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Resumo
A produção de resíduos em várias indústrias tem sido uma
preocupação

recorrente

nos

últimos

anos.

Com

o

aumento

da

conscientização ambiental, várias recomendações sobre gerenciamento de
resíduos vêm sendo elaboradas para proteger meio ambiente e sociedade,
sendo a principal delas a minimização da sua produção. Quando impraticável,
a próxima ação sugerida é o reuso ou reciclagem. Na indústria do petróleo, a
perfuração de poços gera grandes volumes de resíduos que são depositados
em aterros por não terem uso específico. A indústria da extração mineral, da
mesma forma, gera grandes quantidades de resíduos na preparação do
produto para comercialização: cerca de 70% do volume extraído. Diversos
autores estudaram a incorporação desses restos no desenvolvimento de
novos produtos, principalmente cerâmicos, devido à heterogeneidade da sua
composição. Este trabalho, então, tem o objetivo de desenvolver uma
vitrocerâmica a partir de resíduos da perfuração de poços de petróleo
provenientes da bacia potiguar, e rejeitos do beneficiamento do Caulim do
município de Equador/RN. Por ser uma proposta inovadora, as amostras de
resíduos foram caracterizadas a fim de obter-se a melhor formulação baseada
em uma composição SiO - Al O -CaO-Na O-K O-MgO. A mistura de 10g de
2

2

3

2

2

cascalho da perfuração de poços de petróleo, 5g de resíduo de caulim e 2,5g
de Na O foi então fundida a 1500ºC por 1h, obtendo um vidro precursor depois
2

submetido a análises de FRX, TG-DSC e DIL para embasar a produção da
vitrocerâmica. Uma análise de DRX com aquecimento também foi realizada
a fim de estudar a densificação e cristalização do material. Como etapa
subsequente foi produzida uma pastilha a partir da compactação do vidro em
forma de pó, que também foi depositado sobre um metal para testar a
interação entre seu coeficiente de expansão térmica e o da vitrocerâmica
formada com o intuito de conferir a viabilidade de uso em células a

combustível de óxido sólido. Ambas as amostras foram sinterizadas a 850º C
por 30 minutos. Embora inviável a aplicação proposta, devido a divergência
do coeficiente de expansão térmica (CTE) dos materiais envolvidos, a
estrutura da vitrocerâmica obtida foi analisada por MEV e EDS, comprovando
a formação de uma estrutura semicristalina com fase amorfa.

Palavras-chave: resíduo da perfuração de poços de petróleo; resíduo de
caulim; reuso; vidro; vitrocerâmica.
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Abstract
The production of wastes in many industries has been a major
concern for years. Recently, with the increase of environmental awareness,
many guidelines have been developed around the countries to protect the
world and society. The first tier on a hierarchy of waste management is
minimizing its production, followed by reuse or recycle. In the oil industry,
drilling activities generates a considerable amount of wastes. The mining
industry also produces a large amount of wastes considering the whole
production line: from the extraction to final product the loss of raw material
is about 70%. Several authors have studied new products development
incorporating these wastes, especially ceramic materials due to the
heterogeneity of their composition. Therefore, this study aims to develop a
glass ceramic from drill cuttings of oil wells from Potiguar basin and tailings
from kaolin processing in the city of Equador/RN. As an innovative proposal,
the residue samples were collected and their samples characterized to
obtain the best formulation based on a composition SiO2- Al2O3-CaONa2O-K2O-MgO. The mixture of 10g of drill cuttings, 5g of kaolin waste and
2.5g of Na2O was melted at 1500 °C for 1h, generating a precursor glass
then characterized by X-ray fluorescence (XRF), thermogravimetry and
thermal expansion analysis to support the production of the glass ceramic.
It was also made an X-ray diffraction (XRD) following the temperature
increasing gradually to study the densification and crystallization of the
material. As a subsequent step the glass powder was compacted (forming
a pellet) and also deposited on a metal to test the interaction between its
coefficients of thermal expansion and to check the viability of using the glass
ceramic formed in solid oxide fuel cells (SOFC’s). Both samples were
sintered at 850 °C for 30 minutes. Although the proposed application was
not feasible due to the divergence between the metal and glass coefficients
of thermal expansion (CTE), the glass ceramic structure, analyzed by

scanning electron microscopy (SEM) and dispersive energy spectroscopy
(DES), proved the formation of a semi crystalline structure with amorphous
phase.

Keywords: drill cuttings; kaolin waste; reuse; glass; glass ceramic
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1 Introdução
Resíduos são um dos problemas modernos mais urgentes. Geração e
deposição descontrolada, falta de opções para reaproveitamento e de diretrizes
regulamentadoras entre outros problemas acarretam não só o esgotamento dos
recursos

naturais,

mas

também

grandes

impactos

socioambientais.

(GUTBERLET, 2015) Como colocam RIBEIRO e KRUGLIANSKAS (2014),
embora seja notada a evolução no modelo de produção ao longo dos anos, sua
característica linear de “extração/fabricação/uso/descarte” não foi alterada e
estima-se que 90% dos materiais extraídos se tornam resíduos antes de serem
convertidos no produto final. (Royal Society of Arts, 2014 apud RIBEIRO;
KRUGLIANSKAS, 2014)
As quantidades e tipos de resíduos gerados em cada indústria são
bastante distintos, assim como a maneira de lidar com eles. A indústria do
petróleo, por exemplo, uma das principais movimentadoras da economia local e
global, gera vários tipos de rejeitos dentre as atividades de exploração e
produção e os dois maiores em volume são a água produzida e os resíduos da
perfuração. Esses últimos geralmente são divididos em líquidos – fluidos da
perfuração ou lama, que podem ser à base água, óleo, ar ou sintéticos –, e
sólidos – detritos de rocha carreados para a superfície. (ONWUKWE;
NWAKAUDU, 2012)
Sobre esses resíduos sólidos existe uma preocupação particular, pois
não são provenientes de desperdício ou erros operacionais, mas resultado
natural da atividade de perfuração (MENESES; PAULA, 2014) e a quantidade de
cascalho gerado pode chegar a 1,2 vezes o volume do cilindro perfurado. De
acordo com MENESES e PAULA (2014), estimava-se na região nordeste em
2014 100 mil m³ acumulados desse tipo de resíduo. Segundo dados da ANP,
apenas na Bacia Potiguar 834 poços foram perfurados do início de 2014 até julho
de 2017, com profundidade medida média1 de 873,7 m. Considerando que para
cada 100 m de avanço da perfuração em poços terrestres são gerados 13 m³ de

1

Informações obtidas no banco de dados de E&P da ANP, disponível em:
http://www.anp.gov.br/wwwanp/exploracao-e-producao-de-oleo-e-gas/gestao-de-contratos-dee-p/dados-de-e-p
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cascalhos, em média, foram gerados aproximadamente mais 95 mil m³.
(FIALHO, 2012)
A composição química do fluido de perfuração influencia diretamente na
composição do cascalho gerado tanto quanto as características da formação
rochosa. Ou seja, além do grande volume gerado, o cascalho pode apresentar
contaminantes como metais pesados, exigindo cuidados específicos se forem
considerados aspectos de qualidade, saúde, meio ambiente e segurança. Assim
como em outras indústrias, é comum a deposição do material gerado em aterros,
pois muitas vezes configura-se uma alternativa rápida e de menor custo para as
empresas. (KROOK; SVENSSON; EKLUND, 2012)
A indústria mineradora também tem grande importância para a economia
mundial por fornecer matéria-prima para outros setores. Entre os mais de 80
minerais não energéticos que o Brasil produz, o caulim – argila branca de vasta
aplicação industrial – tem maior parte da sua produção localizada nas regiões
norte e nordeste. O impacto ambiental provocado por essas atividades está não
só no volume de materiais removidos do meio natural, mas também na
quantidade significativa de resíduos gerados.
Dessas atividades formam-se resíduos estéreis – todo o material sem
valor econômico descartado logo após a extração – e rejeitos – material não
aproveitável descartado após a etapa de beneficiamento (tratamento para
modificar forma e concentração relativa dos minerais). Os resíduos de
beneficiamento geralmente são depositados em terrenos das empresas
produtoras, configurando-se um problema devido ao crescimento constante do
volume que ainda podem se infiltrar no solo ou terem partículas finas carreadas
pelo ar para regiões próximas.
Como comenta OLIVEIRA (2012), esse resíduo é destinado a diversos
setores industriais e tem valor econômico atraente, mas é “intensivamente
produzido em processos que causam grandes perdas”, acumulando grande
volume de material desperdiçado. Para o autor, ainda que não se possa apontar
precisamente o volume de resíduos que a extração e o beneficiamento do caulim
produzem, concorda-se que é um valor alto, atingindo de 50 a 90% do total
explorado ou beneficiado. (OLIVEIRA, 2012, p. 39)
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A maneira de lidar com esses resíduos, no entanto, tem recebido
atenção diferenciada nos últimos anos sobretudo com o advento de discussões
sobre desenvolvimento sustentável. Algumas práticas que foram usadas para
gerenciá-los não são mais viáveis, e diretrizes têm sido elaboradas no intuito de
esclarecer produtores e população. Sobre como gerenciá-los, estudos apontam
uma hierarquia de ações a serem seguidas onde a preferencial (na base) é a
redução da quantidade produzida, seguida por reuso/reciclagem quando a
anterior for impraticável.
Segundo OLIVEIRA (2012), a indústria cerâmica é uma grande
consumidora de matérias-primas naturais, e sua extração e beneficiamento
devem minimizar a degradação à natureza. Logo, é necessário procurar
alternativas que prolonguem a vida das jazidas e não alterem as características
físico-químicas dos produtos fabricados, além da saúde, segurança e qualidade
de vida das populações envolvidas na atividade. Devido à heterogeneidade dos
produtos cerâmicos, estudos têm comprovado que a incorporação de resíduos
na sua formulação cumpre esse objetivo, além de reduzir custos na fabricação.
Diversos autores já abordaram especificamente os resíduos citados e
comprovaram sua viabilidade de uso: alguns propuseram a utilização de
cascalho da perfuração como matéria-prima na fabricação de concreto, cerâmica
vermelha, tijolos solo-cimento, e outros avaliaram o uso do rejeito do
beneficiamento do caulim para produção de blocos, tijolos, telhas, porcelanato,
entre outros. Tais resíduos foram até então avaliados separadamente e/ou
juntamente com outros resíduos industriais, mas pela primeira vez propôs-se seu
uso combinado e com o intuito de obter um novo produto final, uma
vitrocerâmica.
Vitrocerâmicas são materiais policristalinos obtidos geralmente a partir
da cristalização controlada de vidros e sua fabricação usando vários tipos de
resíduos industriais também vem sendo bastante estudada, gerando geralmente
produtos quimicamente estáveis e com propriedades mecânicas melhoradas em
relação ao vidro de origem. (CHINNAM et al., 2015) Os estudos coletados e
apresentados nesta dissertação comprovaram, além das vantagens tecnológicas
do produto final, grande potencial no uso de resíduos para a formação de
vitrocerâmicas, principalmente se considerados os benefícios ambientais da

4
reciclagem e a vantagem de se obter um produto de alto desempenho com
matéria-prima reaproveitada e métodos de processamento pouco complexos e
já dominados (fabricação de vidros). (CARTER; NORTON, 2007)
Devido a suas propriedades melhoradas e vasta aplicação, esses
materiais são de grande interesse do ponto de vista tecnológico e comercial,
tendo assim um alto valor agregado. Essa importância tecnológica se dá devido
às suas estruturas homogêneas, em geral mais homogêneas que cerâmicas
sinterizadas, com microestrutura fina e praticamente sem poros. (ZANOTO, 1986
apud CADIOLI; BAITELO, 2009) Diante do exposto e verificada a necessidade
de reaproveitamento do grande volume de rejeitos gerados pelas indústrias
citadas, este trabalho estudou a viabilidade da produção de uma vitrocerâmica
com resíduos da perfuração de poços de petróleo e do beneficiamento do caulim.
1.1 Objetivos
1.1.1 Objetivo Geral
Desenvolver uma vitrocerâmica a partir de resíduos da perfuração de
poços de petróleo e do beneficiamento do caulim.
1.1.2 Objetivos Específicos
Para atender o objetivo principal têm-se os seguintes objetivos
específicos:


Analisar os resíduos estudados segundo características químicas,
térmicas e mineralógicas;



Analisar as características químicas, térmicas e mineralógicas do
vidro precursor;



Avaliar características térmicas, mineralógicas e microestruturais da
vitrocerâmica comparando os resultados com o vidro precursor.

