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Resumo da dissertação apresentada ao PPGEM-UFRN como parte dos 

requisitos para obtenção do título de Mestre em Engenharia Mecânica 

ESTUDO DA INCORPORAÇÃO DE CINZA E CHAMOTE 

GERADO PELA CERÂMICA VERMELHA AO PRÓPRIO 

PROCESSO INDUSTRIAL 

Melise Carina Duarte de Almeida 

Novembro/2015 

A indústria ceramista gera resíduos em várias etapas de seu processo, 

por produtos defeituosos, resíduos da queima de combustíveis sólidos, 

entre outros. Esses resíduos são despejados em aterros, lixões ou 

diretamente nas vias, o que causa um impacto ambiental negativo. Este 

trabalho apresenta um estudo para incorporar os resíduos de cinza de 

lenha da algaroba e chamote (peças de refugo de cerâmicas já 

sinterizadas), nas massas cerâmicas para confecção de Blocos de 

Vedação. Os procedimentos metodológicos consistem na caracterização 

química e mineralógica dos resíduos e das matérias-primas, e 

caracterização físico-mecânica das formulações das misturas com 

argila, silte e resíduos. Foram produzidos corpos de prova por 

prensagem, utilizando uma pressão de 200 Kgf/cm², com variações de 

composições no intervalo de 0%, 5%, 10% e 15% em massa de resíduo. 

A sinterização foi realizada em forno tipo mufla, com patamares nas 

temperaturas de 850°C, 900 °C, 950 °C, 1000 °C e 1050 °C. As 

propriedades físico-mecânicas avaliadas foram: Absorção de Água, 

Retração Linear de Queima, Porosidade Aparente, Massa Específica 

Aparente e Resistência Mecânica à Flexão. Foi realizada análise por 

microscopia eletrônica de varredura nas superfícies de fratura dos 

corpos de prova. Avaliação das propriedades de retração linear de 

secagem e queima, absorção de água e resistência mecânica à 

compressão dos blocos de vedação com 5% de resíduo de cinza da 

lenha de algaroba, sinterizados no patamar de temperatura de 900 °C, 

em laboratório, nos produtos fabricados em escala industrial. Como 

resultados principais, concluiu-se viabilidade em se utilizar os resíduos 

de cinza da lenha de algaroba para conferir propriedades refratárias ao 

produto cerâmico e o resíduo de chamote, por ser derivado do próprio 

produto cerâmico, não interferiu nas propriedades, quando utilizado um 

percentual de até 5%. Os estudos realizados em laboratório 

demonstraram que a incorporação de até 5% desses resíduos, no 

material a ser analisado, pode ser adotada como uma alternativa 

tecnológica para reduzir o impacto ambiental causado pelo setor 

industrial, sem comprometer as propriedades finais do material, já os 

resultados em escala industrial apresentaram valores de absorção de 



água de 11,66% e 11,74% para produtos sem e com resíduo 

respectivamente, e dentro dos parâmetros da Norma NBR – 15.270, já a 

resistência mecânica foi de 1,25 MPa e 0,94 MPa respectivamente para 

produtos sem e com resíduo, inferiores ao limite mínimo exigido pela 

norma técnica que é de 1,5 MPa. 

 

Palavras-chave: Resíduos de Cinza, Chamote, Cerâmica e Meio 

Ambiente. 

 

 

 

 

 

 

Abstract of the thesis presented to PPGEM-UFRN as part of the 

requeriments for obtaining Master degree in Mechanics Engineering 

Study of the Incorporation of Ash and Chamote Generated by Red 

Ceramic to Own Industrial Process 

 

 

Melise Carina Duarte de Almeida 

 November/2015  

The ceramics industry generates waste at various stages of that process, 

defective products, waste from burning solid fuels, among others. This 

waste is dumped in landfills, garbage dumps or directly on roads, which 

has a negative environmental impact. This paper presents a study to 

incorporate the waste of algaroba wood and chamote (scrap pieces of 

ceramic already sintered), in to the ceramic material for making sealing 

blocks. The methodological procedures consist in the characterization 

of chemical and mineralogical residues, raw materials, and physical-

mechanical of the formulations of mixes with clay, silt and waste. By 

pressing test pieces were produced using a pressure of 200 kgf/cm², 

varying compositions in the range of 0%, 5%, 10% and 15% by weight 

of residue. The sintering was performed in a muffle furnace, with the 

temperature levels of 850 ° C, 900 ° C, 950 ° C, 1000 ° C and 1050 ° C. 

The evaluated physical and mechanical properties were: Water 

Absorption, Linear Shrinkage Burning, Apparent Porosity, Apparent 

Density and Mechanical Resistance to Flexion. Analysis was carried out 

by Scanning Electron Microscopy on fracture surfaces of the 

specimens. Evaluation of linear shrinkage property drying and firing , 

water absorption and mechanical resistance to compression of the 



sealing blocks 5% wood ash residue, sintered at 900 °C hold 

temperature in the laboratory the products manufactured on an 

industrial scale. The main results, it was found on the viability of using 

the residues of algaroba wood and to confer refractory properties of the 

ceramic product. The main results, it was concluded feasibility of using 

the ash residues algaroba wood to impart refractory properties to the 

ceramic product and the residue of chamote, being derived from the 

own ceramic product not interfere with the properties, when used in a 

percentage of up to 5%.Since the residue of chamote being derived 

from the ceramic product itself had no effect on the properties. Studies 

in the laboratory have shown that the incorporation of up to 5% of these 

residues may be adopted as an alternative technology to reduce the 

environmental impact caused by the industrial sector, without 

compromising the final properties of the material, since the results on 

an industrial scale showed absorption values 11.66 and 11.74 of water 

and waste products respectively, within the parameters of NBR - 

15,270, since the mechanical strength was 1.25 MPa and 0.94 MPa 

respectively for products with and without residue, lower than the 

minimum required by the technical standard that is 1.5 MPa. 

 

Keywords: Waste Ash, Chamote, Ceramics and Environment. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O setor cerâmico no Brasil constitui um dos maiores conglomerados industriais 

do gênero no mundo, tendo uma grande importância econômica para o País, com uma 

participação no PIB brasileiro de quase 1,0%. O setor em destaque apresenta 

características de capilaridade no cenário da economia nacional que o distingue de todos 

os outros, envolvendo micros, pequenas, médias e grandes empresas, distribuídas em 

todos os estados, seja no interior ou nas regiões metropolitanas, e que desenvolvem 

produtos derivados de minerais não-metálicos para a construção civil, elementos 

estruturais, revestimentos, louças domésticas, sanitárias, e de decoração, também para 

usos específicos como isoladores elétricos, tijolos refratários, tubulações sanitárias, 

abrasivos, biocerâmica e isolantes térmicos (EELA, 2012). 

O Brasil, ao longo dos anos, tornou-se um grande produtor de cerâmica 

vermelha. Muitos tipos de produtos, dos diversos segmentos cerâmicos, alcançaram 

nível de qualidade mundial, esta conquista se deve, principalmente, a abundância de 

matérias-primas naturais, as fontes alternativas de energia e a disponibilidade de 

tecnologias para fabricar esses produtos (ABC, 2002). 

O setor da indústria de cerâmica vermelha possui destaque dentre os demais 

setores e segundo a Associação Nacional de Indústria Cerâmica - (ANICER, 2014), o 

número de Cerâmicas e Olarias no Brasil chegam a 6.903 empresas, gerando 293 mil 

empregos diretos, 900 mil indiretos, e possui um faturamento anual de 18 bilhões de 

reais. 

O Rio Grande do Norte é um dos estados com maior produção no segmento de 

cerâmica vermelha e ainda o maior produtor de telhas do país, contando com 186 

empresas em atividade e 9 em processo de instalação, distribuídas em 42 municípios, 

com forte concentração em 4 polos de produção: Grande Natal, Seridó, Baixo Assú e 

Região Oeste (CTGAS-ER / SEBRAE-RN, 2013). 

No setor, predominam as microempresas de gestão familiar ou associativa e 

baixa demanda tecnológica. Ao contrário da tendência nacional, o número de empresas 

cerâmicas do estado cresceu 17% nos últimos 10 anos. O segmento congrega cerca de 

5.900 trabalhadores (5% da força de trabalho do estado), com uma produção de 111.000 

milheiros/mês, sendo 54% de telhas, 42% de blocos de vedação e 4% de outros 
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produtos exportados para vários estados do Nordeste (CTGAS-ER / SEBRAE-RN, 

2013). 

Em virtude da elevada produção do segmento cerâmico, que demanda uma alta 

quantidade de matéria prima, e do mercado altamente competitivo, as indústrias 

procuram, cada vez mais, aumentar sua produção para atender o mercado. Como 

consequência do relativo aumento de produção, para que o mercado seja 

suficientemente abastecido, o processo de degradação ambiental ocorre com maior 

intensidade, afetando a população em nível local e global. 

A Lei 12.305 de 2 de agosto de 2010, institui a Política Nacional de Resíduos 

Sólidos, dispondo sobre seus princípios, objetivos e instrumentos, bem como sobre as 

diretrizes relativas à gestão integrada e ao gerenciamento de resíduos sólidos, incluídos 

os perigosos, as responsabilidades dos geradores e do poder público e aos instrumentos 

econômicos aplicáveis. O Art 3º, inciso XVII - responsabilidade compartilhada pelo 

ciclo de vida dos produtos, apresenta o conjunto de atribuições individualizadas e 

encadeadas dos fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes, dos 

consumidores e dos titulares dos serviços públicos de limpeza urbana e de manejo dos 

resíduos sólidos, para minimizar o volume de resíduos sólidos e rejeitos gerados, bem 

como para reduzir os impactos causados à saúde humana e à qualidade ambiental, 

decorrentes do ciclo de vida dos produtos. 

O processo para a produção de peças cerâmicas inicia com a extração da matéria-

prima nas jazidas e vai até a expedição dos produtos e durante esse processo destacam-

se a geração de dois principais resíduos, a cinza da lenha utilizada para queima, onde os 

principais tipos de lenha são a de Algaroba (Prosopis Algarobilla) e o Cajueiro 

(Anacardium Occidentalis), e o chamote, que são peças cerâmicas defeituosas 

usualmente descartadas.  

De modo geral, os motivos para geração desses resíduos chamados de chamote, 

decorrem da fragmentação (quebras) das peças, da existência de desconformidades, da 

queima irregular, entre outros. 

A fim de amenizar os impactos ambientais negativos provenientes das atividades 

ceramistas, surge a necessidade de buscar novos conceitos e soluções dentro de uma 

visão de sustentabilidade econômica e ambiental. Sendo assim, a reciclagem e o 

aproveitamento dos resíduos constituem-se como preocupação nacional, e mesmo 

mundial, um exemplo disso é que um dos maiores problemas da sociedade moderna é a 

destinação final dos resíduos sólidos urbanos (ANICER, 2011). 
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A incorporação dos resíduos provenientes de atividades industriais em produtos 

cerâmicos vem sendo uma alternativa tecnológica para reduzir o impacto ambiental 

negativo causado por esta atividade industrial (LUCENA, 2007).  

 

 

1.1. OBJETIVOS 
 

Avaliar a adição de resíduos gerados por uma indústria de Cerâmica Vermelha 

ao processo industrial, de forma a reduzir os impactos ambientais causados pela geração 

destes resíduos. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Estudar a influência dos resíduos em substituição parcial ao silte, em 

corpos de prova; 

 Avaliar a influência da temperatura de sinterização nas propriedades dos 

corpos de prova; 

 Avaliar o efeito da adição de resíduos nas propriedades em Blocos de 

Vedação; 

 Comparar as propriedades dos Blocos de Vedação do processo atual com 

os Blocos contendo resíduos de Cinza da Lenha de Algaroba. 
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2. REVISÃO BILIOGRÁFICA 

 

2.1. MATERIAIS CERÂMICOS 

 

 A maioria das cerâmicas consiste em compostos que são formados entre 

elementos metálicos e elementos não-metálicos, para os quais as ligações interatômicas 

ou são totalmente iônicas ou são predominantemente iônicas com alguma natureza 

covalente. O termo “cerâmica” vem da palavra grega keramikos, que significa “matéria-

prima queimada”, indicando que as propriedades desejáveis desses materiais são 

normalmente atingidas através de um processo de tratamento térmico a alta temperatura 

conhecido como ignição (CALLISTER, 2002). 

