresenta porcentagem de 50% de 

rejeito de gesso e 50% de rejeito de telha. As demais formulações FB, FC, FD e FE fundiram 

as temperaturas determinadas 900, 1000 e 1100ºC impossibilitando a determinação da análise 

térmica. 

 As curvas de termogravimetria (TG) e calorimetria exploratória diferencial (DSC) da 

formulação FA estão apresentadas na Fig. 16. As curvas TG-DSC apresentam informações 

sobre a perda de massa e as variações de energia, respectivamente, das amostras durante o 

aquecimento, que fornecem informações de possíveis reações e transformação de fases do 

material. A análise da curva TG-DSC em paralelo facilita a compreensão dos fenômenos que 

ocorrem durante a sinterização das amostras. 
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 Na curva da TG da formulação FA, observa-se uma perda inicial em torno de 5% até a 

temperatura de 77, 43º C, relacionada à perda de água e a umidade dos corpos cerâmicos, 

assim como a 328, 29ºC houve uma perda de 10%. Por se tratar de um rejeito. O rejeito de 

gesso obteve a fase bassanita (Figura 15) devido o material ter sido calcinado nas 

temperaturas entre 140-160ºC, transformando da gipsita para a bassanita (Equação 2). Entre 

508,98ºC e 959,61ºC o material ganhou massa significativa relacionada ao processo de 

aprisionamento de bolhas, aumentando a massa dos corpos cerâmicos. Entre 997,79ºC e 

1200ºC ocorreram a maior perde de massa 28%, isso devido à desidroxilização da Mica, 

presente no rejeito de telha (SOARES, 2010).  

 

Figura 19: Análises Térmicas (TG-DSC) da Formulação FA 

 Na curva DSC, Fig. 17, observa-se que até a temperatura de 553,17ºC houve uma 

liberação de energia de 28 µV⁄mg, associada a transformação de fase do quartzo α (SiO2 - α) 

para o quartzo β (SiO2 – β) presente no rejeito de telha, em decorrência da subida de curva no 

gráfico do TG. Observa-se um pico exotérmico a 734,46ºC com liberação de energia 24 

µV⁄mg, associada a cristalização da mica e da albita, que pode significar a eliminação do 

grupos das hidroxilas restantes ou a ruptura das estruturas do grupo de SiO4 (sílicas livres) 

(SOARES, 2010).  
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 Observa-se pico endotérmico na temperatura em torno de 1110ºC relacionados à 

energia de difusão do material e consequentemente a densificação do material. Este pico 

endotérmico corresponde à transformação do quartzo-β para a tridimita-  β. Destaca-se o 

óxido de cálcio encontrado nas composições das matérias-primas, conforme apresentada na 

análise química por fluorescência de raios-X (Tabela 3), podem atuar como aditivos e 

mineralizadores acelerando a nucleação e o crescimento dos cristais, visto na Fig. (09) 

(RICHERSON, 1992). 

4.4.  ANÁLISE GRANULOMÉTRICA A LASER 

 
 Os rejeitos de gesso e chamote foram moídos e passados em peneira ABNT 200 Mesh. A 

Figura 18 apresenta o histograma da distribuição granulométrica do rejeito de gesso. Observa-se 

que o material apresenta uma distribuição não uniforme e estreita de tamanhos de grãos, os 

valores médios apresentados (83%) foram em torno de 10 µm, com variação entre 0,04 a 50 µm, 

uma vez que a diferença de tamanhos de grãos pode alterar a densificação, influenciando o 

grau de porosidade e consequentemente nos processos de compactação e sinterização 

(VALCACER, 2012). 

  

 

 Figura 20: Distribuição granulométrica das partículas do rejeito de gesso 
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 A Figura 19 apresenta o histograma de distribuição granulométrica do chamote de 

telha. Nota-se que o rejeito apresenta distribuição heterogênea de tamanhos de grãos. Os 

valores médios apresentados (63%), em torno 80 µm, com variação entre 0,05 a 100 µm.  

 

Figura 21: Distribuição granulométrica das partículas do rejeito de telha 

 

 A partir dos valores apresentados na distribuição granulométrica, percebe-se uma 

granulometria mais fina do rejeito de gesso, comparando-se ao chamote de telha. Este 

resultado evidencia que em formulações com maiores percentuais de gesso FB, FC, FD e FE, 

apresentam uma melhor compactação, devido os grãos mais finos preencherem os vazios dos 

corpos cerâmicos, organizando-se com maior uniformidade e consequentemente alcançando 

maiores densidades (Figura 25) e resistência mecânica do material (Figura 26), 

principalmente a 1100ºC.  