1.2 Estrutura do trabalho
A pesquisa foi dividida em cinco capítulos, a começar pela introdução,
que apresenta a justificativa do estudo em linhas gerais e define os objetivos
propostos. No segundo capítulo, aspectos teóricos, são abordados todos os
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temas relevantes para a pesquisa, como: materiais cerâmicos, vitrocerâmicas,
resíduos sólidos e seu gerenciamento, finalizando com uma revisão da literatura
sobre a utilização de cascalhos da perfuração e resíduo de caulim para a
produção de materiais cerâmicos.
O capítulo três exibe a metodologia adotada na pesquisa, com
apresentação e descrição dos materiais e métodos usados em cada processo
para obtenção da vitrocerâmica. No capítulo seguinte são apontados e discutidos
os resultados de cada fase dos procedimentos, apresentando no capítulo cinco,
por fim, as conclusões alcançadas juntamente com recomendações para
estudos futuros.
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2 Revisão Bibliográfica
2.1 Materiais cerâmicos
Cerâmicas formam uma classe primária na ciência dos materiais
constituída, em linhas gerais, por elementos metálicos e não metálicos – na
maioria das vezes óxidos, nitretos e carbetos – com ligações que podem ser
covalentes, iônicas e algumas vezes metálicas. Tal ampla definição corrobora
com o fato de que grande parte dos materiais que se conhece é cerâmica. As
suas aplicações são as mais variadas: de blocos e tijolos a componentes
eletrônicos e magnéticos. (CARTER; NORTON, 2007)
De acordo com CARTER e NORTON (2007), não se pode definir um
grupo de materiais com base em propriedades específicas. No entanto,
geralmente são observadas propriedades semelhantes em grande parte dos
produtos que compõem uma classe de materiais. Nas cerâmicas, por exemplo,
ainda que existam aquelas com comportamento atípico, é comum se observar
fragilidade, boa resistência à compressão, baixa condutividade térmica e elétrica
e estabilidade química.
Materiais cerâmicos têm sido amplamente utilizados desde tempos
antigos na produção de ferramentas, por exemplo. Com o passar dos anos e
domínio de técnicas como o aquecimento a altas temperaturas propriedades
específicas foram sendo melhoradas (como resistência à compressão e à
quebra), aumentando sua possibilidade de aplicação nas mais variadas
indústrias. (CALLISTER, 2008)
Com base em suas características e aplicações, produtos cerâmicos
podem ainda ser divididos em tradicionais e avançados. Os tradicionais
normalmente contêm argilominerais como matéria-prima, que por terem baixo
custo e grande disponibilidade em todo o mundo, dão origem a uma grande
variedade de produtos. Na indústria da construção cerâmicas tradicionais são
muito comuns na forma de tijolos, blocos estruturais e de vedação,
revestimentos, telhas, entre outros. Cerâmicas avançadas, por sua vez,
possuem propriedades mecânicas superiores e normalmente são desenvolvidas
controladamente para usos específicos. Essas diferem das cerâmicas

7
tradicionais desde a preparação da matéria-prima até o processo de formação,
processamento e finalização. (CARTER; NORTON, 2007)
De acordo com CARTER e NORTON (2007), a indústria cerâmica
movimenta aproximadamente 100 bilhões de dólares por ano e analisando seus
diferentes tipos de produtos, financeiramente o mercado é dominado por vidros
(que detém 55% das vendas), seguido de cerâmicas avançadas (17%). Para os
autores, esse segundo grupo mostrou um crescimento mais expressivo mesmo
com o primeiro dominando o mercado, e esse crescimento deve ser incentivado,
ampliando aplicações e usos das cerâmicas avançadas.
2.2 Vidros
Vidros podem ser descritos como sólidos não-cristalinos, ou amorfos,
geralmente obtidos através do arrefecimento de líquidos. Esses dois termos são
usados como sinônimos para definir esses materiais, mas uma revisão mais
aprofundada indica que sólidos não cristalinos abrangem tanto vidros quantos
sólidos amorfos em geral, que são aqueles materiais que com uma “rede
tridimensional estendida e aleatória, ou seja, sem simetria e periodicidade
translacional”. (GUPTA, 1996 apud JUNIOR, 2006)
Nos vidros não existe ordem de longo alcance na sua rede atômica e o
arranjo repetitivo de um padrão, característico de materiais cristalinos, também
é ausente. No entanto, verifica-se uma ordem de curto alcance no arranjo
atômico. A Figura 1 ilustra a teoria proposta por Zachariasen em 1932 de que o
arranjo atômico nesses materiais não apresenta simetria e periodicidade, mas
as forças interatômicas são comparáveis do cristal correspondente. (JUNIOR,
2006)

(A)

(B)

Figura 1: Representação esquemática de um vidro de sílica (A) e um cristal de quartzo (B)
Fonte: (BOCH; NIÈPCE, 2007)
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Quanto à composição, os vidros podem ser de diversas naturezas, mas
as substâncias mais importantes através das quais se obtêm o estado vítreo são
a sílica (SiO2) e os silicatos, anidrido bórico (B2O3) e boratos, anidrido fosfórico
(P2O5) e fosfatos, entre outros. Esses elementos são caracterizados como
agentes formadores de fase vítrea ou formadores de rede e quando resfriadas,
reduzem suas viscosidades até não haver mais mobilidade, mas conservam a
estrutura caótica que possuíam no estado líquido. (SCUDELLER et al., 2002)
Outros elementos comumente encontrados e igualmente importantes
são os modificadores de rede, óxidos que contém cátions como Na+, Mg+2, K+,
Pb+, entre outros, e que são responsáveis por diminuir a temperatura de fusão
dos vidros. (SILVA, 2014) Esses fundentes geralmente são introduzidos como
carbonatos ou sulfatos. Os estabilizantes como a cal (CaO), que impedem que
vidros formados por sílica e álcalis sejam solúveis, são comumente introduzidos
como calcário (CaCO3) ou dolomita (CaCO3.MgCO3). (SCUDELLER et al., 2002)
Elementos como a alumina (Al2O3) são considerados componentes
intermediários – não são capazes de formar a rede isoladamente, mas quando
adicionados a um reticulado existente, agem como formadores, ou também
modificadores do reticulado através da quebra de ligações na estrutura,
reduzindo o ponto de fusão. (SILVA, 2014) Eles são indispensáveis em alguns
vidros e podem ser adicionados como caulim (silicato de alumínio). Óxidos como
Fe2O3, FeO, MnO, ZnO, ZrO e algumas terras raras também podem ser
introduzidos para dar coloração aos vidros ou melhorar suas propriedades
químicas, físicas e mecânicas. (SCUDELLER et al., 2002)
A técnica usual de conformação dos vidros se dá inicialmente através da
mistura das matérias-primas obtendo-se um produto homogêneo, o que facilita
a etapa seguinte de fusão. Como nessa fase ocorrem perdas por volatilização, a
quantidade dos componentes da mistura é definida com base na composição
que se deseja obter, mas em muitos casos o conhecimento empírico é
fundamental para essa determinação. Assim como suas composições e
características, as aplicações dos vidros também são bastante diversificadas,
como copos, espelhos, garrafas etc., e recentemente têm sido usados como
matéria-prima para fabricação de vitrocerâmicas. (SCUDELLER et al., 2002)
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2.3 Vitrocerâmicas
Vitrocerâmicas são materiais policristalinos caracterizados por seus
grãos muito finos obtidos a partir da cristalização controlada de vidros – que pode
ser um processo natural ou ativado por tratamentos térmicos. Esse fenômeno
advém da formação de núcleos que passaram do tamanho crítico e se tornaram
estáveis, e pode ocorrer de forma homogênea ou heterogênea. O primeiro caso
se dá no volume do corpo e nele podem-se obter materiais até 100% cristalinos.
A forma heterogênea, por sua vez, acontece na superfície de partículas de
impurezas ou de outras fases precipitadas no volume, podendo ser incentivada
pela adição de agentes de nucleação. (SCUDELLER et al., 2002)
Usualmente, durante o tratamento térmico, a cristalização desses
materiais ocorre primeiramente com a nucleação e em seguida com o
crescimento de grãos. Os produtos obtidos são caracterizados por sua alta
densidade, podendo ser compostos por mais de 95% em massa de cristais em
uma matriz vítrea. A Tabela 1 apresenta a classificação usual de vitrocerâmicas
de acordo com sua fase predominante formada. (CARTER; NORTON, 2007)

Tabela 1: Classificação de vitrocerâmicos de acordo com a fase cristalina predominante

Fase cristalina

Composição química

Espodumeno-

Li2AlSi3O8

Quartzo-

SiO2

Cordierita

2MgO2.2AlO3.5SiO2

Mica

KMg3AlSi3O10F2
KMg2,5SiO1hyterfrfr0F2 (Ca,
Sr, Ba)0,5Mg3AlSi3F2

Silicatos de lítio

Li2SiO3, Li2Si2O5

Fonte: NOVAES DE OLIVEIRA, A. P.; ALARCON, O. E. apud RACHADEL, 2010

De acordo com CARTER e NORTON (2007), em princípio, todo vidro
pode se transformar em uma vitrocerâmica se submetido a tratamentos térmicos
adequados. Para os autores, o seu processamento é uma das principais
vantagens desses materiais, pois pode seguir as mesmas técnicas aplicadas na
formação de vidros e obter produtos mais complexos através de métodos mais
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econômicos.

As propriedades dos produtos desenvolvidos geralmente

determinam suas aplicações, que vão desde utensílios de cozinha resistentes ao
choque térmico a artefatos na indústria médica e aeroespacial. (ARCARO, 2013;
MONTEDO et al., 2011; RACHADEL, 2010)
Vitrocerâmicas formadas a partir de composições do sistema Li2O-Al2O3SiO2 foram as primeiras a serem desenvolvidas e ainda são umas das mais
estudadas, principalmente devido ao baixo coeficiente de expansão térmica (α =
0,02 x 10-6 ºC -1) e alta resistência a choque térmico. Igualmente interessantes
por seu baixo coeficiente de expansão térmica (α = ) e boas propriedades
dielétricas, vidros oriundos do sistema magnésia-alumina-sílica (MgO-Al2O3SiO2) também têm sido bastante estudados. (ZANOTTO, 1986 e BERTAN, 2006
apud CADIOLI e BAITELO, 2009)
Vitrocerâmicas maquináveis usadas em algumas ferramentas são
derivadas do sistema K2O-MgO-Al2O3-SiO2 com adição de flúor. Outra
vitrocerâmica comercial muito usada em restaurações dentais é baseada em
mica (KMg2,5Si4O10F2), assim como uma formada a partir de vidros de fosfato de
cálcio (Ca3(PO4)), que se assemelha a partes ósseas. (CARTER; NORTON,
2007) Rawlings, Wu e Bocaccini (2006) apontaram em um estudo de revisão
pesquisas inovadoras desenvolvidas nas últimas décadas usando resíduos
provenientes

de

diversas

atividades

industriais.