 Os materiais cerâmicos podem ser classificados como: cerâmicos tradicionais e 

cerâmicos técnicos (avançados). Os cerâmicos tradicionais são compostos por argila, 

sílica e feldspato. Alguns exemplos desses materiais são os cerâmicos estruturais 

(tijolos, telhas, etc), louças e azulejos, peças refratárias (revestimento de fornos, etc). Os 

cerâmicos avançados incluem alumina (Al2O3), carbeto de silício (SiC) e  de nitreto de 

silício (Si3N4) (ICEM, 2010). 

De acordo com a Associação Brasileira de Cerâmica (2014) o setor cerâmico é 

amplo e heterogêneo o que induz a dividi-lo em sub-setores ou segmentos em função de 

diversos fatores, como matérias-primas, propriedades e áreas de utilização.  

 

2.2. MATÉRIA PRIMA PARA MATERIAIS CERÂMICOS ESTRUTURAIS 

 

A argila é um material natural, de textura terrosa, de granulação fina, constituída 

essencialmente de argilominerais, podendo conter outros minerais que não são 

argilominerais (quartzo, mica, pirita, hematita, etc), matéria orgânica e outras 

impurezas. Os argilominerais são os minerais característicos das argilas, quimicamente 

são silicatos de alumínio ou magnésio hidratados, contendo em certos tipos, outros 

elementos como ferro, potássio, lítio e outros (ABCERAM, 2014). 

As argilas derivam em geral de rochas base do tipo cristalina e eruptiva como os 

feldspatos, granitos e basaltos que em um processo longo e lento de decomposição por 

efeito de agentes geológicos como vento, chuvas, temperaturas baixas e altas e a erosão 

pelas partículas de areia que carregadas pelo vento causam a fragmentação da rocha 

maciça em grãos de vários tamanhos. (PORTOROSSI, 2014).  

Na natureza os argilominerais podem ser originados de três formas: alterações 

hidrotérmicas, intemperismo, e sedimentos. Quando ocorrre a formação por alterações 
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hidrotérmicas a ação de líquidos e soluções de temperatura superior a ambiental, os 

gases quentes, especialmente de vapor superaquecido ou soluções aquosas quentes, 

levam à alteração de rochas e consequentemente a formação de argilominerais. Quando 

a formação ocorre por intemperismo (água de chuva, águas de movimento) em 

temperaturas próximas à ambiente, os minerais ferromagnesianos são os primeiros a se 

decompor, logo após os feldspatos e depois as micas. Quando a formação ocorre de 

forma sedimentar (fluviais, marinhos, lacustres ou eólicos), as argilas podem possuir 

qualquer agrupamento de argilominerais (SANTOS, 1989). 

O termo “argila” refere-se a um material natural que possui textura terrosa, com 

granulometria inferior a 2 µm e que desenvolve plasticidade quando misturado com 

certa quantidade de água. E por plasticidade pode-se entender a propriedade de um 

material úmido se deformar (sem haver ruptura) pela aplicação de uma tensão, de 

maneira que a deformação pemaneça quando a tensão é retirada (SANTOS, 1989).  

Segundo Deer (1992) os constituintes das argilas, podem ser divididos em fração 

argilosa e fração não-argilosa, onde a fração argilosa é constituída pelos argilominerais 

ou minerais de argila e que por sua natureza possuem característica plástica, já a fração 

não-argilosa é constituída por minerais secundários, caracterizando a argila como não-

plástica. Já Santos (1989) diz que a diferença entre fração argilosa e não-argilosa, é 

devido a granulometria, quando inferior a 2 µm, caracteriza uma fração argilosa, quando 

a granulometria é superior a 2 µm, caracteriza a fração não-argilosa. 

A argila é a matéria-prima mais importante para fabricação de produtos 

cerâmicos estruturais. Possui grande quantidade de material amorfo, porém, o 

cristalizado predomina. A argila é um agregado de minerais e substâncias coloidais 

(GOMES, 1985). 

Para a fabricação de cerâmica estrutural, geralmente são utilizadas as argilas 

sedimentares recentes. Esse tipo de argila permite uma fácil moldagem, possuem valor 

médio ou elevado de tensão antes e após a queima. Costumam ter cor avermelhada após 

a queima em temperaturas baixas, como 950°C (que é a temperatura usual de queima 

nas indústrias que fabricam esses produtos). (SANTOS, 1989). 

 

2.3. PROCESSO DE FABRICAÇÃO 

 

O processo de fabricação envolve desde a extração da argila até a saída dos 

produtos dos fornos. Os blocos cerâmicos são fabricados por conformação plástica 
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(processo de extrusão ou prensagem), de matéria prima argilosa contendo ou não 

aditivos, e queimados a elevadas temperaturas. 

Os parâmetros de qualidade dos blocos cerâmicos são avaliados de acordo com a 

norma ABNT NBR 15270-1: 2005.  

A Figura 2.1 mostra um fluxograma do processo de fabricação dos materiais 

cerâmicos, como também o retorno dos resíduos que são gerados ao próprio processo 

industrial.  

 

 

Figura 2.1 - Processo produtivo de uma indústria de Cerâmica Vermelha. 
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2.4. Estocagem das matérias primas 

 

As argilas são transportadas das jazidas para os pátios das fábricas onde se 

formam grandes estoques para homogeneização e sazonamento, como pode ser visto na 

Figura 2.2. O sazonamento de estoque é o processo de intemperismo que as argilas 

estocadas a céu aberto são submetidas para decompor as matérias orgânicas, melhorar 

sua plasticidade e trabalhabilidade, lixiviar os sais solúveis e tornar homogênea a 

distribuição da umidade (CTGAS-ER/SEBRAE-RN/2013). 

 

 

 
Figura 2.2. Estocagem de argila em Indústria Cerâmica. 

 

 

2.4.1. Caixão alimentador 

 

Após estocagem, a massa (argila e silte ou mistura de argilas) é transportada para 

o caixão alimentador, onde será realizada uma dosagem da quantidade necessária de 

massa que irá alimentar a linha de produção. A mistura dosada no caixão alimentador é 

transportada para desintegradores, onde os grandes blocos de argila são desintegrados e 

as pedras, se existirem, serão separadas. (CTGAS-ER/SEBRAE-RN/2013). 
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2.4.2. Misturador e laminador 

 

Após passar pelo desintegrador a massa de argila é levada por esteira 

transportadora até o misturador, onde a massa é homogeneizada e umidificada até a 

quantidade de água necessária para extrusão do produto cerâmico. A massa 

homogeneizada é novamente transportada, agora para um laminador (CTGAS-

ER/SEBRAE-RN/2013). 

 

 

2.4.3. Extrusão 

 

A maioria das indústrias cerâmicas utiliza o método de conformação por 

extrusão para produzir suas peças, onde a massa cerâmica é moldada na forma de uma 

pasta plástica, porém rígida, a maromba consiste de um eixo sem fim que comprime a 

massa de argila ao passar por uma chapa de aço perfurada (MORAIS, 2006).  

Após a saída da extrusão o produto verde será cortado nas dimensões padrões do 

produto comercializado, podendo ser Blocos de Vedação, Telhas, Lajotas ou Blocos. 

Os produtos cerâmicos devem ter carimbo em todas as peças. O carimbo é um 

item de exigência legal que ocorre após a extrusão e antes das peças serem cortadas 

(CTGAS-ER/SEBRAE, 2013). 

 

 

2.3.5. Secagem 

 

A etapa seguinte é a secagem, onde ocorre a eliminação da água utilizada na 

conformação das peças. A umidade de extrusão dos produtos cerâmicos normalmente 

pode variar entre 16 a 20% para produtos tipo telha e de 18 a 22% para blocos de 

vedação (tijolos). Após a secagem, a umidade residual deverá estar menor que 5% para 

secagem artificial (secadores), e na faixa de 8 a 10% para secagem natural (galpões e 

pátios) - (CTGAS-ER/SEBRAE, 2013). 

A secagem pode ser natural ou forçada. A secagem natural acontece pela 

exposição das peças ao ar livre. Ela sofre influência das condições atmosféricas: 

umidade do ar, velocidade e direção do vento, calor, etc. Pode ser de dois tipos: 

exposição direta ao sol em grandes pátios das empresas, ou em galpões, onde as peças 

são arrumadas em pilhas ou em prateleiras, sendo neste caso, a secagem mais lenta e de 

melhor controle (CTGAS-ER/SEBRAE, 2013). 
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2.3.6. Queima 

 

A queima consiste em submeter às peças já secas a uma dada temperatura para 

que adquiram as propriedades desejadas e dentro de valores especificados por normas 

técnicas. Para queima de produtos cerâmicos de cor vermelha a temperatura adequada 

dever estar entre 850 e 950ºC (CTGAS-ER/SEBRAE-RN/2013). 

Conforme Petrucci (1998), a etapa de queima é a mais complexa, onde ocorrem 

reações químicas importantes, o que irá proporcionar ao produto as características finais 

requeridas, como resistência mecânica e cor. Os principais fatores que influenciam a 

queima são: a temperatura, o tempo de queima, a velocidade de aquecimento e de 

resfriamento, a atmosfera ambiente, o tipo de forno e o combustível utilizado. 

Segundo Gouveia (2008) afirma que se a queima for lenta, os defeitos são 

eliminados em grande parte, porém, com alto gasto de combustível. Já a queima rápida 

pode ser econômica, porém, com grande susceptibilidade de comprometer a qualidade 

do produto. As áreas mais frias da câmara, que possuem baixas temperaturas e o curto 

período de queima, favorecem o surgimento de blocos crus. 

 

 

2.4. ESTUDOS DA UTILIZAÇÃO DE RESÍDUOS EM MASSAS CERÂMICAS 

 

Ao longo dos anos, o homem utilizou recursos naturais do planeta e gerou 

resíduos com pouca preocupação, pois possuía recursos abundantes e a natureza ainda 

conseguia absorver os despejos realizados (MODESTO et al., 2003). 

Com o rápido desenvolvimento da industrialização, o surgimento de novas 

tecnologias, o crescimento populacional e o aumento de pessoas em centros urbanos e a 

diversificação do consumo de bens e serviços, os resíduos se transformaram em graves 

problemas urbanos com um gerenciamento oneroso e complexo. (JOHN, 2000). 

De acordo com FOLGUERAS et al. (1999) nos últimos anos as indústrias vêm 

apresentando a necessidade de introduzir em seus projetos ideias sustentáveis que 

precisam estar em conformidade com as normas internacionais de proteção ao meio 

ambiente. Dessa maneira, estão sendo realizados projetos que visem à redução do 

volume de rejeitos industriais ou a reutilização para a produção de materiais com 

aplicação industrial. 
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A indústria cerâmica é uma das que mais se destacam no reaproveitamento de 

resíduos industriais e urbanos, em virtude de possuir elevado volume de produção que 

possibilita o consumo de grandes quantidades de resíduos e que, aliado às características 

físico-químicas das matérias-primas cerâmicas e às particularidades do processamento 

cerâmico, faz da indústria cerâmica como uma das grandes opções para a reciclagem de 

resíduos sólidos (MENEZES, 2002). 

Existem diversos resíduos industriais que podem ser absorvidos pela indústria 

cerâmica, alguns são: resíduos de mineração, petrolíferos, óleo, vidro, carvão mineral, 

de construção civil, tijolos, blocos, da indústria do papel e celulose, e metalúrgica. 