 

4.5. ANÁLISE MICROSCOPICA DO MATERIAL DE PARTIDA 

 

 Os rejeitos foram caracterizados quanto a sua morfologia e microestrutura através da 

microscopia eletrônica de varredura. A Figura 20 mostra a micrografia obtida por MeV das 
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materiais- primas peneiradas a 200 mesh. Em (a) rejeito de telha ou chamote, (b) rejeito de 

gesso. 

    

                                  (a)                                                                      (b) 

Figura 22: Micrografia dos rejeitos (a) chamote de telha peneirado a 200 mesh; (b) rejeito de 

gesso peneirado a 200 mesh. 

 
 Percebe-se que as matérias-primas apresentam grandes aglomerados de partículas com 

tamanhos da ordem de 10 µm e porosidades intergranulares. A diferença de tonalidade das 

micrografias está relacionada aos elementos químicos presentes em cada matéria prima, 

devido à interação dos elétrons nas análises com os compostos existentes nas matérias-primas. 

 

4.6.  ENSAIOS TECNOLÓGICOS  

 

 Foram estudadas varias hipótese de formulações utilizando rejeito de gesso e chamote 

de telha visando aplicação em filtros cerâmicos. As composições químicas das massas podem 

ser formuladas para fabricação de produtos que adquirem a coloração branca ou vermelha 

após queima, dependendo da porcentagem das matérias - primas. À medida que aumenta a 

concentração de rejeito de telha nas massas, os corpos de prova apresentam tonalidades 

avermelhada deve-se ao alto teor de Fe2O3 ( 25,368 %). As formulações FA, FD e FE da Fig. 

21, mostra a diferença de tonalidade. 

Aglomerados de 
partículas 

Porosidade 

Aglomerados de 
partículas 

Porosidade 
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Figura 23: Amostras apresentadas em diferentes porcentagens de gesso 

 

 As tabelas 4, 5 e 6 apresentam os resultados dos ensaios tecnológicos dos corpos de 

prova de cada formulação FA, FB, FC, FD e FE. Nas respectivas temperaturas: 900,1000 e 

1100°C. 

Tabela 4: Resultados dos ensaios físico-mecânicos dos corpos de prova sinterizados a 900°C. 

Resultados obtidos a 900°C 

Ensaios FA FB FC FD FE 

Retração de queima (%) 1,163 3,268 2,468 1,562 1,416 

Absorção de água (%)  32,672 31,916 31,277 31,618 31,015 

Porosidade aparente (%) 34,952 34,588 35,790 35,253 33,490 

Massa específica (g/cm3) 1,069 1,083 1,144 1,114 1,079 

Resistência à Flexão (MPa) 0,19 0,31 0,27 0,21 0,23 

 

Tabela 5: Resultados dos ensaios físico-mecânicos dos corpos de prova sinterizados a 

1000°C. 

Resultados obtidos a 1000°C 

Ensaios FA FB FC FD FE 
Retração de queima (%) 3,118 8,448 6,839 4,478 4,624 

Absorção de água (%)  30,042 24,580 24,767 25,668 27,658 

Porosidade aparente (%) 35,950 31,023 28,799 32,299 33,256 

Massa específica (g/cm3) 1,198 1,262 1,162 1,257 1,214 

Resistência à Flexão (MPa) 0,42 0,34 0,31 0,25 0,28 

 

FA FB FC FD FE 
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Tabela 6: Resultados dos ensaios físico-mecânicos dos corpos de prova sinterizados a 

1100°C. 