De

acordo

com

as

características dos materiais usados como matéria prima são obtidos produtos
finais mecanicamente resistentes, duráveis, com vasta aplicabilidade e
economicamente vantajosos.
2.3.1 Processamento de vitrocerâmicas
Vitrocerâmicas podem ser obtidas a partir do tratamento térmico de
vidros orgânicos a altas temperaturas empregando a técnica usual de fusão,
solidificação e cristalização controlada. Em vidros onde ocorre a nucleação
heterogênea na superfície, no entanto, caso a velocidade de sinterização seja
superior à de cristalização, esse processo pode ser ativado a partir da produção
precursor vítreo que será moído, compactado e sinterizado. Com a formação de
grãos muito finos e tratamento térmico subsequente pode ocorrer a cristalização
total. (RACHADEL, 2010; SCUDELLER et al., 2002)
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Para RAWLINGS, WU e BOCCACCINI (2006) existem diferentes
maneiras de se processar uma vitrocerâmica, como o método convencional, o
petrúrgico e o de pós. O método convencional, segundo os autores, pode ter dois
ou um único estágio. O primeiro estágio consiste em aquecer um vidro uma
temperatura tal que aumente a taxa de nucleação (T N), e o segundo, aquecer a
uma temperatura maior para incentivar o crescimento dos cristais (TG). Se for
observada uma sobreposição nas curvas de nucleação e devitrificação do
material o processo poderá ser realizado a uma única temperatura, ou um só
estágio, como mostra a Figura 2. No método Petrúrgico, o vidro fundido é
submetido a um resfriamento lento para promover a nucleação e crescimento
das fases cristalinas.

Figura 2: Cristalização de um vidro por tratamento térmico em dois (I) e um (II) estágios
Fonte: RAWLINGS, WU e BOCCACCINI (2006)
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O método adotado na fabricação de cada vitrocerâmica é função do tipo
de material usado, principalmente depois de analisado seu comportamento da
cristalização. De acordo com RACHADEL (2010), a técnica de obtenção de um
precursor vítreo (método de pós) permite também que se obtenha um material
com propriedades químicas e mecânicas melhoradas adicionando e/ou
modificando elementos na sua composição.
2.4 Resíduos sólidos – classificação e gerenciamento
A história da humanidade está intimamente ligada à apropriação de
recursos naturais para consequente utilização e conversão em bens e serviços.
(RIBEIRO apud RIBEIRO e KRUGLIANSKAS 2014) Segundo RIBEIRO (2002),
no entanto, mesmo que o padrão de produção tenha evoluído com o decorrer
dos anos, até os dias de hoje se usa o modelo que consiste em “extrair, fabricar,
usar e descartar”, o que acarreta grande geração de resíduos sólidos entre
outras consequências negativas, como desperdício da energia empregada nos
processos produtivos.
De acordo com a Norma Brasileira ABNT NBR 10004 (2010), resíduo
sólido é tudo o que resulta de atividades industriais, comerciais, domésticas etc.
A norma os classifica quanto aos riscos que oferecem ao meio ambiente e à
saúde pública, e foi criada por uma comissão de estudo especial a fim de revisar
e aperfeiçoar a NBR 10004:1987 – classificação de resíduos sólidos. A fim de
nortear seu gerenciamento apropriado, foram formados dois grandes grupos – I,
perigosos e II, não perigosos. Para os resíduos não perigosos existem ainda
duas subcategorias: inertes (IIA) e não inertes (IIB). Não inertes são aqueles que,
quando em amostra significativa entram em contato com água destilada ou
desionizada, não apresentam constituintes em concentrações superiores ao
padrão de potabilidade da água. Os inertes, por sua vez, são todos aqueles que
não se enquadram em nenhum dos grupos citados. (ABNT, 2004)
Nos países em desenvolvimento há menor geração de resíduos se
comparados a países mais desenvolvidos, mas nesses últimos há melhor
gerenciamento. (CAMPOS, 2014) Diversos estudos e diretrizes tem sido
desenvolvidos no intuito de esclarecer de produtores a consumidores acerca do
tema e um exemplo disso é a lei que regulamenta a Política Nacional de
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Resíduos Sólidos (PNRS), de 2010, que reúne “princípios, objetivos,
instrumentos, diretrizes, metas e ações” a serem adotados pelo governo federal
em parceria com estados e municípios. (BRASIL, 2012)
Nesta pesquisa, então, dois resíduos provenientes de indústrias de forte
representatividade global, no Brasil, e principalmente, no Rio Grande do Norte
(RN) compõem o objeto de estudo: cascalhos provenientes da perfuração de
poços de petróleo e resíduos do beneficiamento do caulim, atividades que são
detalhadas a seguir.
2.5 Resíduos sólidos da perfuração de poços de petróleo
A indústria do petróleo cresceu de forma acelerada e se define hoje
como uma das mais importantes para a economia mundial, envolvendo
atividades que vão da exploração e produção ao refino, processamento,
transporte, entre outras. No Brasil, a história do petróleo se inicia em 1858, e
apenas no final do século XX é constatada ocorrência de petróleo no Rio Grande
do Norte, na cidade de Mossoró. Embora nos últimos anos tenha ocorrido um
decaimento na produção, devido principalmente ao cenário econômico e
maturescência dos campos, essa região já ocupou a segunda posição entre os
maiores produtores de petróleo no país. (THOMAS, 2004)
A atividade petrolífera, no entanto, durante suas operações produz
grandes volumes de resíduos líquidos e sólidos que podem ser nocivos tanto ao
meio ambiente quanto à saúde pública. (MENESES; PAULA, 2014) A perfuração
de poços, por exemplo, gera entre outros resíduos fragmentos de rochas e solos
– cascalhos de perfuração – que são deslocados pela broca e carreados para a
superfície no fluido de perfuração. O volume médio de cascalho gerado nesse
processo é igual ao volume do cilindro perfurado acrescido de 20% devido a
eventuais desabamentos. Além do grande volume produzido, as características
do cascalho podem ser alteradas pela composição química do fluido de
perfuração, o que pode limitar seu uso final quando considerados aspectos de
qualidade, saúde, meio ambiente e segurança. (FIALHO, 2012)
Nas primeiras atividades de exploração e produção de óleo e gás no
país, cascalhos eram vistos como produtos indesejáveis que precisavam ser
tratados da forma mais rápida e com menor custo possível. Com isso, as práticas
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para gerenciá-los eram focadas na deposição, gerando grandes volumes
acumulados. Até 1980 pouca atenção era dada para esses processos, mas
principalmente entre 1980 e 1990, com o aumento da preocupação ambiental e
despontamento de diretrizes regulamentadoras, começou a se avaliar o impacto
dessas ações e constatou-se que muitas práticas usadas no passado não eram
mais viáveis, ou quando ainda aplicáveis, estavam passíveis a diversas
restrições.(GEEHAN; GILMOUR; GUO, 2007; VEIL, 2002)
Um poço com profundidade média de 900 m e diâmetro de 8,75 pol (0,22
m) produziria em média 41,9 m³ de cascalho. Considerando a densidade média
do cascalho de 2,6 kg/dm³, o volume resultante corresponderia a 108,9
toneladas. A Tabela 2 apresenta alguns dados coletados sobre o volume de
cascalhos produzidos anualmente em alguns dos principais países produtores
de petróleo, e no Brasil, nos principais estados. Em relação à Bacia Potiguar,
Meneses e Paula (2014) estimaram um volume de aproximadamente 560.000
de resíduos acumulados até o ano de 2012.
Tabela 2: Volume estimado de cascalhos produzidos por localidade
Local

Volume de resíduos gerados

Estados Unidos

150 milhões de barris (~6 x 107 toneladas) / ano2

Reino Unido

50.000 a 80.000 toneladas / ano

Brasil
Bahia

80.000 toneladas / ano

Espírito Santo

7.000 toneladas / ano

Fonte: Icf Consulting (2000); Al-Ansary e Al-Tabbaa (2004) apud Fialho (2012, p. 44); Pires
(2009); Fialho (2012)

2.5.1 Cascalhos provenientes da Bacia Potiguar
De acordo com MEDEIROS (2010), o cascalho proveniente da
perfuração de poços da Bacia Potiguar é um composto essencialmente
constituído dos óxidos SiO2, Al2O3 e Fe2O3, com alto teor de CaO. Em relação
às fases presentes, apresenta sinais característicos de quartzo (SiO 2), calcita
(CaCO3), caulinita (Al2(Si2O5).(OH)4) e microclínio (KAlSi3O8). Apesar do contato
direto com o fluido de perfuração (que pode ter contaminantes e outros

2

Dados estimados pelo American Petroleum Institute para o ano 2000
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componentes indesejados, como metais pesados), esses resíduos são
classificados como II-A, não inertes e não perigosos. A prática recorrente de
tratamento é a sua deposição em aterros, devendo seguir recomendações da
NBR-13.896/1997 (aterros de resíduos não perigosos – critérios para projeto,
implantação e operação). (MENESES; PAULA, 2014)
Os resíduos oriundos dos processos de prospecção e/ou exploração de
petróleo em diversos pontos da região do Alto Oeste são estocados em diques
de contenção no campo de Canto do Amaro, responsáveis por armazenar e
estocar esse material enquanto não há destinação apropriada. Por ser
proveniente de várias formações geológicas, antes do seu armazenamento nos
diques o material sofre uma adequação prévia por um processo de
homogeneização, deixando-o uniforme do ponto de vista físico-químico. O
campo de Canto do Amaro está situado entre os municípios de Mossoró e Areia
Branca (Figura 3), e de lá são provenientes as amostras para análise e seguinte
utilização nesse estudo.

Figura 3: Mapa de localização do campo de Canto do Amaro
Fonte: BARBOSA, 2004 (adaptado)
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2.6 Resíduos sólidos do beneficiamento do caulim
A mineração é uma atividade crucial para movimentação da economia
global, pois é responsável pelo fornecimento de matéria-prima a diversos outros
setores da indústria, além de estar diretamente relacionada a fenômenos sociais
como geração direta de empregos. No Brasil, esse setor é responsável por 4,2%
do PIB, 20% das exportações e gera cerca de um milhão de empregos. (SILVA;
VIANA; CAVALCANTE, 2011) Dentre os aproximados 80 minerais não
energéticos que o país produz, o caulim, por exemplo, apesar de ter maior parte
da sua produção destinada à indústria do papel, também direciona grande parte
dessa a cerâmicas (branca e vermelha), cimento, borracha, plástico, tintas e
refratários. (FARIAS, 2009)
Segundo FARIAS (2009), a mineração do caulim é um processo formado
desde a “prospecção e a exploração mineral, com a descoberta, qualificação,
quantificação e desenvolvimento de recursos e reservas, até a lavra e
beneficiamento do caulim”. O produto desse beneficiamento, adaptado às
exigências de mercado, é o objeto final desse conjunto de atividades. No ano de
2012, a produção mundial de caulim foi de 34 milhões de toneladas, sendo o
Brasil o quinto maior produtor com aproximadamente 2,2 milhões de toneladas
produzidas no mesmo ano. (SOEIRO, 2012)
As maiores reservas de caulim no país estão localizadas na região norte,
nos