Independentemente de sua origem, possuem utilização cada dia maiores como matérias 

primas alternativas na indústria cerâmica, podendo ser incorporados nas formulações 

cerâmicas após tratamento adequado (MENEZES, 2002). 

Rejeitos (ou lixos) são os materiais considerados não aproveitáveis, indesejados, 

ou desprovidos de valor. A palavra LIXO vem do latim (lix = cinza). No senso comum 

é associado à sujeira, inutilidade e empecilho. Para a ABNT (Associação Brasileira de 

Normas Técnicas) lixo são os “restos das atividades humanas, considerados pelos 

geradores como inúteis, indesejáveis ou descartáveis, podendo se apresentar no estado 

sólido e líquido, desde que não seja passível de tratamento”. Já os resíduos são sobras 

ou restos do processo produtivo ou de consumo, que tem valor e podem ser reutilizados 

ou reciclados (MPF, 2015). 

 

 

2.4.1. Resíduos de Mineração 

 

 O aumento do consumo de metal e sua crescente exploração de depósitos de 

minérios resultam no acúmulo de resíduos de minérios. Esse acúmulo dá origem a 

diversos problemas, principalmente quando o rejeito possui componentes nocivos (íons 

de metais pesados, reagentes de flotação, ácidos e outros), que podem pôr em risco 

seriamente a qualidade da água da superfície e subterrânea. Um desses rejeitos é a lama 

vermelha que, além de grandes quantidades de partículas muito finas de óxido de ferro, 

contém elevado teor de óxidos de sódio extremamente perigosos. Na tentativa de 

diminuir esses danos causados, diversos estudos foram feitos com intuito de encontrar 

aplicações para essa lama vermelha. Uma das aplicações encontradas, é a mistura com 

argila para fabricação de cerâmica estrutural, como tijolos, telhas, ladrilhos de piso, 

entre outros (HILDELBRANDO et al, 1999). 
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2.4.2. Resíduos Petrolíferos 

 

Os resíduos oleosos da indústria petrolífera, assim como outros resíduos 

envolvendo compostos orgânicos alifáticos e aromáticos são atualmente submetidos a 

processos de inertização ou encapsulamento. Em tais processos são utilizados 

adsorventes industriais, especialmente desenvolvidos para adsorção e encapsulamento 

deste tipo de resíduos de forma irreversível, tornando-os estáveis às condições de 

lixiviação e solubilização. Destes processos resulta o material adsorvente formalmente 

saturado, o qual, de acordo com os órgãos ambientais, pode ser disposto em aterros 

sanitários, sendo classificado como resíduo classe IIa - não perigoso, não inerte 

(VIEIRA, 2006). 

Alves e Holanda (2005) estudaram que o teor mais adequado para incorporação 

de borra oleosa para fabricação de blocos cerâmicos situa-se na faixa de 10 a 20% em 

massa, onde as suas características encontram-se maximizadas, tais como a resistência 

mecânica e a absorção de água, além de apresentar estabilidade química comprovada 

pelos resultados das análises de lixiviação e solubilização. 

 

 

2.4.3. Resíduos da Metalurgia 

 

 A fabricação de ferro-gusa constitui-se numa atividade de elevado potencial 

poluidor, sendo as siderúrgicas as principais responsáveis pelos problemas de poluição 

ambiental gerados nas regiões sob suas influências. As siderurgias enfrentam graves 

consequências com as emissões atmosféricas, os efluentes líquidos e principalmente 

com os resíduos sólidos. No setor cerâmico os resíduos do pó de coletor e lama de alto-

forno são incorporados à massa da argila, auxiliando na tonalidade dos tijolos, devido à 

quantidade de óxidos de ferro presente nos resíduos, e contribuindo com um ganho 

energético de até 50% no processo (ALMEIDA, MELO, 2001). 

 

 

2.4.4. Resíduos de Vidro 

 

 No processo de fabricação de artefatos de vidro, durante a lapidação obtém-se 

um resíduo sólido constituído basicamente de vidro em pó. Esse resíduo não pode ser 
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reciclado de forma convencional, pois acarreta entre outros problemas a presença de 

bolhas. A reciclagem desse resíduo é uma preocupação das indústrias de vidro 

atualmente, visando preservar o meio ambiente e evitando o acúmulo de resíduos que 

demandam espaço para serem estocados. Dessa forma, foi realizado um estudo para 

inserir o resíduo de vidro em pó (pó de vidro soda cal) em cerâmica. Quando essa 

mistura de pós é queimada, a fase líquida formada pelo vidro soda-cal escoa 

"molhando" as partículas dos argilominerais que sintetizam e se rearranjam. Espera-se 

que essa combinação promova uma maior densificação do corpo cerâmico pela 

diminuição dos poros que serão preenchidos por essa fase vítrea (MACKENZIE, 2001). 

 

 

2.4.5. Resíduos de Carvão Mineral 

 

 No Brasil, a geração de cinzas de carvão mineral é bastante elevada, estima-se 

em quatro milhões de toneladas por ano, e a tendência é que esse valor aumente devido 

ao desenvolvimento do setor industrial. A utilização desse subproduto na produção de 

argamassas e concreto ajuda a minimizar a estocagem das cinzas geradas, dando um 

destino a esses resíduos, além de contribuir para uma produção de menor custo 

(SIQUEIRA, 2011). 

 

 

2.4.6. Resíduos de Construção Civil 

 

A maioria das atividades desenvolvidas no setor da construção civil geram 

entulhos (pedregulhos, areia, restos de tijolos, metais, plásticos, argamassa, etc), que são 

materiais inúteis resultantes da demolição. A reciclagem de resíduos da construção civil 

visa reduzir as emissões de gases efeito estufa do setor. De acordo com o Green 

Building Concil Brasil, a construção civil é responsável por 1/3 dos gases lançados na 

atmosfera em todo o mundo. O que significa algo em torno de 25% a 30%, se tornando 

um dos setores que mais poluem no planeta (ABRECON, 2014). A Figura 2.3 mostra 

alguns resíduos gerados na construção civil. 
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Figura 2.3. Entulhos de construção civil (FECOMERCIO, 2014). 

 

 

2.4.7. Resíduos de Chamote 

 

A indústria ceramista possui perda direta na fabricação de peças, são resíduos 

provenientes de produtos defeituosos e que não possuem mais utilidade. Esses resíduos 

são despejados em aterros, lixões ou diretamente nas vias, causando um impacto 

ambiental negativo, seu reaproveitamento se tornou bastante oportuno, não só pela 

economia de matéria prima, como a implantação de um processo mais sustentável na 

indústria cerâmica, mas também por minimizar o impacto ambiental (GOUVEIA e 

SPOSTO, 2009). 

As perdas após a sinterização podem variar de 5%, nas indústrias cerâmicas com 

tecnologia mais moderna a 20%, nas cerâmicas menos estruturadas. No Brasil, por 

possuir uma diferença alta de nível tecnológico entre as unidades cerâmicas, a perda 

média pode ser de cerca de 10%. Considerando o peso médio de 2 Toneladas por 

milheiro de peças, as perdas equivalem a aproximadamente 200 kg de cacos por 

milheiro (MME,2009). 

Vieira et al. (2004), ao realizar um trabalho sobre a incorporação de chamote em 

massa cerâmica, notou que a formulação de 20% de chamote possibilita uma melhoria 

nos parâmetros de pré-queima e que podem indicar uma possível redução de 

porosidade. 

Experimentos realizados para fabricação de Grês Porcelanato alternativo 

utilizaram o Chamote nos percentuais de 10%, 20% e 30%. Os produtos foram 
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sinterizados nas temperaturas de 1150°C, 1200°C e 1250°C. No geral, foi constatado 

que a utilização de Chamote proporcionou menor porosidade no material, menor 

absorção de água, mas aumento da retração linear (MELO, 2006). 

 Gouveia e Sposto (2009) realizaram um trabalho para investigar a incorporação 

de chamote na massa cerâmica. Selecionaram quatro composições com chamote, 5%, 

10%, 15% e 20%, onde foram sinterizados a 850°C, 950°C e 1050°C. Após ensaios, 

concluíram que a formulação de 10% de chamote promoveu uma diminuição na 

retração linear de secagem e de queima, o que se torna benéfico para a utilização na 

produção de blocos cerâmicos, pois possibilita a diminuição de ocorrência de trincas por 

retração nos blocos. Foi observado também, que a tensão de ruptura à flexão dos corpos 

de prova aumentou em função da elevação da temperatura de queima, com valores 

máximos para 1050 °C. Dentre as composições analisadas, a incorporação de 10% de 

chamote, apresentou os maiores valores de resistência para as três temperaturas. 

 
 

2.4.8. Cinza Residual da Lenha de Algaroba  

  

 

 A escassez de fontes energéticas e as questões ambientais estão levando as 

indústrias dos diversos setores a buscarem o desenvolvimento sustentável, por meio da 

introdução de matérias-primas alternativas menos agressivas ao meio ambiente, da 

reutilização e reciclagem de resíduos, de forma a aumentar a eficiência pelo uso racional 

de recursos naturais (ROCCA, 1993).  

O principal combustível utilizado pelas indústrias cerâmicas do Rio Grande do 

Norte é a lenha. Sendo as principais a lenha de Algaroba (nome científico Prosopis 

Algarobilla) e o Cajueiro (Anacardium Occidentalis). Algumas cerâmicas utilizam além 

da lenha, a bucha de coco e outras utilizam briquetes ou pó de serra. Duas cerâmicas 

localizadas na Região da Grande Natal possuem sistema de Gás Natural instalado, 

porém não existe registro de consumo de Gás Natural nos últimos meses, segundo 

dados da POTIGAS. De acordo com os estudos realizados pelo CTGAS-

ER/SEBRAE/RN (2013) as cerâmicas informaram que o combustível usado para 

queima de seus produtos é a lenha. Apenas uma cerâmica em implantação, localizada 

em Macaíba tem consumido gás natural para queima dos seus produtos em testes 

preliminares. 
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De acordo com estudos realizados pelo SENAI/RN (2013), o estado do Rio 

Grande do Norte consome mensalmente 102.497m
3
 de lenha e 293.561T de argila. 

Considerando que a densidade média da lenha é de 250 Kg/m³, que o percentual de 

resíduo de cinza é de 5% e o consumo de lenha mensal de 102.497 m³, a quantidade 

mensal de cinza gerada no Rio Grande do Norte será de: 

𝑄𝑢𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑑𝑒 𝑐𝑖𝑛𝑧𝑎 (𝑡𝑜𝑛) = 102.497𝑚³ 𝑥 250 𝑥 
𝐾𝑔

𝑚³
 𝑥 

5

100
  𝑥 

1 𝑡𝑜𝑛

1.000 𝐾𝑔
   

𝑄𝑢𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑑𝑒 𝑐𝑖𝑛𝑧𝑎 (𝑡𝑜𝑛) = 1.281,21 𝑡𝑜𝑛 

 

A cinza residual de lenha é a cinza proveniente da queima de madeiras em fornos 

de olarias para a queima e a produção de cerâmica vermelha (tijolos e telhas) – (MELO, 

2012). E segundo Lucena (2007) as cinzas provenientes das indústrias cerâmicas são 

descartadas em terrenos, aterros não preparados e lixões que provocam a poluição de 

rios, solos e até do ar, prejudicando a qualidade de vida das populações que vivem em 

locais próximos. 

Alguns estudos foram realizados para estudar a incorporação da Cinza de Lenha 

de Algaroba na massa cerâmica para produção de tijolos, lajotas, telhas e etc. 

 Lucena (2007) analisou a viabilidade da utilização de cinza na massa para 

cerâmica estrutural, e observou que a formulação com 10% de cinza na temperatura de 

1150°C apresentou melhores resultados, com menor absorção de água, menos 

porosidade aparente e maior resistência mecânica à flexão. 