Resultados obtidos a 1100°C 

Ensaios FA FB FC FD FE 

Retração de queima (%) 3,916 16,148 13,701 8,260 5,742 
Absorção de água (%)  27,617 6,375 12,396 19,888 22,694 

Porosidade aparente (%) 32,440 9,997 18,234 26,236 27,579 

Massa específica (g/cm3) 1,1756 1,568 1,473 1,322 1,216 

Resistência à Flexão (MPa) 1,29 3,25 3,46 1,68 1,55 

 

4.6.1.  Retração Linear 

 

 De acordo com a figura 22, pode-se observar que até a temperatura de 1000ºC os 

corpos-de- provas apresentaram comportamento semelhante. Com o aumento da temperatura 

à 1100ºC, as formulações FB e FC apresentaram maior retração linear de queima em relação à 

formulação FA, isso pode ser atribuído à maior concentração de gesso, bem como o alto teor 

de fundentes (CaO). Estes fundentes contribuem para a perda de massa do material  
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Figura 24: Gráfico de Retração Linear 
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 A formulação com maior percentual de rejeito de gesso (FB) obteve maior retração 

linear a 1100°C, isso ocorre devido os rejeito de gesso apresentar a bassanita como fase 

marcante (Figura 15). Os rejeitos de gesso incorporados nas massas do chamote de telha 

atuam como formadores de “esqueleto” do corpo de prova cerâmico no processo de 

sinterização, proporcionando à formação de fase líquida e preenchendo os poros do corpo 

cerâmico, influenciando dessa forma na absorção de água, porosidade e na resistência 

mecânica dos materiais. 

 Observa-se que a retração linear dos corpos-de-prova das formulações aumenta com o 

aumento da temperatura de 1000°C para 1100°C, evidenciando a forte influência da 

temperatura na retração linear dos corpos de prova. Esse comportamento é atribuido a perda 

de massa dos corpos de prova e a reatividade dos pós de elevada sinterabilidade das 

formulações, além da formação de fases líquidas (MORAES, 2007). 

 Todas as formulações apresentam um aumento substancial da retração linear com o 

aumento da temperatura de sinterização para 1100°C. Esse aumento da retração linear pode 

está relacionado às reações de redução que ocorrem durante a sinterização, provocando a 

expansão dos corpos de prova, isso devido ao aprisionamento de gases liberados do interior 

dos corpos de prova durante as reações, sendo prejudiciais a resistência mecânica e a absorção 

de água do material. Como se pode observar, as formulações FA e FE sofreram menor 

retração na sinterização de 1100ºC. Acredita-se que isso se deu pelo fato de ambas as misturas 

conterem menores teores de gesso. 

 

4.6.2.  Absorção de Água 

 

 A Figura 23 apresenta os resultados de absorção de água das formulações estudadas.  

As formulações FA, FB, FC, FD e FE, foram sinterizadas a 900, 1000 e 1100ºC, para cada 

formulação. Observa-se que no gráfico, a absorção de água diminui à medida que aumenta a 

temperatura. Este comportamento está atribuído a grande quantidade de poros dos corpos-de-

prova, oriundos do processo de compactação e da temperatura de sinterização, sendo 

responsável pelo fechamento e arredondamento parcial dos poros devido à coalescência por 

difusão térmica do material, estando coerente com literatura de (VASCONCELOS, 1997). 
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Figura 25: Gráfico de Absorção de água dos corpos-de- prova 

 

 Foi observado também que as formulações FB e FC à 1100ºC obtiveram uma baixa 

absorção de água em torno de 5%. Isso pode está relacionado com a porcentagem de gesso 

nas formulações e a presença de materiais fundentes, onde durante a sinterização a 1100°C, 

fundiu e preencheu os poros, bem como arredondou e fechou parcialmente os mesmos, 

absorvendo menos água.  Outro ponto importante a ser analisado é que a formulação FA 

obteve maior absorção de água em todas as temperaturas. Isto está relacionada com a 

quantidade de rejeito de telha na formulação. 

 

4.6.3. Porosidade Aparente 

 

 A Figura 24 apresenta a porosidade das formulações FA, FB,FC,FD, FE, sinterizados 

à 1100°C. Observa-se os valores obtidos da PA confirma os resultados de absorção de água. 

A porosidade aparente dos corpos sinterizados variou entre 10 e 35%, estando coerente com 

os resultados de absorção de água (Fig. 23). Observa-se que com uma menor porosidade 
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aparente, menor é a absorção de água desses corpos cerâmicos, devido à dissociação dos 

poros com o aumento da temperatura, diminuindo a porosidade da mesma conforme pode ser 

observado também pelos valores de absorção de água (Tabelas 4, 5 e 6). 
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Figura 26: Gráfico de Porosidade Aparente dos corpos de prova 

 

 Verifica-se que há uma variação relativamente alta de porosidade aparente entre FA, 

FD e FE a 1000°C. Nota-se aí, que a formulação FE obteve uma maior absorção comparada a 

FD, devida apresentar maior percentual de rejeito de telha em sua composição. A formulação 

FA, que contém a maior concentração de chamote de telha, obteve uma maior absorção. Pode- 

dizer que o chamote de telha foi o principal fator no aumento da porosidade. 