estados

do

Amazonas,

Pará

e

Amapá,

onde

se

concentram

aproximadamente 93% delas. As maiores empresas produtoras também estão
situadas no Pará e Amapá e detêm por volta de 70% da produção brasileira
desse minério. O RN está fora das 10 maiores reservas do Brasil – faz parte de
um grupo que soma apenas 1,4% das reservas totais. O estado comercializa
apenas a produção beneficiada (5.610 t), que corresponde a 0,12% do valor da
produção total do país (DNPM, 2010).
Ainda assim, como comenta SOUZA (2007), no RN a extração e
beneficiamento do caulim se configuram como a principal fonte econômica dos
municípios em que ocorre, indicando relevância muito mais local que nacional.
Atividades de caráter extrativista na região do Seridó, onde são notados baixos
índices pluviométricos e solos pouco favoráveis à agricultura (rasos e salinos),
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como a atividade mineradora, são uma estratégia primordial para garantir a
sobrevivência de muitas famílias no meio rural. (NÓBREGA; MENEZES, 2012)
A indústria mineradora, no entanto, também está fortemente ligada a
impactos ambientais. Suas atividades geram usualmente dois tipos de resíduos:
a) estéreis, o material que foi escavado no processo de extração da mina e que
geralmente é descartado por não ter valor econômico, e; b) rejeitos provenientes
do beneficiamento, processo que objetiva padronizar os fragmentos e remover
outros minerais também sem valor econômico. (SILVA; VIANA; CAVALCANTE,
2011)
Por ano no Brasil são geradas aproximadamente 0,5 milhões de
toneladas de resíduos, que apesar de estarem classificados como II-A, se
configuram um problema devido ao seu grande volume. Assim como os
cascalhos da perfuração de poços de petróleo, a destinação mais comum que
rejeitos do beneficiamento recebem é a deposição em aterros a céu aberto em
terrenos das empresas produtoras. (LONGHI et al., 2016)
2.6.1 Resíduos de caulim do município de Equador/RN
Os municípios de Equador (RN) e Junco, na Paraíba (PB) são destaque
no nordeste brasileiro na produção de caulim. Esses dois estados são os poucos
onde ainda se pratica a mineração subterrânea e o caulim extraído é geralmente
um coproduto associado a feldspatos, micas, entre outros minerais. (FARIAS,
2009; OLIVEIRA, 2012) Nessa região, de acordo com SOUZA (2007), a
composição do caulim pode apresentar variações, mas é comum a
predominância de Al2O3 e SiO2 (aproximados 50 e 45%, respectivamente),
contendo também em menores proporções Fe2O3, K2O e TiO2. Quanto à sua
mineralogia, prevalecem as fases de caulinita, mas também se observa a
presença de ilita e quartzo, ainda que em menores proporções.
O processo de extração e beneficiamento do caulim no município ainda
é bastante artesanal e apenas o caulim beneficiado é comercializado. De acordo
com o último Anuário de Mineração Brasileiro, publicado em 2010, 70% da
produção de caulim no estado é destinada à fabricação de cerâmica branca e
entre as produções bruta e beneficiada registrou-se uma perda de
aproximadamente 10%. (DNPM, 2010) A parte não comercializada do minério é
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depositada em aterros próximos às minas e a depender da granulometria pode
ser classificada como resíduo grosso, popularmente conhecido como
“sarrabulho”, e fino, o “siri”. (OLIVEIRA, 2012) A Figura 4 descreve as etapas do
beneficiamento, apontando o ponto em que cada resíduo é gerado.

Figura 4: Esquema dos processos realizados no beneficiamento do caulim em Equador/RN
Fonte: COSTA (2006)

No início do processo, realizado a úmido, um misturador desagrega a
polpa do caulim bruto misturado com água. Essa polpa é peneirada, no
transporte os materiais mais grosseiros são sedimentados, em seguida
removidos manualmente e depositado em terrenos da própria empresa (Figura
5). O material que seguiu é ainda submetido a um peneiramento onde todo seu
conteúdo passa pela malha 200 mesh. O que fica retido é rejeitado e configurado
como o resíduo fino da produção do caulim. (COSTA et al., 2000) Neste estudo,
então, foi usado como matéria prima o rejeito proveniente de aterros existentes
na cidade de Equador/RN.

Figura 5: Aterro de resíduo grosso do beneficiamento do caulim
Fonte: COSTA (2006)
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2.7 Gerenciamento de resíduos sólidos
Vários documentos têm sido elaborados nos últimos anos sobre como
manejar da melhor forma os resíduos das atividades industriais. Práticas de
reuso e reciclagem devem ser adotadas concomitantemente à políticas de
redução do volume gerado, e quando o descarte for necessário, recomenda-se
que as empresas adotem novas tecnologias a fim de reduzir a quantidade de
resíduos depositada em aterros. (NUNES, 2013)
Em seu trabalho sobre o passado, presente e futuro da geração de
resíduos sólidos na indústria do petróleo, VEIL (2002) aponta que para o seu
gerenciamento ideal existe uma ordem hierárquica com três níveis a ser seguida:
no primeiro, as empresas geradoras devem tratar os resíduos da melhor forma
para o meio ambiente, ou seja, reduzindo sua formação, seja “modificando
processos, adaptando tecnologias”, e/ou “substituindo produtos”. Os segundo e
terceiro níveis devem ser usados apenas quando necessários. Estes são,
respectivamente, reuso ou reciclagem e descarte: ação menos desejada, a ser
tomada em último caso e preferencialmente após o tratamento dos resíduos.
KNEZ et al. em 2006 analisaram as tendências do momento no
gerenciamento de resíduos sólidos, confirmando o estudo por VEIL (2002) que
a base para o melhor tratamento é reduzir o volume produzido, seguido de reuso,
reciclagem, e, em último caso, descarte (KNEZ et al., 2006). A Figura 6 mostra
um esquema da sequência citada.

Figura 6: Hierarquia no gerenciamento de resíduos
Fonte: KNEZ et al. (2006), adaptado
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Propostas semelhantes têm sido estudadas por diversos países. Por
exemplo, um projeto desenvolvido em Queensland na Austrália caracterizou os
resíduos lá gerados pela indústria do petróleo. Constatou-se que a depender da
sua composição poderiam ser depositados em aterros, reaproveitados nos
mesmos processos, ou serem usados para construção de estradas, fabricação
de tijolos, concretos e blocos, além de preenchimento e correção de solos.
(QUEENSLAND, 2011)
ONWUKWE e NWAKAUDU (2012) citaram a mesma cadeia hierárquica
de gerenciamento e propuseram também opções de reuso para cascalhos, como
seu aproveitamento nas próprias atividades de perfuração ou uso na fabricação
de cimento, por exemplo. De acordo com um estudo e caracterização do material
da plataforma continental, no Reino Unido, quatro soluções preferenciais foram
listadas para reuso dos cascalhos: uso na fabricação de cimentos, uso na
pavimentação de estradas, betume e asfalto, uso como combustível e cinzas
volantes, e combustão no sistema de renovação de energia. (PAGE et al., 2014)
MENESES e PAULA (2014) fizeram um estudo com o cascalho
proveniente da Bacia Potiguar, no Rio Grande do Norte, sugerindo alternativas
para seu reaproveitamento. Tal estudo, primeiramente, levantou dados sobre
sua caracterização e o problema atrelado à sua destinação. Baseado nisso,
sugeriram etapas a serem preferencialmente seguidas, como: antes da
destinação final, seja em aterros ou na reutilização, recomenda-se a incineração.
No caso do reuso, foram apontadas possibilidades como sua utilização na
fabricação de tijolos solo-cimento e também de cimento, aproveitamento na
produção de concreto ou também de materiais cerâmicos.
Estudos também têm sido elaborados sobre o desenvolvimento
sustentável na indústria da mineração (HILSON; MURCK, 2000) e esclarecem
desde o planejamento à execução de tecnologias mais limpas. De acordo com
MCLELLAN et al. (2009), a formulação de uma cadeia de processos sustentável
se inicia no pensamento do processo, conhecimento do contexto local, avaliação
das opções disponíveis e, por fim, priorização da sustentabilidade. (MCLELLAN
et al., 2009) Para o autor, as quantidades amontoadas de resíduos ainda
evidenciam a falta de cuidado no gerenciamento de resíduos por parte das
empresas.
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Em relação à mineração do caulim no Brasil, como as grandes empresas
produtoras estão fortemente voltadas para o mercado consumidor internacional,
sofrem diversas restrições das normas internacionais de preservação ambiental
além de terem que seguir processos de produção sustentáveis. Enquanto isso,
as pequenas e médias empresas no restante do país se sujeitam às fiscalizações
federal e local para obter licenças de operação, mas em relação a tendências
ambientais ainda existe pouco esclarecimento. (FARIAS, 2009; RIBEIRO;
KRUGLIANSKAS, 2014)
Uma análise específica sobre o caso do município de Equador (RN)
mostrou que no local estão se realizando estudos e ações para minimizar os
impactos ambientais. Algumas dessas ações, como revisão de políticas públicas
e órgãos fiscalizadores, melhorias nos processos de produção e beneficiamento,
e avaliação do processo de reutilização, reciclagem e reuso dos rejeitos
formados, foram muito discutidas e trazidas em diversos estudos, mas ainda não
foi verificada de fato nenhuma alteração no contexto local. (ANDRADE;
ANDRADE, 2011)
Assim como nas atividades petrolíferas, grande parte dos documentos
estudados sobre gerenciamento de resíduos sólidos na mineração comenta que
a prática preferencial a ser adotada e é a minimização na produção, seja através
da regulação de processos ou adoção de novas tecnologias para otimizá-los.
Quando não for possível controlar o volume gerado, deve-se seguir com o reuso,
reutilização. Para isso, faz-se necessário conhecer as características de cada
material a ser aproveitado, para que quando necessário seja submetido a um
tratamento apropriado a fim de não comprometer saúde pública e meio ambiente.
Vários autores consideraram a aplicação de resíduos na formulação de
novos materiais. Para o desenvolvimento deste estudo foram buscados artigos,
teses, dissertações e patentes que tratassem do tema estudado: aproveitamento
de resíduos no desenvolvimento de novos produtos. Foram considerados
estudos publicados nos últimos dez anos sobre a viabilidade de reuso do
cascalho da perfuração de poços de petróleo, do resíduo de caulim e de outros
resíduos na fabricação de vitrocerâmicas, tema até então pouco abordado.
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2.8 Estado da arte
De acordo com PIRES (2009) existem vários estudos relacionados à
incorporação de resíduos na produção industrial de cerâmicas, pois essa
incorporação pode ocorrer facilmente devido à heterogeneidade da sua matériaprima, entre minerais e argilominerais. Dependendo da característica que o
resíduo possua, podem ser obtidas diferentes propriedades tecnológicas no
produto final. No entanto, ainda está crescendo a utilização de resíduos inertes
e até mesmo perigosos como matéria-prima na produção cerâmica. Alguns
desses estudos são mostrados em seguida.
2.8.1 Reuso de cascalhos da perfuração e resíduo de caulim
LUCENA et al. (2007) realizaram uma caracterização do resíduo
proveniente da perfuração em terra na cidade de Dix-Sept Rosado, no RN.
Através da análise termogravimétrica (TG), análise térmica diferencial (ATD) e
difração de raios-X (DRX), observou-se que o material poderia substituir
materiais tradicionais (agregado miúdo e/ou filler) em uma mistura asfáltica sem
prejudicar seu desempenho.
PIRES (2009) avaliou a incorporação de cascalhos provenientes de
Recôncavo Baiano para produção de cerâmica vermelha. Foram confeccionadas
peças com diferentes teores de cascalho adicionados em três tipos de solos,
observando que até 30% de cascalho não houve variação significativa nas
propriedades da cerâmica produzida, comprovando ser uma alternativa
“tecnicamente viável e economicamente segura”.
MARQUES (2010) estudou características e propriedades de tijolos solocimento a partir de misturas de cimento Portland, areia e água com e sem adição
de cascalho proveniente do município de Mossoró/RN. Os resíduos da
perfuração foram usados em concentrações de 50% a 100%, com adições de
10%. Por fim, obteve-se um produto com maior resistência mecânica e menor
absorção de água, comprovando a eficácia da adição do cascalho à mistura.
MEDEIROS (2010) testou diferentes composições de argila e cascalho
e diferentes temperaturas de queima na formulação de uma cerâmica estrutural.
Analisando diferentes características e propriedades como retração, absorção
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de água, porosidade, massa específica aparente e tensão de ruptura, concluiuse no final do estudo a viabilidade do uso do cascalho para produção de
diferentes produtos cerâmicos. No entanto, com concentrações de 5% e 10% de
cascalho, os produtos mostraram melhores propriedades tecnológicas, conforme
mostra a Tabela 3.