Melo (2012), substituiu o cimento Portland pela cinza residual da lenha de 

algaroba nos percentuais de 5%, 7%, 10%, 12% e 15%, e constatou que é possível 

realizar essa incorporação a massa pela cinza, até um percentual de 5% sem 

comprometer a integridade e as propriedades do material.  

Santos (2014) estudou a incorporação de cinza de lenha de algaroba adicionada a 

uma mistura padrão formulada para Grês Porcelanato, e percebeu que o seu teor 

relativamente elevado de óxidos alcalinos e alcalino-terrosos contribuiu para a redução 

da porosidade de queima, quando exposto à temperatura sugerida para queima desse 

tipo de material (>1200°C). 
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3. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Serão apresentadas neste capítulo as matérias primas e a metodologia utilizada, 

bem como os equipamentos e as técnicas de caracterização utilizada para a realização 

deste trabalho. 

O fluxograma da Figura 3.1 e 3.2 mostram de maneira resumida as sequências 

das etapas desenvolvidas na 1º e 2° etapa. 

 

 
Figura 3.1. Fluxograma do Procedimento Experimental – 1° Etapa. 
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   Figura 3.2. Fluxograma do Procedimento Experimental – 2° Etapa. 

 
 

3.1. MATÉRIAS PRIMAS 

 

 Para realizar o estudo de incorporação de resíduos em produtos de cerâmica 

estrutural, no caso tijolo, foram utilizadas as seguintes matérias-primas: argila, silte, 

resíduo de cinza de lenha de algaroba e resíduo de tijolos (chamote). 

 

 

3.1.1. Argila e silte 

 

 A argila e o silte (matéria prima de baixa plasticidade) foram coletados nas 

várzeas do Rio Assú que fica situado na região do Baixo Assú. A argila é bastante 

comercializada pelas indústrias cerâmicas da região. A Figura 3.3 mostra uma jazida de 

argila em várzea do Baixo Assú- Itajá/RN. 
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Figura 3.3. Jazida de argila em várzea do Vale do Assú–Itajá/RN (CTGAS-

ER/SEBRAE-RN, 2013). 

 
 

Para fabricação dos corpos de prova e caracterizações em laboratório, as matérias 

primas foram submetidas a um processo de secagem em estufa a 110°C. Após secagem 

passaram por desaglomeração, moagem manual, passando por peneira para obter 

granulometria de 100 mesh, geralmente encontram-se em forma de torrões e com 

umidade.   

 

 

3.1.2. Resíduo de Cinza de Lenha de Algaroba 

 

 Os resíduos de cinza são provenientes da queima da lenha de algaroba e foram 

coletados dos fornos da A.B. Cerâmica, localizada no município de Itajá-RN. A geração 

anual média dos resíduos de cinza da empresa AB Cerâmica foi calculada a partir da 

quantidade de lenha mensal utilizada, que é de 187 toneladas, multiplicando esse valor 

por doze meses, tem-se anualmente 2.246,400 toneladas de massa de lenha, desse valor, 

5% se torna resíduo, ou seja, 112,32 toneladas de resíduo por ano. 

Para caracterização o resíduo passou por peneira para obter granulometria de 100 

mesh e retirar o carvão de maior granulometria. 

Segundo Lucena (2007), a cinza já é um produto calcinado, o que não apresenta 

variação na perda ao fogo, e ao ser inserido na massa cerâmica, mantém a estabilidade 

dimensional do corpo de prova prensado, reduzindo a retração após queima. 
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3.1.3. Resíduo de Blocos de Vedação (Chamote) 

 

Os resíduos de chamote são peças sinterizadas defeituosas e que não serão 

comercializadas. Esses resíduos geralmente são deixados em pátios, terrenos ou lixões, 

como pode ser visto na Figura 3.4. Para análise, os resíduos de chamote foram coletados 

na A.B. Cerâmica, localizada no município de Itajá-RN. A geração anual média dos 

resíduos de chamote da empresa AB Cerâmica foi calculada a partir da produção mensal 

de milheiros, que é de 1.310,40 toneladas. Multiplicando esse valor por doze meses, 

tem-se anualmente 15.724,8 toneladas de massa da produção anual, desse valor, 1% se 

torna resíduo, ou seja, 157,24 toneladas de resíduo por ano. 

O resíduo coletado em forma de cascalho foi moído, passando por peneiras até 

obter granulometria de 100 mesh.  

 

 
Figura 3.4. Resíduo de chamote despejado em pátio de cerâmica. 

 

O resíduo de chamote possui as características da própria massa onde será 

incorporado, por ser um subproduto dos materiais produzidos na cerâmica vermelha.  

 

 

3.2. CARACTERIZAÇÃO DAS MATÉRIAS PRIMAS 

 

 A caracterização das matérias primas se deu através de técnicas usadas 

habitualmente como: Análise Mineralógica por Difração de Raios-X (DRX), Análise 

Química por Fluorescência de Raios-X (FRX), Análise Termogravimétrica (TGA) e 

Análise Térmica Diferencial (DTA), Índice de Plasticidade e Limite de Liquidez. 
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3.2.1. Análise Química 

 

 As amostras são ensaiadas em um aparelho de Espectrometria de Raios-X por 

Energia Dispersiva modelo EDX 700, da Shimadzu (Figura 3.5), instalado no 

Laboratório de Ensaios de Materiais do CTGAS-ER. O método utilizado para o ensaio 

foi o Quali-Quant, a atmosfera de vácuo, os canais de identificação dos elementos 

variam desde Na até o Sc e do Ti ao U. As amostras devem estar na forma de pó e com 

granulometria de 200# (75 μm). Os resultados foram fornecidos na forma de óxidos. 

 
Figura 3.5. EDX utilizado para análise química. 

 

3.2.2. Análise Mineralógica 

 

As fases mineralógicas das argilas foram determinadas por meio de um 

Difratômetro de Raios- X, modelo XRD-6000, marca Shimadzu (Figura 3.6). 

As amostras foram preparadas por meio do método padrão utilizadas para 

caracterização mineralógica. Foram pulverizadas e submetidas à peneira de 200#. A 

radiação utilizada foi Kα de um anôdo de cobre (1,54056 Ǻ). A tensão utilizada foi de 

40 kV e a corrente de 30 mA, faixa de varredura de 2º a 80º para 2θ, passo de varredura 

2º/min. Os picos gerados pelo difratograma foram tratados no programa Phillips Xpert.  
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Figura 3.6. DRX utilizado para análise mineralógica. 

 

3.2.3. Análise Termogravimétrica 

 

 Os ensaios de Termogravimetria foram realizados pelo DTA Simultâneo SDT-

Q600 da TA Instruments (Figura 3.7). As massas utilizadas foram em torno de 15 mg. 

A atmosfera utilizada foi de ar sintético com vazão do gás de 100 mL/min. As amostras  

foram ensaiadas desde a temperatura ambiente até 1100°C, com taxa de aquecimento de 

10°C /min em cadinhos de platina. Os resultados foram analisados por meio do software 

TA Universal Analysis. 

 

 
Figura 3.7. SDT Simultâneo utilizado para análise termogravimétrica e análise 

termodiferencial. 
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3.2.4. Análise Termodiferencial 

 

 O Analisador Termodiferencial SDT-Q600 da TA Instruments foi o 

equipamento utilizado para a realização das análises térmicas diferenciais. Os 

parâmetros de análise foram semelhantes aos do TGA. O software para tratamento de 

dados é o Universal V4-7ª. 

 

 

3.2.5. Limite de Plasticidade 

 

É o teor de umidade em que o solo deixa de ser plástico, tornando-se quebradiço. 

Em laboratório foi obtido determinando-se o teor de umidade no qual um cilindro de um 

solo com 3 mm de diâmetro apresenta-se fissuras. Para obter o Limite de Plasticidade 

foi realizado o seguinte procedimento: 

 Foi colocado parte da amostra no recipiente de porcelana e adiciona-se água até 

a homogeneização da massa; 

 Moldou certa quantidade da massa em forma elipsoidal rolando-a em seguida 

sobre a placa de vidro, até que fissure em pequenos fragmentos quando essa 

atingir dimensões de 3mm de diâmetro e 10 cm de comprimento; 

 Foram coletados alguns fragmentos fissurados para a determinação da umidade; 

 O processo foi repetido por no mínimo mais quatro vezes. 

Esse ensaio é normalizado pela NBR 7180. 

 

 

3.2.6. Limite de Liquidez (LL) 

 

É definido como a umidade abaixo da qual o solo se comporta como material 

plástico. Experimentalmente corresponde ao teor de umidade com que o solo fecha certa 

ranhura sob o impacto de 25 golpes do aparelho de Casagrande. O procedimento 

experimental foié realizado da seguinte forma: 

 Separou 150 a 200 gramas de material (seco ao ar) que passa na peneira #40 

(0,42 mm). Coloca-se parte da amostra do recipiente de porcelana e aos poucos 

se adiciona água até homogeneização da massa; 
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 Passou para a concha do aparelho de Casagrande certa quantidade da massa 

aplainando-a com a espátula, de tal forma que a parte central fique com 1 cm de 

espessura; 

 Faz com o cinzel uma ranhura no meio da massa, no sentido de maior 

comprimento do aparelho; 

 Gira-se a manivela de duas voltas por segundo, contando o número de golpes até 

que se constate o fechamento da ranhura num comprimento de 1,2 cm quando se 

deve parar a operação; 

 Uma quantidade do material foi retirada no local onde as bordas da ranhura se 

tocaram para a determinação da umidade; 

 Transferiu o material de volta ao recipiente de porcelana, adicionando mais um 

pouco d’água e repetindo o processo por mais quatro vezes no mínimo. 

Índice de Plasticidade (IP): 

 

O valor do Índice de Plasticidade foi determinado pela diferença entre o valor de 

LL e o valor do LP. Quanto maior for esse valor, maior plasticidade o solo irá 

apresentar e vice-versa. Baseado nisso a classificação será assim: 

1 – fracamente plástico 0% < IP < 5% 

2 – medianamente plástico 5% < IP < 15% 

3 – altamente plástico  IP > 15% 

Esse ensaio é normalizado pela NBR 6459. 

 

 

3.3. PREPARAÇÃO DAS MASSAS CERÂMICAS 

 

A preparação das massas cerâmicas foi realizada utilizando três formulações 

(5%, 10% e 15%) para cada tipo de resíduo de Cinza de Lenha de Algaroba e Chamote. 

O resíduo sempre substituindo parcialmente o Silte. Essa massa foi homogeneizada de 

forma manual. As formulações foram identificadas de acordo com a Tabela I a seguir: 
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Tabela I. Formulações das matérias primas e resíduos. 

FORMULAÇÃO ARGILA SILTE CINZA CHAMOTE 

FM 01 60% 40% - - 

FM 02 60% 35% 5% - 

FM 03 60% 30% 10% - 

FM 04 60% 25% 15% - 

FM 05 60% 35% - 5% 

FM 06 60% 30% - 10% 

FM 07 60% 25% - 15% 

 

 

3.3.1. Confecção dos Corpos de Prova 

 

As massas cerâmicas foram pesadas e separadas em porções de 18 g, com adição 

de 2 ml de água, e foram colocadas de forma uniforme dentro de uma matriz retangular 

de aço VC 131 de dimensões 10mm x 10mm x 100mm. A pressão utilizada foi de 

200Kgf/cm². 

Por um paquímetro analógico Starrett com resolução de 0,02 mm, foram 

aferidos o comprimento inicial, a altura e a largura dos corpos. A densidade dos corpos 

de prova a verde foi realizada por meio da medição volumétrica e de pesagem dos 

corpos. A pesagem das amostras foi feita em uma balança analítica da Shimadzu, com 

resolução de 0.0002g. 