 

4.6.4. Massa Específica Aparente 

 

 A Figura 24 apresenta os resultados da densidade aparente das formulações 

sinterizadas a 900, 1000 e 1100°C. A partir da temperatura de 1000ºC, as amostras vão 

modificando sua densidade. Observa-se que as formulações com maior teor de rejeito de 
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gesso FB e FC como o aumento da temperatura à 1100º, apresentaram uma densificação mais 

elevada. Durante esse processo ocorreu um maior preenchimento dos poros devido difusão no 

estado sólido e a formação de fase líquida.  

 De acordo com os gráficos obtidos na distribuição granulométrica (Figura 18 e 19) o 

tamanho médio de particula dos rejeitos de gesso e chamote são da ordem de 10µm (± 83%) e 

100µm (±63%), respectivamente. Isso justifica a maior densificação nas formulações 

contendo maiores percentuais de rejeito de gesso, devido os partículas do rejeito de gesso 

serem menores, do que os grãos do rejeito de chamote.  

 Na estrutura dos corpos cerâmicos as partículas menores, preenchem com mais 

facilidade os interstícios entre as partículas maiores, sendo favorecido com o aumento da 

temperatura e a formação da fase liquida. Aumentando dessa forma a densidade do material. 
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 Figura 27: Gráfico de Massa Específica Aparente dos corpos de prova 
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4.6.5.  Resistência à Flexão 

  

 A Figura 26 apresenta os resultados da resistência à flexão de 3 pontos dos corpos-de-

prova das formulações sinterizados a 900, 1000 e 1100°C. Todas as formulações contendo 

maior percentual de gesso apresentaram um aumento substancial da resistência mecânica à 

flexão com o aumento da temperatura de sinterização de 1000°C para 1100°C. 

 Assim como a retração linear e massa específica aparente, percebe-se que a tensão de 

ruptura à flexão aumentou de acordo com o aumento da temperatura máxima de sinterização. 

Os corpos-de-prova apresentaram resistência mecânica à flexão de 1,29 a 3,46 MPa (Tabela 

6) à 1100ºC, sendo que as formulações FB e FC que contém um alto percentual de rejeito de 

gesso apresentaram maiores resistência à flexão (3,46 MPa). 

 

900 1000 1100
0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

R
es

is
tê

nc
ia

 à
 F

le
xã

o 
- 

T
R

F
 (

M
P

a)

Temperatura (°C)

 FA (50% - Gesso)
 FB (90% - Gesso)
 FC (80% - Gesso)
 FD (70% - Gesso)
 FE (60% - Gesso)

 

 

 

Figura 28: Gráfico de resistência à flexão corpos de prova. 

 

 De acordo com a Figura 26, a resistência à flexão das amostras FA, FB, FC, FD e FE 

mantiveram-se constantes (0,5MPa). Significa dizer que de 900 a 1000ºC, ocorreu um menor 

preenchimento dos poros devido à difusão no estado sólido e diminuindo assim a densificação 
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do material e proporcionando a uma maior porosidade (Figura 11). Quanto maior a 

porosidade,  maior os pontos de concentração de tensões, como consequência, menor e a 

resistência do material. 

 

4.7. MICROGRAFIA DE VARREDURA DA SUPERFÍCIE DE FRATURA. 

 

 A Figura 27 apresenta a micrografia da região de fratura dos corpos-de-provas das 

formulações FA, FC, FD e FE, sinterizados à 1100ºC. Observa-se que o corpo- de- prova da 

formulação FA (Figura 27 (a)) apresenta alta porosidade em relação às demais formulações, 

conforme resultados apresentados nos gráficos de absorção e porosidade (Figuras 23 e 24), 

justificada pela quantidade de rejeito de gesso (50%) e chamote (50%), tendo menores teores 

de fundentes, apresentando fases menos sinterizadas,com baixa retração linear e baixa 

resistência mecânica. Os poros atuam como concentradores de tensão diminuindo a 

resistência mecânica do material.  