Tabela 3: Produtos cerâmicos viáveis de acordo com concentração do cascalho e temperatura
de queima
Concentração de Cascalho

Temperatura

Produto final

5% e 10%

850 e 950 ºC

Tijolos maciços para alvenaria

5% e 10%

1050° C

Tijolos maciços para alvenaria e
blocos cerâmicos

15 a 50%

850, 950 e 1050° C

Tijolos maciços para alvenaria

75%

850° C

Tijolos maciços para alvenaria

75 e 100%

950 até 1050º C

Fora dos padrões

Fonte: MEDEIROS, 2012 (adaptado)

SILVA (2012) avaliou a incorporação de cascalhos da perfuração de
poços de petróleo juntamente com resíduos de polimento do porcelanato na
produção de cerâmica vermelha (tijolos maciços, blocos cerâmicos e telhas). Os
resíduos foram adicionados em concentrações de 2,5% a 12,5% cada (com
variações de 2,5%), totalizando 16 formulações a serem testadas em
temperaturas de queima distintas. No final, comparando as propriedades
tecnológicas analisadas e as normas regulamentadoras dos produtos, as
temperaturas de 850ºC e 950ºC foram adequadas para o maior número de
formulações (10), e a de 1050ºC, para o menor (6). Dentro os produtos
propostos, as formulações não seriam adequadas para a produção de telhas,
pois essas teriam maiores exigências normativas.
FIALHO (2012) avaliou o comportamento de dois tipos de cascalhos em
substituição e adição em concretos. Foram avaliados resíduos da região norte
do Espirito Santo, da primeira e terceira fase da perfuração (CAP I e CAP III,
respectivamente), de acordo com a porcentagem em que eram inseridos (0, 20,
50, 100) e com sua idade (3,7 e 28 dias). O estudo confirmou a viabilidade da
incorporação do cascalho quando comparado ao concreto de referência, mas
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sugerindo ainda estudos mais aprofundados para comprovar a viabilidade
econômica, por exemplo.
BARROS (2015) avaliou a adição de cascalhos na massa padrão da
cerâmica vermelha. A mistura foi formulada com 0, 20% e 40% de resíduo em
peso, e sinterizadas a 900ºC, 1010ºC e 1120ºC usando diferentes patamares de
queima. Todas as formulações estudadas apresentaram tensão de ruptura à
flexão e absorção de água dentro dos padrões. As sugestões feitas pela autora
para produtos que não apresentariam prejuízo nas propriedades tecnológicas
finais estão compiladas na Tabela 4.

Tabela 4: Produtos cerâmicos viáveis de acordo com concentração do cascalho, temperatura e
patamar de queima.
Concentração de
cascalho

Temperatura

Patamar de
queima

40%

900ºC

30 minutos

35%

1050ºC

30 minutos

Produto final
Tijolo maciço e tijolo
furado
Telhas

Fonte: BARROS, 2015 (adaptado)

MARQUES (2015) analisou as propriedades de tijolos resíduo-cimentos,
maciços e vazados, usando cascalhos provenientes do município de
Mossoró/RN e bagaço de cana-de-açúcar. Foram produzidos 18 corpos de prova
alterando os teores de cinza. A combinação, por fim, comprovou a potencialidade
do uso dos resíduos para produção de tijolos, sendo a composição ótima a de
86% cascalho/ 12% cimento/ 2% de cinza, que apresentou resistência à
compressão acima do estabelecido na NBR 84923 tanto para o tijolo maciço
quanto para o furado.
MOSTAVI, ASADI e UGOCHUKWU (2015) investigaram a potencial
utilização de cascalhos em substituição parcial do cimento. Foram preparadas
amostras contendo 5, 10, 15, 20 e 25% de cascalho e alguns materiais
suplementares como cinzas volantes e sílica de fumo, que também foram
adicionados em diferentes concentrações. O estudo mostrou que a adição
ABNT NBR 8492 – Tijolo de solo-cimento – Análise Dimensional, determinação da resistência
à compressão e da absorção de água – Método de ensaio.
3
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apenas do cascalho em 10, 15 e 20% reduziu a resistência à compressão da
amostra, mas quando adicionados 7,5% de sílica de fumo e 7,5% de cinzas
volantes o aumento registrado na resistência à compressão foi de 40 pontos
percentuais.
A Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) juntamente com
o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte
(IFRN) e a PETROBRAS obtiveram, em 2015, patentes sobre o processo de
produção de revestimentos cerâmicos à base de resíduo de cascalho de
perfuração e de produtos e artefatos de cimento à base de solo calcinado
provenientes da calcinação de solos contaminados com resíduos da perfuração
de poços de petróleo. Ainda existe uma patente em desenvolvimento (de mesma
autoria das citadas) sobre o processo de produção de tijolos e blocos cerâmicos
a base de solo contaminado com resíduo de petróleo.
Sobre produtos de caulim, SOUZA (2007) caracterizou

o rejeito de

beneficiamento do município de Junco do Seridó, na Paraíba, para analisar sua
viabilidade como cerâmica branca. Foram elaborados corpos de prova
adicionando 30, 35 e 46% de argila à mistura e testados às temperaturas de
queima de 1175, 1200, 1250 e 1300ºC. A adição de argila ao resíduo de caulim
aumentou a resistência à flexão, no entanto apenas a formulação com 46%
dessa, a 1300ºC, apresentou valores aceitáveis para a aplicação proposta.
VARELA (2007; et al., 2009) avaliou o uso de resíduo de caulim do
município de Equador/RN em uma massa padrão para produção de porcelanato.
No primeiro, o resíduo foi adicionado à massa em 1, 2, 4, 8, 16 e 32% e no
segundo, o resíduo foi processado com a adição de uma massa padrão em 0, 1,
2, 4, 8, 16 e 32% em peso. Em ambos os estudos verificou-se a viabilidade do
uso desse resíduo, pois os valores sugeridos pela NBR 138184 foram atingidos
e até superados em muitas formulações, mostrando, inclusive, vantagens na
diminuição da temperatura de sinterização.
MENEZES et al. (2007) estudaram o potencial uso do rejeito do
beneficiamento do caulim na produção de blocos e telhas cerâmicos, produzindo
massas contendo de 0 a 50% de resíduo em massa (com variações de 5%) e

4

ABNT NBR 13818 – Placas cerâmicas para revestimento – especificação e métodos de ensaio
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queimando-as a 800, 900 e 1000ºC. Analisando módulo de ruptura e absorção
de água, o estudo comprovou a viabilidade do uso desse resíduo em grandes
quantidades (até 50%) para fabricação de blocos maciços e furados, e em até
25% na confecção de telhas.
REZENDE et al. (2008) substituiram parte da areia usada em blocos de
vedação cimento-areia por resíduo de caulim. O comportamento mecânico dos
blocos produzidos apresentou valores inferiores aos medidos no convencional,
mas as formulações contendo até 70% de resíduos ainda estavam adequadas à
NBR 71715,
VIEIRA (2008), LIRA et al. (2009), CUNHA (2009), OLIVEIRA (2012) e
GOMES (2014) estudaram o uso do resíduo de caulim em revestimentos
cerâmicos. O primeiro susbtituiu o caulim pelo seu resíduo em proporções de 10,
20 e 30% e o constatou que não houve alteração significativa nas propriedades
avaliadas. Em comparação à amostra padrão, obtiveram valores menores, mas
ainda superiores aos exigidos pela NBR 138184. LIRA et al. (2009) adicionaram
ao caulim uma argila plástica, em 7 formulações, e várias delas atingiram os
valores requisitados pela mesma norma.
CUNHA (2009) estudou a viabilidade de se substituir as matérias-primas
de uma massa cerâmica tradicional por resíduo de caulim, chamote de telha e
cinza vegetal. Analisando diferentes proporções e temperaturas, ao final do
estudo comprovou-se a possibilidade de se produzir placas cerâmicas
exclusivamente com resíduos. OLIVEIRA (2012) analisou tanto resíduo de
caulim quanto da esmeralda, chamote de telha, cinza vegetal e argila ilítica no
desenvolvimento de produtos para revestimentos cerâmicos. Foram examinadas
quatro composições, com diferentes concentrações dos resíduos e argila, e
todas se mostraram adequadas para o uso proposto.
GOMES (2014) estudou a incorporação de resíduos industriais (cinza
vegetal, resíduo de caulim, o chamote de telha e resíduo de aciaria) em uma
massa cerâmica triaxial, com as formulações a serem estudadas definidas
estatisticamente com base no conhecimento inicial da composição de cada

5

ABNT NBR 7171 – Bloco cerâmico para alvenaria
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matéria-prima. Concluiu-se ser possível a utilização desses resíduos, pois os
produtos desenvolvidos atenderam às NBR 15270-1 e 138186.
CASTRO (2010) propôs adicionar feldspato e/ou resíduo de caulim em
massas à base de argila ilítica. Foram formuladas 15 composições para produzir
os corpos-de-prova a serem testado em quatro temperaturas de queima.
Comprovou-se o potencial do uso do caulim na fabricação de pisos e
revestimentos cerâmicos de base argilosa vermelha, apresentando inclusive
propriedades

tecnológicas

melhoradas

e

redução

na

temperatura

de

sinterização.
ANJOS e NEVES (2011) e ANJOS (2011) utilizaram o resíduo de caulim
para produção de tijolos e blocos solo-cal, substiuindose o cal em 10, 20, 30 e
40%, curados em períodos diferentes. O caulim atendeu os requisitos da
normalização e notou-se, inclusive, aumento na resistência à compressão
simples nos corpos-de-prova. Quanto ao tijolos, entretanto, nenhum atendeu à
resistência mínima de 2 Mpa – o que provavelmente estava relacionado à
geometria do corpo.
SALES JÚNIOR (2012) estudou o efeito da coutilização de filito cerâmico
e resíduo de caulim sobre as propriedades de uma matriz argilosa, analisando
diferentes temperaturas de queima, taxas de aquecimento e patamar. No final
do estudo foram notados redução na absorção de água, porosidade aparente e
retração linear de queima além de aumento na massa específica aparente e
resistência mecânica das peças produzidas. A adição desses componentes à
massa poderia contribuir, ainda, para a redução do ciclo de queima.
A UFRN solicitou publicamente em 2014 patentes sobre a formulação de
massa cerâmica e processo de produção de revestimento (parede e piso) à base
de resíduo de caulim, resíduo da esmeralda, chamote, cinza vegetal e argila
(PASKOCIMAS;

OLIVEIRA;