3.3.2. Secagem e Sinterização dos Corpos de Prova  

 

 Os corpos de prova prensados foram colocados na estufa a 110 °C por um 

período de 24 horas, para não ocorrer variação da massa e de maneira que a água 

residual fosse toda eliminada, dando possibilidade de passar para a etapa seguinte. 

Antes da sinterização, as amostras tiveram seus comprimentos iniciais medidos para 

uma posterior observação da retração linear de queima. Foram queimadas amostras a 

temperaturas de 850 °C, 900 °C, 950 °C, 1000 °C e a 1050 °C, partindo de uma 

temperatura ambiente de aproximadamente 35 °C com taxa de aquecimento de 10 
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°C/min, até a temperatura de 400 °C e patamar de 37 minutos. A partir de 400 °C até 

600 °C, a taxa será de 1,7 °C/min, com patamar de 2 horas, nessa faixa como ocorre à 

perda de água de estrutura, o aquecimento precisa ser lento, de forma a não ocorrer 

trincas no material. Da temperatura de 600 °C até cada temperatura desejada, no caso, 

850 °C, 900 °C, 950 °C, 1000 °C e a 1050 °C, a taxa de aquecimento será de 10 °C/min. 

O resfriamento ocorreu dentro do forno fechado.  É possível observar na Figura 3.8 as 

curvas de queima que serão utilizadas em cada temperatura. O Forno usado foi o Forno 

Mufla Quimis modelo Q318S25T.  

 

Figura 3.8. Curva de queima dos corpos de prova. 

 

A Figura 3.9 mostra os corpos de prova antes de sinterizados e após sinterizados 

para o resíduo de cinza (a) e chamote (b). 
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(a) 

 

 

 

(b) 

Figura 3.9. Corpos de prova antes de sinterizados e após sinterização. (a) Amostras com 

Cinza e (b) Amostras com Chamote. 

 

3.4. CARACTERIZAÇÃO DO PRODUTO 

 

 Os ensaios físicos foram realizados de acordo com os procedimentos descritos a 

seguir. 

3.4.1. Porosidade Aparente 

 

O ensaio de porosidade aparente foi realizado segundo a NBR 12766. Os corpos 

foram colocados em estufa a 110 °C por 24 horas.  Foi necessário que os corpos de 

prova estivessem à temperatura ambiente, para que fossem imersos em água por 24h. A 

pesagem das amostras aconteceu em duas etapas. Primeiramente os corpos de prova 

foram enxugados com um pano absorvente e pesados ao ar. Em seguida, foram imersos 

110 °C 

5% 

10% 

15% 

5% 

10% 

15% 

110 °C 
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em água e a pesagem foi feita por meio do método hidrostático. A balança utilizada foi 

da Shimadzu com precisão de 0,002 mg. 

 A equação utilizada para o cálculo da Porosidade Aparente é a seguinte: 

  PA (%) = (Pu-Ps/Pu-Pi) x 100     (3.1) 

 

Onde PA é a porosidade aparente dada em porcentagem, Pu é o peso do corpo de prova 

úmido (g); Ps é o peso do corpo-de-prova seco (g) e Pi é o peso do corpo-de-prova 

imerso em água (g). 

 

3.4.2. Massa Específica Aparente 

 

 A Massa Específica Aparente (MEA) é a massa do corpo de prova pelo volume. 

O ensaio de MEA (massa específica aparente) foi realizado de acordo com Souza 

Santos (1989), utilizando a seguinte equação:  

  MEA (g/cm
3
) = PA = Ps / (Pu – Pi)    (3.2) 

Onde MEA é a Massa específica aparente dada em porcentagem, Pu é o peso do corpo 

de prova úmido (g); Ps é o peso do corpo-de-prova seco (g) e Pi é o peso do corpo-de-

prova imerso em água. 

3.4.3. Absorção de Água 

 

 O ensaio de absorção de água foi realizado segundo a norma NBR 13818:1997. 

Após a sinterização os corpos-de-prova foram pesados, ficando em seguida imersos em 

água por 24 horas seguindo as especificações da norma. A partir daí foram obtidas suas 

massas e o resultado foi obtido utilizando a seguinte equação: 

  AA (%) = ((Pu – Ps) / Ps x 100      (3.3) 

Onde: AA é a absorção de água em porcentagem, Pu é peso do corpo de prova úmido 

(g) e Ps é o peso do corpo de prova seco (g). Uma média aritmética foi calculada entre 

os corpos de prova de cada grupo que se encontravam nas mesmas condições a fim de 

se obter a quantidade de água média absorvida pelos corpos de prova. 
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3.4.4. Retração Linear 

  

 A retração linear foi calculada a partir do comprimento dos corpos-de-prova a 

verde, e posteriormente sinterizados. Para isto utilizou-se a balança analítica e o 

paquímetro já adotados nos ensaios anteriormente descritos. A partir da equação: 

 RL (%) = ((L0-Lf)/L0) x 100      (3.4) 

Foi calculada a retração linear de queima em percentagem dos corpos-de-prova. Onde 

RL corresponde à retração linear de queima, L0 comprimento inicial (após secagem) e 

Lf comprimento final do corpo-de-prova após a queima. 

 

 

3.4.5. Resistência Mecânica a Flexão 

 

 O ensaio de flexão em três pontos foi necessário para avaliar a resistência 

mecânica dos corpos de prova. Sendo realizado nos corpos sinterizados a 850°C, 900°C, 

950°C, 1000°C e 1050°C, o ensaio foi realizado em Máquina de Ensaios Universal 

Autograph da Shimadzu. A célula de carga utilizada foi de 250 kN, por não haver uma 

célula de carga menor. 

 

Para o Cálculo da tensão medida segue a equação: 

 

 MRF (N/mm²) = 3F x L / 2B x h²       (3.5) 

 

Onde F é a força aplicada (N); L é à distância (mm) entre as barras de apoio, b é a base 

do corpo-de-prova (mm) e h é a altura do corpo-de-prova (mm). 

 

 

3.4.6. Microscopia Eletrônica de Varredura 

 

 A análise de Microscopia Eletrônica de Varredura foi realizada em superfícies 

de fratura, após o ensaio de resistência mecânica à flexão, nos corpos de prova com 

percentuais de 0%, 5%, 10% e 15% para cada tipo de resíduo (Cinza e Chamote) 

sinterizados a temperatura de 950 °C e no percentual de 5% e 15% de Cinza e Chamote 
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para as temperaturas de 850 °C a 1050 °C. A Figura 3.10 mostra o equipamento 

utilizado para realizar as análises de Microscopia Eletrônica de Varredura. 

 

 
Figura 3.10. Microscópio Eletrônico de Varredura. 

 
 

3.5.  ADIÇÃO DE RESÍDUO – PROCESSO INDUSTRIAL 

 

 O resíduo da Cinza da Lenha da Algaroba foi separado para ser incorporado na 

massa cerâmica. O percentual do resíduo foi escolhido de acordo com os melhores 

resultados apresentados nos ensaios laboratoriais para a cinza, que foi de 5%. A Figura 

3.11 mostra a argila, o resíduo de cinza e o silte nas proporções ideais para realizar a 

mistura na cerâmica. 

 

(a) (b) (c) 

Figura 3.11. Argila (a), Cinza da Lenha de Algaroba (b) e Silte (c). 
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3.5.1. Preparação da Massa Cerâmica  

 

Uma vez que a Cerâmica onde o procedimento foi realizado não possuía balança 

para fazer a proporção da argila e do silte, de forma que fosse incorporado 5% de cinza 

corretamente, foi realizado um cálculo a partir da relação de densidade dos materiais 

utilizados, dessa forma a proporção foi por volume de material, utilizou-se o carrinho de 

mão como medida. Para descobrir a relação de densidade, foi realizado em laboratório 

um pequeno ensaio, onde foi colocado cinza em um Becker vazio e este foi pesado, 

depois foi feito a mesma pesagem para a argila e para o silte, de forma, a saber, a 

relação de densidade de um material para outro. Foi constatado que a cinza possui um 

terço da densidade da massa formulada, dessa forma foi utilizada o seguinte cálculo: 

Três volumes de cinza da lenha de algaroba apresenta a mesma massa de um 

volume da massa cerâmica formulada na indústria (argila e silte). 

Para realizar a formulação com 5% de Cinza, foram colocados 3 carrinhos de 

Cinza, 19 carrinhos da massa base (argila e silte). Na Figura 3.12 pode-se visualizar a 

mistura com o resíduo da cinza da lenha de algaroba (a), a massa passando por 

homogeneização (b), (c) transporte da mistura e (d) alimentação do caixão com a 

mistura. 
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(a) 

 
(b) 

 
(c) 

 
(d) 

Figura 3.12. Preparação da massa com resíduo de Cinza da Lenha de Algaroba (a) e 

homogeneização (b), transporte da mistura para o caixão alimentador (c) e mistura 

sendo colocada no caixão alimentador (d). 

 

 

 A mistura com o resíduo de cinza da lenha da algaroba e a argila foi transportada 

para o caixão alimentador, onde foi realizada uma dosagem da quantidade necessária de 

massa e resíduo para alimentar a produção. A mistura dosada no caixão alimentador foi 

transportada para desintegradores, onde os grandes blocos de argila e resíduos de cinza 

(caso houvesse) foram desintegrados. Após passar pelo desintegrador a massa foi levada 



32 
 

por esteira transportadora até o misturador, onde passou por uma homogeneização e 

umidificação até atingir a quantidade de água necessária para extrusão do produto 

cerâmico. A massa homogeneizada foi transportada para um laminador. 

 

 

3.5.2. Extrusão dos Blocos de Vedação 

 

A massa cerâmica foi moldada na forma de uma pasta plástica, porém rígida, em 

um equipamento denominado maromba, onde houve uma compressão na mistura ao 

passar por uma chapa de aço perfurada. Após a saída da extrusão o produto verde foi 

cortado, de acordo com a Figura 3.13. 
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Figura 3.13. Extrusão e corte das peças cerâmicas. 

 

 

3.5.3. Secagem Natural 

 

 A secagem ocorreu ao ar livre em galpões da cerâmica, de forma a eliminar a 

água inserida na massa na extrusão dos produtos, conforme Figura 3.14. 
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Figura 3.14. Secagem das peças cerâmicas com resíduo de cinza no galpão da 

cerâmica. 

 
 

3.5.4. Sinterização dos Blocos de Vedação 

 

 A queima (sinterização) foi realizada em forno Mufla Quimis modelo 

Q318S25T, em laboratório, de forma a conseguir uma queima mais homogênea e 

controlada, conforme curva apresentada pela Figura 3.15 (a), com patamar de 

temperatura em 900°C. A Figura 3.15 (b) apresenta os Blocos de Vedação após 

sinterização. 
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(b) 

Figura 3.15. Blocos de Vedação após sinterizados em laboratório (a) e Curva de 

queima com temperatura em 900°C (b). 
 

 

3.5.5. Ensaios Mecânicos e Tecnológicos 

 

 Foram realizados ensaios de Absorção de Água, Retração Linear de Secagem e 

de Queima, e Resistência a Compressão.  

A partir desses ensaios foi realizada a avaliação da qualidade dos produtos 

cerâmicos.  