 A formulação FC apresenta porosidade e contorno de grãos bem definido, com 

aglomerados de partículas heterogêneas e vasta distribuição de tamanho de grãos (< 5µm). 

Esta formulação apresentou uma retração linear de 13,7%, absorção de água de 12,4% e 

porosidade em torno de 18,23% (Tab. 4), apresentando uma quantidade menor de porosidade 

em comparação a formulação FA. 

 Observa-se que a amostra FD, apresentou fundentes visíveis com regiões marcantes de 

fases vítreas, com poros intergranulares e contornos de grãos bem definidos.  

 A formulação FE apresentou alta porosidade, com fundentes visíveis e regiões de fases 

liquidas ocasionadas pela coalescência por difusão térmica (mecanismo de transferência de 

massa na região de contorno). Este material apresentou tamanho de partícula inferiores a 5µm 

com distribuição homogênea do tamanho de grãos sendo estes bem definidos. 

 Em todas as formulações houve uma redução do tamanho de partículas pós-

sinterização, passando de 10µm para 5µm, conforme as Figuras 18 e 19, evidenciando o efeito 

da compactação e da sinterização nos corpos de prova corroborando com os resultados da 

retração linear de todas as formulações bem como a densidade e a resistência dos mesmos.  
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                                         (a)                                                                  (b) 

      

(c )                                                                     (d)  

Figura 29: Micrografias das amostras fraturas sinterizadas à 1100ºC em (a) formulação FA; 

(b) formulação FC; (c) formulação FD e em (d) formulação FE 

 

 A partir das micrografias observa-se que quanto maior o percentual de rejeito gesso 

nas formulações menor a porosidade, estando de acordo com os gráficos de porosidade 

aparente (Figura 24), consequentemente a densidade (Figura 25) e a resistência mecânica do 

material (Figura 26).  

 De acordo com as micrografias observadas na Fig. 27. Os poros têm tamanhos médios 

abaixo de 1µm com distribuição homogênea do tamanho de grãos sendo estes bem definidos 

µm onde as partículas de areia são da ordem entre 0,6 mm e 2,0 mm onde as partículas, 

justificando a retenção dessas partículas e obtendo bom desempenho na filtração. 
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4.8. ESPECTROSCOPIAS DE RAIOS X POR DISPERSÃO DE ENERGIA (EDS) DA 

SUPERFICIE DE FRATURA 

  

 A Figura 28 apresenta os elementos químicos do corpo de prova da formulação FA 

sinterizado à 1100ºC. Observa-se os elementos Al, Fe, Ca, Mg e Si, sendo estes coerentes 

com os resultados da analise química na forma de óxidos obtida por FRX (Tabela 3). Os 

percentuais dos elementos químicos mostrados na Tabela 9 estão de acordo com a proporção 

dos valores da análise química (Tabela 3), com Mg (2,725%), Al (9,673%), Si (21,046%), S 

(21,046%), Ca (37,971%) e Fe (14,578%), constatando-se que não houve alteração dos 

elementos na sinterização. Os espectros obtidos por EDS foram realizados à temperatura 

ambiente, com o auxílio das micrografias obtidas por MEV 

 

 

Figura 30: Espectros do EDS da formulação FA sinterizada à 1100ºC/60 mim 

 

Tabela 7: Composição elementar da formulação FA sinterizada à 1100ºC/60 mim 

Elementos Massa% Massa % σ Atômico % 

Magnésio 2.725 0.297 3.912 

Alumínio 9.673 0.372 12.512 

Silício 21.046 0.501 26.153 

Enxofre 14.008 0.457 15.248 

Cálcio 37.971 0.665 33.065 

Ferro 14.578 0.816 9.111 
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 A Figura 29 apresenta os elementos químicos do corpo de prova da formulação FC 

sinterizado à 1100ºC. Observa-se os elementos O, Al, Ca, Fe, Mo, Si sendo estes coerentes 

com os resultados da analise química na forma de óxidos obtida por FRX (Tabela 3). Os 

percentuais dos elementos químicos mostrados na Tabela 10 foram O (55,216%), Al 

(1,320%), Si (2,412%), Ca (16,672%), Fe (1,915%) e Mo (22,465%). 

 

 

Figura 31: Espectros do EDS da formulação FC sinterizada à 1100ºC/60 mim. 