NASCIMENTO,

2014),

e

também

sobre

formulações de massa cerâmica para revestimento monoporoso a partir de
resíduo de caulim, resíduo de telhe/tijolo, chamote e resíduo de lenha, cinza
(MARTINELLI et al., 2014).
NBR 15270-1 – Componentes cerâmicos – Parte I: Blocos cerâmicos para alvenaria de
vedação – v Terminologia e requisitos e NBR 13818 – Placas cerâmicas para revestimento –
especificação e métodos de ensaio
6
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2.8.2 Vitrocerâmica obtida a partir de resíduos
RAWLINGS, WU e BOCCACCINI (2006) fizeram uma revisão sobre o
uso de diversos resíduos na fabricação de vitrocerâmicas, citando os que haviam
sido testados em trabalhos anteriores, técnicas de processamento e
características dos produtos finais obtidos. Sugeriam também alguns que tinham
potencial para formação de bases vítras, baseado em suas propriedades físicas,
químicas e mecânicas. Os autores comentaram ainda que embora o número de
pesquisas sobre o tema fosse considerável e pouco tenha sido publicado, é
notório o potencial de uso de resíduos de silicatos e mesmo misturas de resíduos
na produção de vitrocerâmicas.
TOYA et al. (2004) prepararam uma vitrocerâmica a partir de resíduos
gerados do refinamento de areia de sílica e argila de caulim, denominados ‘Kira’.
Foi usado como base um sistema CaO-Al2O3-SiO2 e obtido um vidro a partir de
uma mistura com 67,2% em massa de Kira e 37,3% de CaCO3. Amostras do pó
vítreo foram preparadas (≤48 mesh) e aquecidas a 950ºC e 1000ºC por 1, 2 e 4
horas e observou-se que a cristalinidade aumentou proporcionalmente ao tempo
de forno para ambas as temperaturas – variando de 40 a 60%. Os resultados
foram comparados com uma vitrocerâmica comercial, e o produto obtido
apresentou maior durabilidade química em meio ácido (menor em meio alcalino),
bem como menor coeficiente de expansão térmica.
TOYA et al. (2004b) também obtiveram vitrocerâmicas do sistema CaOMgO-Al2O3-SiO2 a partir de misturas de Kira e dolomita (CaMg(CO3)2). Com
razões de 65/35 e 75/25 em massa, obtiveram-se primeiramente amostras de
vidro que foram sinterizadas entre 850 e 1000ºC. Os produtos apresentaram
cristalinidade de até 81% em massa e aproximadamente duas vezes a
resistência da peça de referência (vitrocerâmica CaO– CaO-Al2O3-SiO2),
associado à presença de MgO, maior dureza e coeficiente de expansão térmica
da mesma ordem.
TOYA et al. (2006) adicionaram, então, cinzas de sedimentos do papel
ao mesmo resíduo do refinamento do caulim com o intuito de acrescentar
elementos alcalinos ou alcalinos terrosos. Através de cálculos partindo do
sistema termário CaO-Al2O3-SiO2, os resíduos foram misturados na porporção
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55/45 em percentual mássico, seguindo o mesmo procedimento de preparação
do pó de vidro para formação de peças para verificar cristalização e propriedades
mecânicas. As peças foram aquecidas a várias temperaturas entre 900 e
1250ºC, e no final verificou-se um produto com propriedades mecânicas
minimamente inferiores às formadas e boa durabilidade química em meio
alcalino, mas pobre em meio ácido.
Quanto à fabricação de vitrocerâmicas a partir de resíduos no Brasil,
BELLINI et al. (2002) desenvolveram um produto usando escória de aciaria como
matéria-prima principal. Os autores constataram a possibilidade de produzir
placas de vidros e vitrocerâmicas suficientemente grandes para utilização como
revestimento em construção civil usando 60% de escória, 35% areia e 5% Na2O
(após fusão a 1350 °C). O processo resultou em uma patente concedida em
04/06/2002 (SCUDELLER et al., 2002), que evidendicou a possibilidade de
aplicação do material como revestimento na construção civil, tanto em pisos
como em fachadas. MARCUZ et al. (2005) trataram resíduos hospitalares por
plasma térmico, estudando sua devitrificação, e obtiveram um produto com boa
absorção de radiação ultravioleta. PRADO et al. (2006) analisaram também a
possibilidade de formar vidros e vitrocerâmicas a partir de lama vermelha oriunda
da produção de alumínio. No final do estudo foram verificadas boas propriedades
químicas e térmicas no vidro, mas para as vitrocerâmicas indicou-se aprofundar
os estudos.
Diversos resíduos foram testados e alcançaram resultados satisfatórios
na formação de vitrocerâmicas. HE et al. (2012) obtiveram um produto a partir
de escórias de aço (entre 31 e 41%) com viabilidade de uso na construção. CAO,
WANG e (2013) estudaram o efeito da adição de Na2O na formação de um
material a partir de um vidro Na2O–CaO-Al2O3-SiO2-MgO utilizando escórias de
fósforo como matéria-prima, confirmando que o uso desse resíduo é viável e
economicamente atrativo. YANG et al. (2013) avaliaram a cristalização de
vitrocerâmicas derivadas de escórias de cobre ricas em ferro, apontando que
quanto maior a temperatura de cristalização, maiores os cristais formados e
atestando a viabilidade de se preparar um produto claro e recuperar escórias de
cobre simultaneamente.
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LU, SHIH e CHENG (2013) produziram uma vitrocerâmica com chumbo
e lama de obras hidráulicas. Esse resíduo mostrou potencial na estabilização de
metais pesados, sendo uma estratégia tanto viável quanto significante
ambientalmente. FAN e LI (2013) produziram uma vitrocerâmica isolante com
resíduo vítreo de telas TFT-LCD7 com lama de fluoreto de cálcio e MgO, e
também com escória de fornos a oxigênio, e ambos atenderam aos critérios
requeridos para esse uso, mostrando resultados promissores. YANG et al.
(2014) estudaram a relação da taxa de CaO/SiO2 na formação e cristalização de
vitrocerâmicas de escória de cobre, que obteve melhores propriedades com
razão de 0,42, indicando função importante do cálcio da preparação do produto
sugerido.
CHINNAM et al. (2015) estudaram o processamento de uma
vitrocerâmica porosa de resíduos industriais altamente cristalizáveis e
constataram sua viabilidade e potencialidade de aplicação em materiais de
construção com a vantagem do baixo custo atrelado a sua fabricação. LU et al.
(2016) analisaram o efeito da composição e sinterização nas propriedades
mecânicas de vitrocerâmicas de resíduos, como de mineração, escória de alto
forno e cinzas volantes. O estudo apontou que menores teores de ferro
apresentaram maior densificação e menores razões CaO/SiO da mesma fora,
pois retardaram o processo de cristalização. Para todos os resíduos avaliados
as fases cristalinas identificadas foram semelhantes. KANG et al. (2017)
estudaram o comportamento de cristalização e propriedades de vitrocerâmicas
CaO-MgO-Al2O3-SiO2 sintetizadas a partir de resíduos de granito. Além do
granito foi usado magnesita e dolomita, e a concentração do resíduo aumentou
a razão SiO2 / (CaO + MgO) que, por sua vez, mostrou-se inversamente
proporcional à dureza Vickers e resistência à flexão.

7

Do inglês, TFT-LCD: thin film transistor-liquid crystal display
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3 Materiais e Métodos
O ponto de partida deste trabalho se deu com uma extensa revisão na
literatura sobre uso de cascalhos da perfuração de poços de petróleo e rejeitos
do beneficiamento do caulim na obtenção de novos produtos, além da viabilidade
de vitrocerâmicas formuladas a partir de resíduos – mostradas no capítulo
anterior. Com isso, foram buscadas vitrocerâmicas para serem usadas como
referência tanto na formulação quanto no processo de obtenção do produto final.
Este capítulo explica a metodologia usada para fabricação de um
material até então inovador, esquematizada no fluxograma abaixo (Figura 7) e
detalhada nos tópicos subsequentes.

Figura 7: Esquema do procedimento metodológico adotado no trabalho
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3.1. Seleção e preparação dos resíduos
Para a realização do estudo foram usados resíduos de diferentes
atividades industriais no Rio Grande do Norte, ambos conseguidos no
Laboratório de Cerâmicas – Labcer, do Departamento de Engenharia de
Materiais (DEMAT) da UFRN.
O resíduo da perfuração (RP), proveniente dos diques de contenção de
Canto do Amaro, estava disponível no laboratório citado, onde também foi
conseguido o resíduo de caulim (RC): material usado frequentemente nas
pesquisas de mestrado e doutorado da pós-graduação em engenharia de
materiais, na UFRN. Lá estavam armazenados tanto o resíduo grosseiro quanto
o fino (usado nesse estudo), ambos oriundos de aterros de empresas de
beneficiamento no município de Equador/RN.
Os materiais coletados foram passados em uma peneira de malha 200
(0,074 mm), e o conteúdo passante separado para caracterização físico-química
(Figura 8).

(A)

(B)

Figura 8: Resíduos após peneiramento (A) RP (B) RC
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3.2. Caracterização dos resíduos
A fim de acertar a composição da vitrocerâmica a ser formulada, foram
realizadas análises para determinação das características físico-químicas dos
RP e RC, como:
3.2.1. Análise química por fluorescência de Raios X (FRX)
Para análise química dos RP e RC foi realizada FRX no Laboratório de
Caracterização Estrutural dos Materiais, do Departamento de Engenharia de
Materiais da UFRN. Foram usadas amostras na forma de pó peneirado (200
mesh) sem nenhuma preparação adicional, utilizando o pó em forma de pastilha,
para que assim fosse obtido maior precisão no resultado da composição. O
equipamento utilizado foi o EDX-700 da Shimadzu e os resultados obtidos foram
apresentados na forma dos óxidos mais estáveis dos elementos químicos
presentes.
3.2.2. Identificação mineralógica por difração de raios-X (DRX)
Para determinar a composição mineralógica dos resíduos foi realizado
DRX também no Laboratório de Caracterização Estrutural dos Materiais. O
equipamento de análise foi o XRD-6000 da marca Shimadzu, com tubo de
radiação de Cu (λ= 1,54056 Å) com campo de varredura de 5° a 80° para 2θ,
tensão de 40 Kv, corrente de 30 mA, velocidade de varredura de 5°/min e passo
de 0,02°.
O software usado para leitura dos resultados foi o Crystallographic
Search-Match, versão 2.1.1.1, com identificação das fases cristalinas presentes
através das cartas disponíveis no banco de dados do programa.
3.2.3. Análise Termogravimétrica (TG)
A TG foi realizada no intuito de verificar como ocorre a perda de massa
dos materiais à medida que são aquecidos, a fim de embasar a determinação da
temperatura de fusão a ser adotada na fabricação do vidro. Nessa técnica,
temperatura e atmosfera são controladas e pode ocorrer decomposição ou
oxidação. Os ensaios foram realizados no Laboratório de Peneiras Moleculares
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– Labpemol, sendo os resíduos aquecidos até 900ºC à taxa de 20ºC/min em
atmosfera oxidativa.
3.3. Obtenção e caracterização do precursor vítreo
Depois de conhecida a composição dos RP e RC em termos de fases
existentes e percentuais de óxidos presentes, a próxima etapa se deu em
determinar a composição do vidro que seria produzido. Para isso, buscou-se na
literatura um material produzido com composição química conhecida e
semelhante, em termos dos óxidos existentes, à combinação dos resíduos
estudados. Isto é, apenas os resíduos estudados deveriam fornecer a maior
parte dos óxidos necessários para a formação desse material.
Usou-se então como referência uma formulação desenvolvida em uma
tese que estudou novas composições para vitrocerâmicas a serem usadas como
selantes em células a combustível de óxido sólido (SOFC’s – do inglês solid oxid
fuel cells) (DE MIRANDA, 2015). A autora desenvolveu a composição
denominada SACNKMg (mostrada na Tabela 5) usando o software SciGlass®,
e o estudo citado baseou não só a formulação desse novo material, mas todo o
processo metodológico para a sua produção.

Tabela 5: Composição do vidro selante SACNKMg (%)

Vidro
SACNKMg (%)

SiO2

Al2O3

CaO

Na2O

K2O

MgO

52,81

12,14

8,92

14,71

1,66

9,76

A partir dos percentuais de óxidos presentes em cada resíduo (obtidos
pelo FRX) a composição do vidro a ser formado foi ajustada de acordo com a
formulação de referência, SACNKMg. Por existirem no mínimo seis variáveis (os
óxidos desejados), os SiO2 e Al2O3 foram fixados como padrões iniciais a serem
acertados, tanto por apresentarem maior proporção nos resíduos quanto por
serem agentes essenciais na formação de rede. Além disso, observou-se que o
RP seria maioria na mistura por apresentar maior número de óxidos semelhantes
aos do do SACNKMg, sendo necessário o acréscimo do RC para elevar o teor
de SiO2 e auxiliar na formação do vidro. Ainda assim, foi notado alto teor de
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formadores de rede e baixo teor de fundentes nos resíduos, sendo necessário
ajustar a composição com a adição de componentes industriais – no caso,
Na2CO3 como fonte de Na2O.
De acordo com essas constatações e seguindo ainda o estudo realizado
por DE MIRANDA (2015), as frações de produtos foram ajustadas e se definiu a
proporção de cada resíduo se obter 15 gramas de produto a ser fundido. A
mistura final, denominada CCN, conteve as frações apresentadas na Tabela 6.
Tabela 6: Formulação do vidro CCN
Componente

Fonte

Peso (g)

Percentual %

RP (Cascalho)

SiO2 CaO Al2O3 K2O MgO

10

57,14

RC (Caulim)

SiO2 Al2O3 K2O MgO

5

28,57

Na2CO3

Na2O

2,5

14,29

Total

17,5

100

Os RP e RC, devidamente peneirados na malha 200, foram então
pesados na balança de bancada considerando quatro casas decimais de
precisão, com margem de ± 0,0005g em relação ao calculado. Após pesagem,
o composto foi misturado durante 4 horas em um moinho de bolas para
homogeneização da mistura – em um recipiente fechado dentro do jarro de
porcelana. Concomitantemente à preparação da mistura, o forno elevador
(modelo FV-1600), no Labcer, estava sendo aquecido até 1500ºC à taxa de
10ºC/min para fusão do vidro (Figura 9).