 

 

3.5.5.1. Determinação da Massa Seca e do Índice de Absorção D’Água 

 

Para determinação do índice de absorção d’água os produtos cerâmicos depois 

de queimados (sinterizados) foram colocados em estufa a 110ºC; determinou-se a massa 

individual, em intervalos de 1h, até que duas pesagens consecutivas de cada um deles 

com variação menor que 0,25%, pesando-o imediatamente após a remoção da estufa; 

mediu-se a massa seca (ms) dos corpos-de-prova após a estabilização das pesagens, 

expressando-as em gramas. Após a determinação da massa seca (ms), os blocos foram 

colocados em um recipiente de dimensões apropriadas, preenchido com água à 

temperatura ambiente por 24 horas, em volume suficiente para mantê-los totalmente 

imersos. Para determinação do índice de Absorção d´Água (AA) utilizou-se a 

expressão: 

 

AA(%) =
𝑚𝑢 − 𝑚𝑠

𝑚𝑠
𝑥100 

 

Onde mu e ms representam a massa úmida e a massa seca de cada corpo-de-

prova, respectivamente, expressas em gramas. O índice de absorção d´água não deve ser 

inferior a 8%, nem superior a 22%, de acordo com a Norma ABNT NBR 15.270:2005 e 

Portaria Inmetro n° 16, de 05 de janeiro de 2011. 
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3.5.6.3. Testes de Resistência a Compressão 

 

A avaliação da resistência à compressão foi executada em conformidade com a 

norma NBR 15270-3. Todos os produtos cerâmicos foram ensaiados na condição 

saturada.  

Para a regularização das faces de trabalho dos blocos utilizou-se pasta de 

cimento com resistência superior à resistência dos blocos na área bruta; a superfície 

onde o capeamento foi executado não teve afastamento do plano mais que 8 x 10
-2

 mm 

para cada  4 x 10
2 

mm; o capeamento apresentou plano e uniforme no momento do 

ensaio, não teve remendos; a espessura máxima do capeamento não excedeu 3 mm. 

A posição dos blocos nos ensaios à compressão foi de modo que a carga 

aplicada na direção do esforço é a mesma que o bloco suporta durante o seu emprego, 

sempre perpendicular ao comprimento e na face destinada ao assentamento, conforme 

Figura 3.22. 

 
Figura 3.16. Posição que os corpos de provas devem ser ensaiados. – Representação 

esquemática (Fonte: Norma NBR 15270). 

 

Procedeu-se ao ensaio de compressão, regulando-se os comandos da prensa, de 

forma que a tensão aplicada, calculada em relação à área bruta elevou-se 

progressivamente à razão de 0,05 MPa/s. 

A resistência à compressão dos blocos cerâmicos de vedação foi calculada na 

área bruta dos blocos usados com furo na horizontal.  De acordo com a norma para essa 

posição dos furos a resistência precisa ser maior ou igual a 1,5 MPa.  O equipamento 

que foi utilizado para realizar estes ensaios foi a máquina de ensaio universal do 

fabricante SHIMADZU AG-I 250 kN, conforme pode ser visto ilustração na Figura 

3.23.  
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Figura 3.17. Ensaio de Resistência a Compressão em Blocos de Vedação (Fonte: 

CTGAS-ER). 
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4. RESULTADOS 

 

Neste capítulo, serão apresentados os resultados das caracterizações das matérias-

primas, dos resíduos e dos ensaios em corpos de prova obtidos durante a realização dos 

estudos em laboratório e em produtos cerâmicos (Blocos de Vedação) obtidos pelo 

processo industrial. 

 

 

4.1.  CARACTERIZAÇÃO DAS MATÉRIAS PRIMAS 

 

 

4.1.1. Análise Química 

 

As composições químicas da argila plástica, da cinza, do chamote e do silte 

foram determinadas por Fluorescência de Raios-X (FRX) e podem ser vistas na Tabela 

II. O resultado da análise química do chamote assemelha-se ao da argila e do silte, por 

ser um produto derivado dessas matérias-primas. O óxido SiO2 está presente 

majoritariamente na argila, no silte e no chamote, sendo respectivamente 45,88%, 

52,58% e 51,56%. Esse óxido é proveniente do quartzo e dos argilominerais presentes 

na argila e no silte, confirmado pelo Difratograma de Raios-X. Os teores de óxido de 

ferro de 5,82% presente na argila, 5,44% no chamote e de 6,38% no silte, conferem aos 

produtos uma coloração avermelhada após sinterização. A perda ao fogo foi 

aproximadamente de 7% para a argila e de 3% para o silte, que são basicamente devido 

às perdas de água da estrutura dos argilominerais presentes na argila e no silte. O 

chamote por ser um produto já sinterizado não apresentou perda ao fogo, pois a água 

proveniente da estrutura dos argilominerais já foi liberada durante a sinterização. A 

cinza apresenta majoritariamente os óxidos de CaO e K2O, respectivamente, 52,32% e 

21,60%. O óxido CaO é proveniente da Calcita, presente na cinza, comprovado pelo 

DRX,  na Figura 4.4.  
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Tabela II. Composição química (%) da Argila, Silte, Chamote e Cinza de Algaroba. 

MATÉRIA-

PRIMA/ 

COMPOSIÇÃO 

ARGILA SILTE CHAMOTE CINZA DE ALGAROBA 

SiO2 45,88 52,58 51,56 3,10 

Al2O3 33,56 35,23 34,00 3,56 

Fe2O3 5,82 6,38 5,44 0,55 

MgO 4,10 1,60 4,80 3,80 

K2O 2,32 0,43 2,37 15,47 

TiO2 0,80 0,25 0,75 0,19 

CaO 0,73 0,17 0,99 37,42 

Cl - - - 3,80 

P2O5 - - - 1,99 

MnO 0,09 0,24 0,09 - 

SO3 - - - 0,89 

V2O5 0,05 0,01 - - 

P.F. 7,11 3,19 - 28,48 

 

 

4.1.2. Análise Mineralógica 

 

Quanto à composição mineralógica dos materiais estudados, a amostra de argila é 

composta pelos argilominerais Montmorilonita, Caulinita e Ilita, e os minerais não 

argilosos Quartzo e Anortita (Feldspato) conforme Figura 4.1.  

 

 
Figura 4.1. Difratograma apresentando as fases cristalinas identificadas na Argila. 
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 No Silte foram encontrados os argilominerais Montmorilonita e Ilita, e os 

minerais não argilosos Quartzo e Anortita de acordo com a Figura 4.2. 

 

 

Figura 4.2. Difratograma apresentando as fases cristalinas identificadas no Silte. 

 

Apesar de o chamote ser proveniente das matérias primas argila e silte, não 

apresenta os mesmos minerais por já ter passado pelo processo de sinterização. Na 

Figura 4.3, é observada a presença do argilomineral Ilita e dos minerais Quartzo, que é 

inerte, e Anortita (Feldspato). A presença do argilomineral Ilita, que sofre 

transformação em torno de 1050 °C comprova o que ocorre na prática, onde o material 

da parte inferior do forno, durante o processo de sinterização, não passou os 600 °C, o 

que acarreta um material de baixa resistência, que propicia a quebra. 
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Figura 4.3. Difratograma apresentando as fases cristalinas identificadas no Chamote. 

 

A Figura 4.4 apresenta o Difratograma da amostra da cinza, onde são 

encontrados os seguintes minerais: Calcita, Quartzo e Coesita. A Calcita pode 

proporcionar corpos de elevada porosidade e, consequentemente, baixa resistência 

mecânica, porém possui a vantagem de proporcionar baixa contração linear na queima, 

o que é conveniente para muitas aplicações (ABCERAM, 2015). 
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Figura 4.4. Difratograma apresentando as fases cristalinas identificadas na Cinza de 

Algaroba. 

 

 

4.1.3. Análise Térmica 

 

As curvas de Análise Termodiferencial (DTA) e Análise Termogravimétrica (TGA) 

da argila e do silte são visualizadas nas Figuras 4.5 e 4.6.  

Para a Argila, a Análise Termogravimétrica apresenta dois eventos, um referente à 

água livre, adsorvida nas partículas, apresentando uma perda de massa de 6,7% e o 

segundo evento referente à liberação de hidroxila da estrutura dos argilominerais 

presentes (confirmado pelo difratograma da referida argila) com perda de 

aproximadamente 4,7%. 

A Análise Termodiferencial apresenta dois eventos, todos endotérmicos, a 53,50 °C 

e a 455,65 °C. De acordo com a Figura 4.5, esses picos ocorrem em intervalos de 

temperaturas próximas aos eventos descritos anteriormente na curva termogravimétrica. 

O primeiro pico é referente a energia necessária para eliminação da água adsorvida das 

partículas e o segundo, a energia necessária para realizar a liberação da hidroxila da 

estrutura dos argilominerais Montmorilonita e Ilita presente nessa amostra. 
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Figura 4.5. Curva DTA e TGA da Argila. 

 

Para o Silte, observa-se uma perda de massa total de 3,1%. Esse percentual de perda 

de massa reflete o baixo teor dos argilominerais presentes nessa amostra. 

A Análise Termodiferencial, Figura 4.6, apresenta dois eventos endotérmicos, um 

pico a 38,63 °C, referente à água livre e outro pico a 449,14 °C, da liberação de 

hidroxilas da estrutura dos argilominerais presentes na amostra, por possuir baixo teor 

de argilominerais, o evento é bem menor do que o apresentado para a Argila. 
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Figura 4.6. Curva DTA e TGA do Silte. 

 

As curvas de Análise Termogravimétrica (TGA) do chamote e da cinza são 

visualizadas na Figura 4.7 e 4.8. Para o Chamote a curva termogravimétrica não 

apresentou nenhum evento, confirmando que esse resíduo já passou por uma 

sinterização antes de ser incorporada a massa cerâmica. 

A Análise Termodiferencial também não apresentou nenhum evento significativo. 
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Figura 4.7. Curva DTA e TGA do Chamote. 

 

A Figura 4.8 apresenta as Análises Termogravimétricas e Termodiferenciais da 

Cinza. Na análise Termogravimétrica da cinza é possível observar a presença de três 

eventos. O primeiro evento referente à água livre, com perda de 3,5%. O segundo com 

perda de 3,7%, referente à decomposição de carvão residual presente na cinza. O 

terceiro evento com a perda de 22,99% de massa, ocorrido devido à saída do CO2 da 

decomposição do carbonato de cálcio presente na cinza conforme registrado na análise 

de DRX.  

A Análise Termodiferencial apresenta quatro eventos, dois picos endotérmicos, um 

a 50,97 °C e outro pico a 147,11 °C, o primeiro é referente à liberação de água livre e o 

segundo, de água adsorvida. O terceiro pico é exotérmico a 443,44 °C, referente à 

combustão do carvão residual. E o quarto evento, endotérmico, a 728,32 °C representa a 

decomposição da Calcita. 
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Figura 4.8. Curva DTA e TGA da Cinza da Lenha de Algaroba. 

 

 

4.1.4. Índice de Plasticidade 

 

A Tabela III mostra os resultados obtidos nos ensaios de limite de plasticidade e 

limite de liquidez realizados na argila e na formulação base (60% - argila e 40% - silte). 

 

 

Tabela III. Resultados do ensaio de Plasticidade na argila e formulação base. 

MATÉRIA PRIMA 
ÍNDICE DE 

PLASTICIDADE 
CLASSIFICAÇÃO 

ARGILA 17,78 Altamente Plástica 

ARGILA+SILTE 6,91 Fracamente Plástica 

 

 

4.1.5.  CARACTERIZAÇÃO FÍSICA DOS CORPOS DE PROVA 

 

 

A Tabela IV mostra a média dos valores dos resultados obtidos nos ensaios de 

Absorção de Água (%), Porosidade Aparente (PA%), Massa Específica Aparente 

(g/cm
3
), Retração Linear de Queima (%) e Resistência Mecânica a Flexão (MPa), de 

acordo com as temperaturas e formulações estudadas. Nas Figuras 4.9 a 4.13 são 

apresentados os gráficos para esses respectivos ensaios. 
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Tabela IV. Resultados obtidos nas formulações com resíduos de Cinza e Chamote. 