 

 Tabela 8: Composição elementar da formulação FC sinterizada à 1100ºC/60 mim 

Elementos Massa % Massa % σ Atômico % 

Oxigênio 55.216 0.727 80.817 

Alumínio 1.320 0.109 1.145 

Silício 2.412 0.130 2.011 

Cálcio 16.672 0.355 9.741 

Ferro 1.915 0.251 0.803 

Molibdênio 22.465 0.506 5.483 

 

 A Figura 30 apresenta os elementos químicos do corpo de prova da formulação FD 

sinterizado à 1100ºC. Observa-se os elementos O, Mg, Ca, Fe, Mo, Si e Al sendo estes 

coerentes com os resultados da analise química na forma de óxidos obtida por FRX (Tabela 

3). Os percentuais dos elementos químicos mostrados na Tab. 11, foram: O (57.442%), Mg 

(0.055%), Ca (15.081%),  Fe (2.944%) , Mo (17.122%), Si (4.278%) e Al (2.387 %) 
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 Figura 32: Espectros do EDS da formulação FD sinterizada à 1100ºC/60 mim. 

 

Tabela 9: Composição elementar da formulação FD sinterizada à 1100ºC/60 mim 

Elementos Massa % Massa % σ Atômico % 

Oxigênio 57.442 0.595 80.357 

Magnésio 0.691 0.095 0.636 

Alumínio 2.387 0.110 1.980 

Silício 4.278 0.134 3.409 

Cálcio 15.081 0.282 8.421 

Manganês 0.055 0.154 0.022 

Ferro 2.944 0.244 1.180 

Molibdênio 17.122 0.382 3.994 

 

 A Figura 31 apresenta os elementos químicos do corpo de prova da formulação FE 

sinterizado à 1100ºC. Observa-se os elementos O, Si, Ca, Fe, Mo, e Tm sendo estes 

compatível com os resultados da analise química na forma de óxidos obtida por FRX (Tabela 

3). Os percentuais dos elementos químicos mostrados na Tab. 12 foram, O (51.292%), Si 

(4.738%), Ca (14.359%), Fe (2.574%), Mo (17.845%), e Tm (9.192%). 
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Figura 33: Espectros do EDS da formulação FE sinterizada à 1100ºC/60 mim. 

 

Tabela 10: Composição elementar da formulação FE sinterizada à 1100ºC/60 mim 

Elementos Massa % Massa % σ Atômico % 

Oxigênio 51.292 1.104 79.762 

Silício 4.738 0.185 4.197 

Cálcio 14.359 0.393 8.913 

Ferro 2.574 0.244 1.147 

Molibdênio 17.845 0.515 4.627 

Túlio 9.192 0.643 1.354 

 

 A partir das análises do espectros do EDS, observa-se que as excitações das bordas K 

dos elementos apresentados, correspondem a coordenação destes com o oxigênio (como pode 

ser observado nos resultados do FRX) e as interações dos íons cátions e ânions da ligação 

iônica e covalente dos compostos. Os picos com maiores intensidades, são atribuídos as 

dificuldades do espalhamento múltiplo. 

 As intensidades dos picos referentes as bordas dos elementos experimentam maiores 

influências do tratamento térmico, devido a coordenação com o oxigênio, dessa forma, 

observa-se um aumento da intensidade dos picos devido o ordenamento atribuído também a 

temperatura de sinterização (ASSIS, 2013). 
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4.9. CARACTERIZAÇÃO DO SISTEMA DO FILTRO CERÂMICO 

 

 Comparando a filtragem da água das formulações FA, FB, FC, FD e FE, pela análise 

visual a formulação FD apresentou melhores propriedades físico-mecânica e microestrutural 

de acordo com os resultados, analisado nos ensaios de RL (8,26%), PA (26, 24%), MEA 

(1,68%) a 110ºC. (Figuras: 22, 23, 24, 25). 

 A água residual utilizada no processo foi utilizada a partir da mistura da água de uso 

doméstico com areias (silicáticos). O processo de filtração ocorre de acordo com a Figura 32 

 

Figura 34: Processo antes da filtração  

 

Figura 35: Processo depois da filtração 

 Observa-se na Figura 33 que todas as formações apresentam um excelente 

desempenho no processo de filtração, com destaque na formulação FD. Este resultado 

corroboram com os resultados de AA (19,888 %), PA (26,236%), MEA (1,322%), 
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sinterizados a 1100ºC (Tabela 6) e características microestruturais, como o tamanho e 

quantidades de poros e morfologia.  