Figura 9: Forno elevador usado na fusão do vidro
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A mistura, após homogeneização, foi colocada em um cadinho de platina
para ser fundida. Durante os primeiros 30 minutos no forno o cadinho permanece
tampado como precaução devido à possível liberação de gases. Passado esse
tempo, a tampa é retirada e o material passa mais 30 minutos, totalizando uma
hora, à temperatura de 1500º C (temperatura máxima de trabalho do forno).
Na Figura 10 é possível visualizar o cadinho de platina tampado (a)
utilizado para fusão do vidro, em seguida o mesmo cadinho sem tampa (b)
mostrando o pó dos compostos utilizados, que foi homogeneizado, estando
pronto para ser fundido. A etapa seguinte no processo é a transformação do
vidro formado, que se se solidifica em instantes quando retorna à temperatura
ambiente, no pó que posteriormente dará origem à vitrocerâmica.
O vidro é retirado do cadinho com auxílio de esforços mecânicos
produzidos por um martelo com a extremidade de borracha, para então ser
macerado em um almofariz, auxilio necessário devido à alta viscosidade do vidro
dificultar a completa fluência na placa metálica que serviria de suporte para o
mesmo. Esse é um procedimento cuidadoso realizado com a bancada forrada
com papel para que não haja perda de material (Figura 11), considerando que
ao quebrar o vidro muitas partículas se espalham.

(A)

(B)

Figura 10: Cadinho de platina com o pó precursor (A) com tampa (B) sem tampa
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Figura 11: Processo de retirada do vidro do cadinho e quebra do vidro

Todo o pó obtido é passado por peneiras de número 200 (0,074 mm) e
400 (0,044 mm) sobrepostas em ordem crescente de abertura de malha (Figura
12). O peneiramento é feito também manualmente, e volta-se ao maceramento
sempre que necessário até que todo o pó tenha sido peneirado. Ao final, são
separados os materiais com 75 e 38 µm para posteriores análises e sinterização.

Figura 12: Peneiras usadas para seleção do pó de vidro

3.3.1. Difração de raios-X (DRX) com aquecimento
A fim de obter informações sobre a formação de fases cristalinas
formadas à medida que o pó vítreo é submetido a um aumento de temperatura,
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foi realizado DRX em um equipamento com as mesmas características do
supracitado, mas com uma câmara quente como acessório. Esse ensaio foi
realizado na Universidade Federal da Paraíba (UFPB), em um difratômetro da
marca Shimadzu usando faixa de varredura de 5° a 80° para 2θ, taxa de
aquecimento de 2 ºC/min, e registrando os dados a 100 º C, 300 ºC, 500 ºC, 600
ºC e 850 ºC (temperatura usada na sinterização).
Para análise dos resultados, também como já citado, foi usado o i,
versão 2.1.1.1, a fim de identificar as fases cristalinas presentes no material com
o auxílio das cartas disponíveis no banco de dados do programa.
3.3.2. Calorimetria exploratória diferencial (DSC)
No pó precursor vítreo foi realizada, além de DRX, FRX e TG, uma DSC.
Essa técnica monitora as variações de entalpia na amostra e foi realizada por
um Analisador termogravimétrico e calorímetro simultâneo, modelo SDTQ600,
da TA Instruments, localizado na Central de Análises Térmicas do Instituto de
Química da UFRN. Os ensaios foram realizados com 5 mg da amostra em
cadinho de Alumina e atmosfera oxidativa, com vazão do gás de purga de 50
ml/min e razão de aquecimento de 10 °C/min, atingindo temperatura final de
1000 °C.
3.3.3. Análise Dilatométrica (DIL)
A DIL tem por objetivo avaliar as alterações dimensionais que o material
sofre em função do aumento da temperatura e do tempo. Para realização da
análise,

foi

retirada

uma

amostra

do

vidro

obtido

na

fusão,

com

aproximadamente 10 mm por 10 mm, sendo realizada a preparação dessa
amostra de modo que suas laterais foram lixadas a fim de obter duas faces
planas e paralelas – requisitos do porta-amostra do equipamento. Obteve-se por
fim uma peça com lados iguais de aproximadamente 8,53 mm.
O equipamento usado na análise foi o Dilatômetro de haste horizontal
(DIL 402 PC) do Laboratório de Metais Cerâmicos e Metais Especiais (LMCME),
localizado no Departamento de Física Teórica e Experimental da UFRN. Como
parâmetros de análise foram utilizadas a taxa de aquecimento de 10º C/minuto
e temperatura de isoterma de 650º C com duração de 30 minutos.
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3.4. Obtenção e análise da vitrocerâmica
Os parâmetros adotados para fabricação do material vitrocerâmico,
assim como em sua composição, seguiram a metodologia proposta na tese de
DE MIRANDA (2015), considerando-se também como referência estudos
recentes que desenvolveram uma de vitrocerâmica a partir da combinação de
resíduos com o resíduo de caulim, não houve fusão da peça e apresentaram
resultados mecânicos cumprindo objetivos propostos. (TOYA et al., 2004a,
2004b)
O pó precursor vítreo, então, foi prensado uniaxialmente em uma prensa
hidráulica a 100 Mpa, usando uma matriz de aço, a fim de obter uma pastilha a
ser sinterizada/cristalizada a 850 °C por 30 minutos. O forno onde a peça foi
sinterizada foi o mesmo usado na fabricação do vidro, com taxas de aquecimento
e resfriamento de 5 e 10º C/minuto, respectivamente.
Para avaliar uma possível aplicação desse material, propôs-se usar as
mesmas condições de sinterização a fim de testar a compatibilidade do seu
coeficiente de expansão térmica com o de um metal e verificar sua viabilidade
de uso em células a combustível de óxido sólido, seguindo o estudo de DE
MIRANDA (2015). Para isso, adicionou-se álcool 90% ao pó do vidro (38 µm)
para criar uma pasta e depositá-la em um anel metálico (Figura 14-a). O anel foi
seccionado (para teste posterior com outros materiais) e o conjunto levado então
ao forno para que fosse sinterizado a 850ºC, temperatura de trabalho da célula
(Figura 14-b).

20 mm

Figura 13: Pastilha de pó vítreo compactado a ser sinterizado
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(A)

18 mm

(B)

Figura 14: (A) Anel metálico a ser usado no reator (B) Pasta de vidro depositada no metal

Após a sinterização os materiais foram submetidos a lixamento com lixa
d’água fina (200) e polimento para então serem feitas análises microestruturais
para visualizar identificar as fases cristalinas formadas no material.
3.4.1. Microscopia eletrônica de varredura (MEV-FEG)
Nessa etapa procurou-se obter mais informações sobre o material
formado, observando e analisando suas características microestruturais através
de imagens de alta ampliação fornecidas pelo MEV associado ao FEG (do inglês
Field Emission Gun). Esse experimento foi realizado no Laboratório de
Microscopia Eletrônica de Varredura Do DEMAT, na UFRN, no aparelho Hitachi
modelo TM 3000. A fim de caracterizar os microconstituintes do material, foi
realizada espectrometria de energia dispersiva de Raios-X (EDS, do inglês
Energy Dispersive X-ray detector) no mesmo laboratório. A EDS, leitura
promovida na câmara de vácuo do MEV, permite detectar os elementos químicos
presentes no material analisado.
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4 Resultados e Discussões
4.1 Caracterização dos resíduos
4.1.1 Análise química
A Tabela 7 apresenta a composição química quantitativa dos RP e RC
obtida através de FRX.
Tabela 7: Composição química dos RP e RC

Cascalho (%)

Caulim (%)

CaO

28,07

-

SiO2

30,31

67,26

Fe2O3

9,86

1,88

Al2O3

11,17

23,84

K2O

3,01

4,45

MgO

2,81

0,71

SO3

3,55

BaO

10

-

SrO

1,21

-

Rb2O
NbO, Y2O3, TiO2,
Sm2O3, MnO, ZnO

-

1,01

-

 0,7

No RP nota-se essencialmente CaO, SiO2, Fe2O3 e BaO totalizando mais
de 70% da sua composição. O alto teor de óxido de cálcio é consistente com o tipo

de material indicando características das rochas calcárias, formação rochosa
presente em parte da bacia potiguar. O óxido de bário pode ser devido ao uso
de barita (BaSO4) como agente densificante adicionado ao fluido de perfuração.
Já o RC é essencialmente constituído de SiO2 e Al2O3, somando mais de 90%,
dos quais quase 60% são de SiO2 – provável presença de sílica livre na forma
de quartzo.
Em comparação à formulação da vitrocerâmica, o RC foi usado como
fonte de SiO2, mas tendo sua utilização limitada devido à baixa concentração de
fundentes, o que poderia elevar a temperatura de fusão. Os resíduos não
continham a concentração desejada de MgO, no entanto esperava-se que BaO
agisse de maneira semelhante no composto. Além desses, o único óxido com
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baixas concentrações em relação ao requerido foi o de sódio – sendo necessária
a adição de carbonato de sódio comercial.
4.1.2 Análise mineralógica
No difratograma do RP (Figura 15) foram identificados picos
característicos do quartzo, calcita, dolomita e barita, sendo o quartzo o mineral
com maior intensidade e a barita confirmando o contaminante do fluido de
perfuração. As fases identificadas no RC são mostradas na Figura 20. As fases
predominantes são quartzo, caulinita e muscovita. Assim como o cascalho, o
quartzo é a fase predominante, caracterizada pelo pico mais intenso. A caulinita
e muscovita foram detectadas em sinais menos fortes.