 

QUEIMA 

(°C) 

FORM. AA% PA% 
MEA 

(g/cm³) 
RLQ % 

RMF 

(MPa) 

850 

FM 01 11,22 ±0,07 23,23 ±0,12 2,07 ±0,00 (0,10) ±0,05 5,67 ±0,20 

FM 02 14,30 ±0,08 27,39 ±0,11 1,92 ±0,00 (0,02) ±0,05 3,40 ±0,04 

FM 03 15,13 ±0,14 28,45 ±0,25 1,90 ±0,04 0,07 ±0,04 3,47 ±0,18 

FM 04 14,99 ±0,40 28,21 ±0,41 1,87 ±0,04 0,10 ±0,11 3,47 ±0,62 

FM 05 11,96 ±0,08 24,25 ±0,12 2,03 ±0,00 0,14 ±0,08 4,82 ±0,23 

FM 06 12,72 ±0,05 25,40 ±0,08 2,00 ±0,00 0,20 ±0,08 4,08 ±1,25 

FM 07 12,83 ±0,09 25,58 ±0,15 1,99 ±0,00 0,28 ±0,10 5,21 ±0,30 

900 

FM 01 11,11 ±0,14 23,08 ±0,19 2,07 ±0,1 (0,06) ±0,07 6,09 ±0,09 

FM 02 13,74 ±0,15 26,54 ±0,25 1,93 ±0,00 (0,00) ±0,05 4,32 ±0,18 

FM 03 14,52 ±0,18 27,59 ±0,19 1,90 ±0,01 0,07 ±0,08 3,34 ± 1,0 

FM 04 15,47 ±0,23 28,64 ±0,30 1,85 ±0,01 0,02 ±0,03 2,72 ±0,29 

FM 05 11,77 ±0,09 23,89 ±0,16 2,03 ±0,00 0,29 ±0,08 4,35 ±0,33 

FM 06 12,26 ±0,18 24,63 ±0,29 2,02 ±0,03 0,30 ±0,17 5,34 ±1,34 

FM 07 12,55 ±0,06 25,11 ±0,10 2,00 ±0,00 0,36 ±0,11 5,27 ±0,45 

950 

FM 01 10,51 ±0,18 21,72 ±0,38 2,07 ±0,00 0,11 ±0,06 5,06 ±0,36 

FM 02 13,49 ±0,08 26,08 ±0,17 1,93 ±0,00 0,06 ±0,04 4,04 ±0,16 

FM 03 13,91 ±0,30 26,53 ±0,42 1,91 ±0,01 0,12 ±0,03 3,72 ±0,40 

FM 04 15,38 ±0,16 28,38 ±0,23 1,85 ±0,01 0,03 ±0,09 2,90 ±0,18 

FM 05 11,48 ±2,76 23,19 ±0,12 2,04 ±0,12 0,45 ±0,04 4,90 ±0,39 

FM 06 11,84 ±0,17 23,90 ±0,27 2,03 ±0,04 0,61 ±0,13 5,41 ±0,18 

FM 07 11,98 ±0,03 24,18 ±0,04 2,02 ±0,00 0,80 ±0,06 5,65 ±0,42 

1000 

FM 01 7,60 ±0,19 16,29 ±0,38 2,14 ±0,01 1,90 ±0,25 6,02 ±0,28 

FM 02 14,14 ±0,16 27,06 ±0,28 1,93 ±0,00 0,42 ±0,13 3,61 ±0,26 

FM 03 16,02 ±0,19 29,66 ±0,26 1,86 ±0,01 0,19 ±0,09 3,29 ±0,33 

FM 04 17,38 ±0,17 30,96 ±0,23 1,78 ±0,00 0,04 ±0,03 3,46 ±0,40 

FM 05 9,85 ±0,29 20,51 ±0,52 2,08 ±0,01 1,36 ±0,19 4,98 ±0,21 

FM 06 10,52 ±0,35 21,64 ±0,61 2,08 ±0,05 1,46 ±0,36 5,28 ±0,49 

FM 07 10,26 ±0,41 21,02 ±0,51 2,07 ±0,01 1,79 ±0,34 5,97 ±0,52 

1050 

FM 01 5,43 ±0,25 12,12 ±0,47 2,23 ±0,02 3,13 ±0,16 6,25 ±0,81 

FM 02 13,22 ±0,22 25,80 ±0,39 1,94 ±0,00 0,73 ±0,21 3,16 ±0,56 

FM 03 15,53 ±0,06 28,74 ±0,07 1,87 ±0,04 0,27 ±0,08 3,02 ±0,35 

FM 04 16,71 ±0,14 30,11 ±0,43 1,80 ±0,03 0,19 ±0,10 3,25 ±0,53 

FM 05 7,39 ±0,42 16,04 ±0,79 2,17 ±0,02 2,63 ±0,32 5,73 ±0,52 

FM 06 7,47 ±0,44 16,21 ±0,83 2,16 ±0,02 2,85 ±0,23 6,20 ±0,47 

FM 07 7,12 ±0,61 16,08 ±0,84 2,20 ±0,03 3,50 ±0,33 7,12 ±0,51 
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4.1.6. Absorção de Água 

 

Para os valores de Absorção de Água, nas Figuras 4.9, 4.10 e 4.11, é possível 

perceber que, aumentando-se os percentuais de resíduos de cinza da lenha de algaroba e 

chamote, o percentual dessa propriedade também aumenta. Observa-se também que 

esses valores são maiores quando o resíduo é a cinza. Outro evento importante é que a 

cinza propicia uma maior constância da AA (%) em todas as temperaturas de 

sinterização, enquanto que o chamote apresenta pequenas variações até a temperatura de 

950 °C e que após essa temperatura ocorre grande diminuição da AA (%), 

acompanhando as variações que ocorrem na formulação base. 

Para as temperaturas de 1000 °C e 1050 °C as mostras com resíduo de cinza 

apresentaram maior AA(%) que as temperaturas de 850 °C, 900 °C e 950 °C.  

Para o resíduo de chamote houve uma redução mais acentuada da AA (%) e da 

PA(%) nas temperaturas de 1000 °C e 1050 °C do que nas temperaturas de 850 °C, 900 

°C e 950 °C. 

A variação do percentual de chamote de 5% a 15% apresentou resultado para a 

AA(%) e PA(%) pequeno, dentro do desvio padrão de amostragem. 

Em geral para temperaturas superiores a 1000 °C o resíduo de cinza atuou como 

refratário, enquanto que o chamote atuou como fundente. 
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Figura 4.9. Curvas de Absorção de Água X Temperatura. 

 

 
Figura 4.10. Curvas de Absorção de Água X Formulação - Cinza. 
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Figura 4.11. Curvas de Absorção de Água X Formulação - Chamote. 

 

 

4.1.7. Porosidade Aparente 

 

Os resultados de Porosidade Aparente são mostrados na Figura 4.12. É possível 

perceber que, os resultados de PA% estão relacionados com a Absorção de Água.  

 

Figura 4.12. Curvas de Porosidade Aparente (PA). 
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4.1.8. Massa Específica Aparente 

 

Para a Massa Específica Aparente, Figura 4.13, o aumento do resíduo confere 

aos corpos de prova uma redução dessa propriedade. O resíduo de cinza apresenta uma 

redução mais acentuada em relação ao chamote. A MEA(g/cm
3
) apresenta pouca 

variação com a temperatura para a cinza e elevada variação para temperaturas 

superiores a 950 °C quando o resíduo é o chamote. 

 

 

Figura 4.13. Curvas de Massa Específica Aparente (MEA). 

 

4.1.9. Retração Linear de Queima 

 

O comportamento da Retração Linear de Queima, Figuras 4.14, 4.15 e 4.16, 

mostra que existe uma constância no intervalo das temperaturas estudadas quando o 

resíduo utilizado é a cinza. Para o chamote a RL (%) apresenta baixa variação até 950 

°C e valores elevados para temperaturas superiores a esta. Outro efeito observado é que 

para maiores temperaturas, a maior concentração de chamote promovem maiores 

retrações, em quanto que para o resíduo de cinza, sua maior concentração contribui para 

uma menor RL (%). 
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O comportamento da Retração Linear de Queima, das amostras com resíduo de 

chamote apresentaram resultados similares aos valores das amostras sem resíduo. 

 

 
Figura 4.14. Curvas de Retração Linear de Queima X Temperatura. 

 
Figura 4.15. Curvas de Retração Linear de Queima X Formulação - Cinza. 
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Figura 4.16. Curvas de Retração Linear de Queima X Formulação - Chamote. 

 

4.1.10. Resistência Mecânica à Flexão 

 

Na Resistência Mecânica à Flexão (MPa), Figuras 4.17, 4.18 e 4.19, observa-se 

que para os corpos de prova com resíduos de chamote, os resultados foram superiores 

aos corpos de prova com adição de cinza. Outro comportamento constatado é que em 

comparação com a formulação FM 01 (Argila 60%-Silte40%) a RMF (MPa) das 

amostras com 15% de chamote foi maior. Pode-se concluir assim, que o chamote 

confere a massa cerâmica características de materiais fundentes. Segundo a ABCERAM 

(2015), os fundentes são materiais com alto teor de álcalis (K2O e Na2O) e quando estão 

presentes em uma formulação cerâmica, diminui a temperatura de queima, a porosidade, 

a absorção de água e aumentam a resistência mecânica. A 900 °C, a formulação base e o 

percentual de 5% apresentaram os melhores valores de resistência. Já o percentual de 

10% apresentou a resistência mais baixa. 
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Figura 4.17. Curvas de Resistência Mecânica à Flexão X Temperatura. 

 
Figura 4.18. Curvas de Resistência Mecânica à Flexão X Formulação - Cinza. 
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Figura 4.19. Curvas de Resistência Mecânica à Flexão X Formulação - Chamote. 

 

4.1.11. Análise Mineralógica das Formulações 

 

Os DRX’s comparativos foram realizados com o intuito de mostrar as mudanças 

de fases que ocorreram com o aumento da temperatura, para a formulação base (FM01) 

e para as demais formulações com os resíduos de Cinza da Lenha de Algaroba e 

Chamote. As temperaturas utilizadas foram as de 850 °C, 950 °C e 1050 °C.  

Na Figura 4.20 é possível observar que a amostra FM01 a 110°C é composta 

pelos argilominerais Montmorilonita, Caulinita e Ilita, e os minerais não argilosos 

Quartzo e Anortita (Feldspato). A 850 °C os picos dos argilominerais Montmorilonita e 

Caulinita não apareceram mais, ficando os picos da Ilita, do Quartzo e Anortita. O 

aumento da temperatura de queima gera a eliminação desses argilominerais, que sofrem 

transformação e passam a ser amorfos (BARBA et al, 2002). A 950 °C aparece o 

mineral Hematita, confirmando a presença de óxido de ferro na amostra. A 1050 °C o 

pico da Ilita não aparece mais. De acordo com Santos (1989), o argilomineral Ilita inicia 

sua fusão ao redor de 1050 °C. 
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Figura 4.20. Difratograma comparativo da amostra FM01 nas principais temperaturas. 

 

 

Para os difratogramas com os percentuais de resíduos, foi utilizado à amostra 

FM01 e o resíduo referente para comparação. As Figuras 4.21, 4.22 e 4.23 mostram a 

comparação das análises mineralógicas das formulações de Cinza da Lenha de 

Algaroba. Como dito anteriormente a amostra FM01 (110 °C) é composta pelos 

argilominerais Montmorilonita, Caulinita e Ilita, e os minerais não argilosos Quartzo e 

Anortita (Feldspato), a Cinza da Lenha de Algaroba, mostra a presença de picos da 

Calcita, Coesita e do Quartzo. Para as formulações FM02 e FM03, a 850 °C, o Quartzo 

e a Anortita permaneceram, e aparece o pico da Ilita. A 950 °C não houve alterações de 

fases, apenas de intensidade dos picos. Já a 1050 °C, o pico da Ilita não aparece mais, as 

demais fases continuam. A Ilita por ser um argilomiral, a temperatura de 1050 °C já tem 

sofrido transformação, virando uma fase amorfa. 
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Figura 4.21. Difratograma comparativo das amostras FM01, Cinza e FM02. 