 A tabela ** mostra a analise de filtração de cada formulação em relação ao tempo, o 

peso da água antes da filtração e o pH das amostras. 

Tabela 11: Análise de filtragem do filtro cerâmico 

Peso da água em ml e ph 

Padrão ml FA FB FC FD FE 

112,19 ml 96,60 ml 79,22 ml 84,72 ml 109,73 ml 104,84ml 

Água com pH 
impurezas solida 

FA FB FC FD FE 

6,77 7,18 7,24 7,17 7,10 7,19 

  

 De acordo com a tabela 11 podemos definir qual a formulação obteve uma melhor 

filtração em relação ao tempo. Com 112,19 ml de água com impurezas solidas colocada para 

filtragem em um tempo de 24h, foi observado que a formulação FD obteve 109,73 ml de água 

pura, com um pH relativamente neutro de 7,19. Em relação ao pH,  água com impurezas 

sólida apresentou um pH de 6, 77 um pouco ácida. 
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5. CONCLUSÕES 

 

Com base nos resultados apresentados neste trabalho algumas conclusões são destacadas a 

seguir: 

o Todos as formulações apresentaram utilidades para fabricação de filtros cerâmicos. 

o Os resultados de caracterizações preliminares induziram a viabilidade técnica do 

aproveitamento de rejeito de gesso e chamote de telha em massas cerâmicas para a 

produção de filtros cerâmicos, devido as características físico-químicas dos rejeitos se 

assemelharem a das matérias-primas convencionais utilizadas na indústria de filtros 

cerâmicos.  

o Comparando as formulações FA, FB, FC, FD e FE conclui-se que a FD apresentou 

melhores propriedades fisico-mecânicas e microestruturais de acordo com os 

resultados, principalmente de RL (8,26%), AA (19,89%), PA (26,24%), MEA (1,68%) 

a 1100°C, sendo viável a substituição das matérias-primas convencionais por 

formulações de massas contendo 70% de rejeito de gesso e 30% de chamote de telha, 

evidenciando um produto cerâmico de alto valor agregado. 

o Os resultados morfológicos obtidos por MEV potencializaram o aproveitamento de 

rejeito de gesso e de chamote de telha no desenvolvimento de massas para filtros 

cerâmicos, apresentando tamanho médio de poros abaixo de 1 µm, principalmente na 

formulação FD. Com isso, devido a uniformidade do tamanho de poros, ocorre à 

retenção, quase em totalidade, dos sólidos suspensos que possuem em média sólidos 

com tamanho de diâmetro médio superiores a 1,2 µm em águas residuais. 

o Filtros que possuem tamanho de poro maior proporcionam uma queda de pressão 

voltada pela interação fluído-sólido. 

o A aplicação desses rejeitos em massas cerâmicas trará benefícios como a possibilidade 

de minimizar o impacto ambiental causado pelo descarte indevido desses rejeitos, 

além de contribuir para a diminuição dos custos dos produtos finais e diversificar o 

leque de matérias-primas para a indústria cerâmica.  

 

 

 



75 

 
Dissertação de Mestrado  PPGEM/ UFRN 
Estudo das formulações cerâmicas, utilizando rejeito do gesso e chamote de telha visando à obtenção de filtros 
cerâmicos. 
 

SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

 

Para trabalhos futuros: 

 

o Elaborar um procedimento para melhorar a distribuição e uniformidade nas amostras 

de pó das formulações; 

o Verificar a capacidade e testar a eficiência do filtro em águas residuais. 

o Melhorar os parâmetros de processamento para se obter filtros cerâmicos com um 

número menor de defeitos, principalmente a porosidade nos corpos cerâmicos; 

o Desenvolver estudos sobre outros métodos de processamento para obtenção de filtros 

cerâmicos; 

o Desenvolver outros modelos para descrever comportamento mecânico desses 

materiais; 

o Adicionar percentuais de ligantes CMC (Carboximetilcelulose), buscando assim 

aumentar ainda mais a porosidade. 

o Verificar a análise de fluidodinâmica dos filtros cerâmicos desenvolvidos com as 

massas cerâmicas propostas. 
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