Figura 15: Composição mineralógica do RP

Figura 16: Composição mineralógica do RC
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4.1.3 Análise térmica
A curva da TG/DTG do RP (Figura 17) mostra uma perda de massa de
aproximadamente 20%, o que pode estar associado à perda de água – fenômeno
apresentado nos primeiros picos, em aproximadamente 50ºC e 100ºC. (FIALHO,
2012) As transformações registradas por volta dos 650ºC e 700ºC, por sua vez,
podem estar associados à decomposição do carbonato de cálcio em CaO e
CO2). (MEDEIROS, 2010)

Figura 17: TG-DTG do RP

A Figura 18 a seguir mostra que o RC reduziu aproximadamente quatro
pontos percentuais da sua massa – o que também pode estar associado à perda
de água (primeiro pico, entre 0 e 50ºC) –, enquanto o pico registrado
aproximadamente entre 500ºC e 550ºC está associado ao processo de
desidroxilação, ou seja, transformação da caulinita em metacaulinita.
(MEDEIROS, 2010)
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Figura 18: TG-DSC do RC

4.2 Caracterização do vidro precursor
4.2.1 Análise química
A Tabela 8 mostra a composição química do vidro usado como
referência e do precursor formulado.
Tabela 8: Composição dos vidros SACNKMg e CCN
SiO2

Al2O3

CaO

Na2O

K2O

MgO

Fe2O3

BaO

SrO

SACNKMg
(%)

52,81

12,14

8,92

14,71

1,66

9,76

-

-

-

CCN
(%)
calculado

36,53

13,19

16,04

8,35

3,05

1,85

6,17

5,71

0,69

CCN
(%)
medido

40,59

10,51

15,90

9,44

2,54

1,8

7,3

10,75

1,16

Nota-se que os percentuais obtidos foram significativamente diferentes,
mas o valor de sílica (acima de 30%) ainda se revela viável para obtenção de
uma vitrocerâmica de acordo com a literatura (BELLINI et al., 2002). A
quantidade de Al2O3 divergiu em aproximadamente dois pontos percentuais em
relação ao desejado e Na2O e K2O, ambos se comportam como fundentes,
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também atingiram valores razoáveis. O baixo teor de MgO pode ser compensado
pela alta concentração de CaO, pois ambos atuam como estabilizantes. A
presença de óxido de bário em composições SiO2–Al2O3–Na2O–K2O–MgO pode
provocar aumento na cristalinidade e mudança nas fases formadas, mas
também apresenta grau de desordem diretamente proporcional à quantidade
adicionada. (PARTYKA, 2015)
4.2.2 Análise térmica
A Figura 19 mostra a DIL do vidro CCN. Nela observa-se que o material
apresenta coeficiente estimado em 12,3 x 10 -6 ºC-1 desde o início do teste
(temperatura ambiente, até aproximadamente 550º C, sinalizado como trecho I.
A partir daí, no entanto, foi registrada uma alteração no comportamento do vidro
e o coeficiente aumenta para aproximadamente 20,5 x 10-6 ºC-1 (trecho II). Entre
620º C e 654º C (trecho III) se nota um ponto de inflexão na curvatura e o
coeficiente calculado passa a -5,31 x 10-5 ºC-1, até o momento de contração
máxima, durante a isoterma.
A figura 20 ressalta o trecho de início na mudança no comportamento do
material, em torno de 550º C, quando se nota uma alteração na inclinação até
então constante, associada à expansão térmica natural do vidro fundido. Nesse
intervalo deve estar contida a temperatura de transição vítrea (T g), que de acordo
com Callister (2007) é evidenciada por uma ligeira alteração na inclinação da
curva do volume específico pela temperatura – com o aumento da temperatura
há o aumento constante no volume no material e acima de determinado ponto,
o material que se comportava como vidro, passa a ser um líquido super-resfriado
e, em seguida, um vidro.
O vidro apresentou coeficiente de expansão incompatível para ser usado
como selante em células a combustível de óxido sólido, pois nas temperaturas
de operação (por volta de 800º C) se requer valores de aproximadamente 10 x
10-6 ºC. (DE MIRANDA, 2015) Para ser usado nesse fim a composição precisaria
ser acertada aumentando-se o coeficiente na faixa de uso das SOFC’s ou
encontrando um novo uso que se adequasse ao coeficiente apresentado.
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III
I

II

Figura 19: DIL do vidro CCN

Tg

Figura 20: DIL do vidro CCN entre 550ºC e 650ºC

A Figura 21 mostra DSC do vidro CCN, onde entre 500º C e 700º C
(trecho indicado na figura) se observa uma mudança no comportamento do
material, evento possivelmente associado à sua transição vítrea, corroborando
com o observado na DIL.
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Figura 21: DSC do vidro CCN

4.2.3 Análise mineralógica
A Figura 22, DRX do vidro CCN apenas macerado e sem nenhum
tratamento térmico exibe a natureza amorfa do material.

Figura 22: DRX do vidro CCN
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A Figura 23 mostra os difratogramas de raios-X do vidro precursor
registrados nas temperaturas de 100ºC, 300ºC, 500ºC, 600ºC, e por último 850º
C, analisando a pastilha que foi sinterizada.

Figura 23: DRX passo a passo do vidro precursor

A partir dos resultados acima observa-se que o material sem nenhum
tratamento térmico mantém sua natureza amorfa não só em temperaturas mais
baixas, mas até as mais altas (600ºC) – o que afirma o mostrado na dilatometria,
onde o baixo coeficiente de dilatação justifica a constância das fases presentes
nessa faixa de temperatura. Comparando-se, no entanto, com o DRX da pastilha
sinterizada a 850º C, é vista a formação de picos mais intensos entre 25º e 35º,
confirmando que houve formação de fases com o aumento da temperatura. O
DRX da pastilha sinterizada será mostrado separadamente em seguida.
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4.3 Caracterização da vitrocerâmica
4.3.1 Análise mineralógica
A Figura 24 mostra o DRX da pastilha sinterizada por 30 minutos a 850º
C, conforme já citado no capítulo de materiais e métodos. Nela, nota-se a
presença de vários sinais pouco intensos, que indicam em sua maioria a
presença de sílica (composto em maior quantidade na composição) e elementos
isolados como Na, K e Mg, ou seja, que não reagiram com outros na mistura.
Com o auxílio do banco de dados do software Crystallographica® foram
buscadas cartas com registros compatíveis aos poucos picos mais intensos que
foram formados, com resultado indicado na figura.

Ca14Si19
Ba2SiO4
Mg2SiO4

Figura 24: DRX da pastilha sinterizada a 850º C por 30 minutos

Como visto acima,

não foram

encontrados

muitos resultados

compatíveis, o que pode estar associado à formação de fases desconhecidas
e/ou ainda não registradas, por se tratar de um material inovador a partir de dois
resíduos até então nunca combinados para esse fim. No entanto, foram
detectados sinais de um composto cálcio-silício no pico mais intenso (PDF 87-
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861), bem como sinais de silicato de bário (PDF 5-580) e silicato de magnésio
(PDF 34-189).
4.3.2 Análise microestrutural (MEV-FEG)
A Figura 25 mostra o resultado da sinterização das amostras em forma
de pastilha (a) e de camada depositada no metal (b). A forte opacidade e
coloração esverdeada do produto pode estar relacionada ao alto teor de ferro
presente na composição.
(B)

(A)

Figura 25: (A) Pastilha e (B) Pasta de vidro sinterizadas a 850ºC por 30 minutos

A Figura 26 mostra, através de análise em diferentes escalas, a
microestrutura do material sinterizado.

Figura 26: Vistas de topo em diferentes escalas da vitrocerâmica sinterizada a 850ºC
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As vistas a e b apresentam um panorama geral da estrutura, onde se
pode observar formação de cristais homogeneamente pelo material. Em uma
escala ampliada nota-se que esses cristais não possuem morfologia definida e
estão distribuídos aleatoriamente em um meio contínuo, com comprimentos de
aproximadamente 10 µm. Nas imagens c e d está indicado um tipo de cristal
encontrado na rede. A Figura 27 mostra com maior detalhe outra morfologia não
definida, semelhante a dendritas – característica de um tipo de nucleação onde
o material fugiu rapidamente do equilíbrio, cristalizando primeiro algumas
camadas e apenas posteriormente, o líquido entre elas. O resultado desse
processo, que pode ocorrer na formação de vidros instáveis, confere ao cristal
ramificado a aparência de uma árvore. Na figura observa-se o crescimento de
lamelas ordenadas de forma paralelas em diversas direções, separadas por um
espaçamento retilíneo similar a um contorno.

2 µm

Mag: 6.0 K X

Figura 27: Vista de topo da estrutura da vitrocerâmica com aumento de 6000 vezes

Da Figura 28 à Figura 31 são mostrados pontos da estrutura onde, com
auxílio de EDS, tiveram sua composição química analisada para identificar a
composição das fases citadas.
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Figura 28: MEV e EDS do material sinterizado a 850ºC no ponto 1

O primeiro ponto, na imagem acima, foi selecionado no meio contínuo,
região mais escura que se estende por toda a estrutura. De acordo com o EDS,
os elementos com maior fração em peso são o bário e o oxigênio, seguido do
silício. O ponto 2, na imagem abaixo, identificado como um pequeno cristal de
morfologia irregular, apresentou as mesmas características em relação à
composição, mas com picos mais intensos apenas de bário e oxigênio. Essas
análises podem indicar que as fases identificadas no DRX são referentes a esses
cristais dispersos por toda a estrutura.
No ponto 3, selecionado no centro da forma dendrítica, o elemento em
maior peso foi o cálcio, seguido do oxigênio e silício. O ponto 4 avaliou uma
região dentro dessa mesma forma e se obteve o mesmo resultado, com uma
pequena alteração nas concentrações, mas mantendo as proporções dos
elementos. Essa análise também corrobora com o apresentado no difratograma,
onde o pico mais intenso apresentou sinais de um composto cálcio-silício.
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Figura 29: MEV e EDS do material sinterizado a 850ºC no ponto 2
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Figura 30: MEV e EDS do material sinterizado a 850ºC no ponto 3
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Figura 31 MEV e EDS do material sinterizado a 850ºC na região 4

A Figura 32 e Figura 33 mostram um mapeamento da micrografia em
regiões indicadas pelo MEV. Através delas pode se inferir que os cristais de
forma não definida já citados (indicados em linha tracejada na figura) são
compostos por bário – possivelmente fases preexistentes que não se alteraram
durante o processo de sinterização. As formas dendríticas na Figura 32, por sua
vez, apresentam altas concentrações de cálcio e silício, com pouco oxigênio,
confirmando o sinal mais intenso encontrado no DRX. Na Figura 33, no entanto,
observa-se apenas o cálcio em maior intensidade, com pouco silício e oxigênio.

56

Mag: 6000X

Figura 32: MEV do material sinterizado a 850ºC com mapeamento I

Mag: 2000X

Figura 33: MEV do material sinterizado a 850ºC com mapeamento II
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Ainda de acordo com o difratograma, nota-se que os outros elementos
da composição estão bem distribuídos pela estrutura, não sendo nenhum deles
formadores de novas fases.
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5 Conclusões
Com base no material exposto nesse estudo, desde os aspectos teóricos
coletados foi comprovada a viabilidade técnica na produção de uma
vitrocerâmica a partir de resíduos da perfuração de poços de petróleo e do
beneficiamento do caulim, além das evidentes vantagens ambientais e
econômicas em usar resíduos já existentes para a produção de um novo material
com valor agregado.
A partir da fabricação de um vidro base, usado como precursor, foi obtida
uma vitrocerâmica parcialmente cristalina, o que é positivo, pois a presença de
fase amorfa possibilita o controle da cristalinidade no material. Alguns cristais
com o bário como principal constituinte puderam ser identificados desde antes
da sinterização, como visto no DRX e confirmado no MEV, comprovando que
esses cristais estavam presentes e não se dissolveram nem modificaram durante
a produção do material. Esse elemento, proveniente no resíduo de perfuração,
deve ter influência sobre esse processo analisada com mais afinco, para atestar
se tais cristais são indiferentes ou dificultam a formação de outros.
As análises de termogravimetria e dilatometria confirmaram a baixa
temperatura de fusão do material – a pastilha formada confirmou que esse
processo se iniciou antes da temperatura usada para sinterização (850ºC), o que
limitou o uso da vitrocerâmica no que tinha sido proposto segundo a literatura
(célula a combustível de óxido sólido), mas não inviabilizando sua aplicação em
outras áreas – ainda a serem avaliadas – que não requeiram altas temperaturas
de operação.
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6 Recomendações
Recomenda-se para trabalhos futuros o ajuste no percentual da
composição utilizada na produção do vidro – os percentuais obtidos de cada
componente, analisados por FRX, divergiram desde a produção pretendida
inicialmente, comprometendo assim a compatibilidade da vitrocerâmica no metal
do reator no qual foi depositado. Também podem ser estudadas novas
composições para se obter maiores valores de coeficientes de expansão
térmica, objetivando assim produzir um material com maior compatibilidade na
interfase de diferentes ligas metálicas e que possa também apresentar maior
percentual de cristais, ampliando as opções de aplicação do material obtido.
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