 
Figura 4.22. Difratograma comparativo das amostras FM01, Cinza e FM03. 
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Figura 4.23. Difratograma comparativo das amostras: FM01, Cinza e FM04.  

 

As Figuras 4.24, 4.25 e 4.26 mostram a comparação das análises mineralógicas 

das formulações com o resíduo de Chamote. Esse composto por Quartzo, Anortita e Ilita 

As formulações FM05, FM06 e FM07, não apresentaram novas fases, aparecendo 

apenas o Quartzo, a Anortita e a Ilita. Em todas as amostras, na temperatura de 950 °C e 

1050 °C não existem mais os picos da Ilita.  
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Figura 4.24. Difratograma comparativo das amostras: FM01, Chamote e FM05. 

 
Figura 4.25. Difratograma comparativo das amostras: FM01, Chamote e FM06. 
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(c) 

Figura 4.26. Difratograma comparativo das amostras: FM01, Chamote e FM07. 

 

 

4.1.12.  MICROSCOPIA ELETRÔNICA DE VARREDURA 

 

O ensaio de Microscopia Eletrônica de Varredura foi realizado nas superfícies de 

fratura dos corpos de prova, após ensaio de flexão. De forma a avaliar a presença de 

poros externos o ensaio foi realizado de acordo com a variação de resíduo, de 0% a 

15%, em uma mesma temperatura (950 °C). E também foi avaliada a variação de 

temperatura através dos percentuais de 5% e 15% dos dois resíduos, nas temperaturas de 

850 °C, 950 °C e 1050 °C. 

 

4.1.13. Variação de Resíduo 

 

 

Nas Figuras 4.27(a) a 4.27(g) são apresentadas às micrografias das amostras: FM 

01, FM 02, FM 03, FM 04, FM 05, FM 06 e FM 07, todas na temperatura de 950 °C. 

Conforme os resultados visualizados no ensaio de Absorção de Água (AA%), para as 

amostras de cinza, a porosidade aumenta a partir que aumenta o percentual de resíduo. 

Já as amostras de chamote, houve redução da porosidade com o aumento da 

percentagem de resíduo.  
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(a) 

 
(b) 

 

 

 

 

 

 
(e) 

 
(c) 

 
(f) 

 
(d) 

 
(g) 

Figura 4.27. Micrografia das amostras FM 01 (a), FM 02 (b), FM 03 (c), FM 04 (d), FM 

05 (e), FM 06 (f) e FM 07 (g) a 950 °C – 500X. 
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4.1.14. Variação de Temperatura 

 

Nas Figuras 4.28(a) a 4.28(f) são apresentadas às micrografias das amostras: FM 

02 e FM 05, nas temperaturas de 850 °C, 950 °C e 1050 °C. As amostras de cinza 

apresentaram porosidade estável em todas as temperaturas, porém, redução das regiões 

menos sinterizadas nas temperaturas de 950 °C e 1050 °C. Para as amostras de chamote 

houve pequenas variações de porosidade até a temperatura de 950 °C, na temperatura de 

1050 °C ocorre uma redução dos poros e aumento das regiões sinterizadas, porém, para 

o percentual de 5% de chamote, essas alterações são consideradas pequenas.  

 

 
(a) 

 

 
(d) 

 
(b) 

 
(e) 

 
(c) 

 
(f) 

Figura 4.28. Micrografia das amostras FM 02 850 °C (a), FM 02 950 °C (b), FM 02 1050 

°C (c), FM 05 850 °C (d), FM 05 950 °C (e) e FM05 1050 °C (f) – 500X. 
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As Figuras 4.29(a) a 4.29(f) apresentam às micrografias das amostras: FM 04 e 

FM 07, nas temperaturas de 850 °C, 950 °C e 1050 °C. Nas amostras de cinza, com 

percentual de 15%, houve aumento da porosidade e de regiões menos sinterizadas, com 

o aumento do percentual de resíduo.  

As amostras com 15% de chamote apresentaram elevada redução da porosidade, 

com o aumento da temperatura e a superfície de fratura com maior presença de fase 

vítrea, o que indica que a adição do chamote influenciou na fusão da amostra. 

 

 

 
(a) 

 

 
(d) 

 
(b) 

 
(e) 

 
(c) 

 
(f) 

Figura 4.29. Micrografia das amostras FM 04 850 °C (a), FM 04 950 °C (b), FM 04 1050 

°C (c), FM 07 850 °C (d), FM 07 950 °C (e) e FM 07 1050 °C (f) – 500X. 
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4.1.15.  RESULTADOS DA ADIÇÃO DE RESÍDUO – PROCESSO 

INDUSTRIAL 

 

A Tabela III mostra a média dos resultados obtidos nos ensaios de Absorção de 

Água (%), Retração Linear de Secagem (%), Retração Linear de Queima (%) e 

Resistência Mecânica a Compressão (MPa), para os blocos de vedação sem resíduo e 

com 5% de resíduo de Cinza da Lenha de Algaroba fabricados na indústria cerâmica. 

Todos os produtos foram sinterizados a temperatura de 900 °C. 

 

 

Tabela V. Resultados dos ensaios em Blocos de Vedação sem o resíduo e com 5% de 

resíduo. 

AMOSTRA 

RETRAÇÃO 

LINEAR DE 

SECAGEM 

(%) 

RETRAÇÃO 

LINEAR DE 

QUEIMA 

(%) 

ABSORÇÃO 

DE ÁGUA 

(%) 

NBR 

15.270:

2005 

(%) 

RES. 

MECÂNICA A 

COMPRESSÃO 

- fb (MPa) 

NBR 

15.270-3 

(MPa) 

SEM 

RESÍDUO 
6,80 ± 0,45 0,55 ± 0,26 11,66 ± 0,71 

8%-

22% 
1,25 ±0,11 ≥ 1,5 

5% DE 

RESÍDUO 

DE CINZA 

8,18 ± 0,48 0,72 ± 0,45 11,74 ± 1,09 
8%-

22% 
0,94 ±0,32 ≥ 1,5 

 

 

A Retração Linear de Secagem apresentou valores maiores para o material com 

resíduo, de 8,18% e de 6,80% sem resíduo. A Retração Linear depende diretamente da 

quantidade de água inserida na massa para o processo de extrusão, por isso a diferença 

entre os resultados dos ensaios realizados em laboratório (10% de umidade e por 

prensagem) e os produtos fabricados na indústria (22% de umidade e por extrusão). 

A Retração Linear de Queima, não apresentou grandes alterações, com 0,55% 

para o material sem resíduo e 0,72% com resíduo. Confirmando que o resíduo de Cinza 

da Lenha de Algaroba possui características similares as do Silte, e pode ser utilizado 

como um desplastificante para ajustar a Retração Linear de Queima.  

Para a Absorção de Água (%) houve pouca variação nos valores, sendo de 

11,66% para os blocos sem resíduo e de 11,74% para o material com resíduo de cinza, 

esses resultados estão dentro dos parâmetros exigidos pela norma NBR 15270:2005, 

que é o intervalo de 8% a 22%. Os resultados da absorção de água estão relacionados 

também com a granulometria das matérias primas e principalmente com as 

características plásticas das argilas, que facilitam o empacotamento durante o processo 

de conformação, as frações granulométricas que compõem determinada matéria prima 
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comportam-se de maneira desigual durante a sinterização, de acordo com Santos (2014), 

o que ocorreu no processo industrial na empresa onde foram realizados os testes. 

Os resultados de Resistência Mecânica a Compressão foram de 1,25 MPa e 0,94 

MPa, respectivamente, para os blocos sem resíduo e com resíduo.  Tanto os resultados 

de Resistência Mecânica (MPa) realizados com corpos de prova, quanto os resultados 

obtidos em blocos de vedação apresentaram valores menores para formulações contendo 

resíduo de cinza. Essa redução ficou entre 20% a 30%. Em todos os casos os blocos de 

vedação ficaram com valores menores do que preconiza a norma NBR 15270-3 (≥ 1,5 

MPa). 
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5. CONCLUSÕES 

 

Após os estudos de caracterizações e ensaios realizados com os resíduos de 

cinza da lenha de algaroba e resíduo de chamote substituindo parcialmente o silte, na 

formulação cerâmica (60% argila e 40% silte), é possível dizer que: 

 Os principais argilominerais presentes nas matérias primas são a Montmorilonita 

e Caulinita, e o principal mineral não argiloso é o Quartzo; 

 A cinza é especialmente rica em Cálcio, sendo composta pelo mineral Calcita, 

Quartzo e Coesita; 

 A adição de cinza diminui a concentração de óxido de ferro, que é o principal 

fundente, tornando o material mais refratário; 

 No intervalo de temperatura de 850 °C a 950 °C a Retração Linear (%) e a 

Absorção de Água (%) permaneceram praticamente constantes para todas as 

formulações. Já no intervalo de 950 °C a 1050 °C as formulações contendo cinza 

variaram pouco, a RL (%) e AA (%), enquanto que a formulação base (sem 

resíduo) e as formulações contendo chamote tiveram significativa elevação da 

RL (%) e redução da AA (%); 

 Tanto a formulação base, quanto as formulações contendo chamote 

apresentaram os maiores percentuais de óxido de ferro que atuam como fundente 

na massa cerâmica, o que justifica a redução da absorção de água para 

temperaturas acima de 950 °C e consequentemente a redução nos tamanhos dos 

corpos de prova (Retração Linear); 

 A maior quantidade de fundente nos corpos de prova contendo chamote e na 

formulação base também justifica a maior Resistência Mecânica; 

 A RMF foi maior para corpos de prova com maior percentual de chamote e para 

maiores temperaturas; 

 Para temperaturas superiores a 1000 °C o resíduo de cinza atuou como 

refratário, enquanto que o chamote atuou como fundente; 

 A AA (%) para os blocos de vedação apresentaram pouca variação em relação 

ao produto com resíduo e sem resíduo, e dentro dos padrões exigidos pela 

norma. 

 Tanto os resultados de Resistência Mecânica (MPa) realizados com corpos de 

prova, quanto os resultados obtidos em blocos de vedação apresentaram valores 



67 
 

menores para formulações contendo resíduo de cinza. Essa redução ficou entre 

20% a 30%. Em todos os casos os blocos de vedação ficaram com valores 

menores do que preconiza a norma; 

 Ficou demonstrado que a incorporação de até 5% dos resíduos de Cinza da 

Lenha de Algaroba e Chamote pode ser adotada como uma forma alternativa de 

minimizar o volume de resíduos sólidos e resíduos gerados pelas atividades 

ceramistas, sem prejudicar as propriedades desses materiais; 

 Todo resíduo de cinza e chamote produzido na A.B Cerâmica poderá ser 

reciclado no próprio processo. 

 

LIMITAÇÕES DO TRABALHO 

 

A fabricação dos materiais cerâmicos com adição de chamote em escala 

industrial não foi possível devido à necessidade de preparação do resíduo antes de 

incorporá-lo na mistura, o que seria necessário um moinho de martelo para cominuir as 

partículas maiores, de forma que o chamote ficasse adequado à mistura da massa, 

porém, a empresa não possuía esse equipamento. 
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6. SUGESTÕES DE TRABALHOS FUTUROS 

 

 Avaliar a adição de resíduos de Cinza de Lenha de Algaroba e Chamote 

na secagem dos produtos cerâmicos; 

 Estudar novos teores de resíduos de Cinza e Chamote; 

 Avaliar a redução do impacto ambiental ocasionado pela utilização do 

rejeito de Blocos de Vedação e da Cinza residual da Lenha de Algaroba; 

 Realizar os testes com resíduo de Chamote na etapa industrial; 

 Incorporar os resíduos de cinza e chamote na mesma massa cerâmica; 

 Estudar a granulometria ótima entre a cinza e o chamote. 
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