
                 
 

 

 
 

 

 

 

TESE DE DOUTORADO 

 

INCORPORAÇÃO DE RESÍDUOS INDUSTRIAIS PARA PRODUÇÃO DE MASSAS 
CERÂMICAS  

 

 

 

ÍVERTON RODRIGO BARBOSA GOMES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Natal-RN 
2014 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIA E 
ENGENHARIA DE MATERIAIS 



 
ÍVERTON RODRIGO BARBOSA GOMES 

 

INCORPORAÇÃO DE RESÍDUOS INDUSTRIAIS PARA PRODUÇÃO DE MASSAS 
CERÂMICAS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Orientador: Prof. Dr. Rubens Maribondo do Nascimento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Natal-RN 

2014 
 

Tese apresentada ao Programa de Pós-graduação em 
Ciência e Engenharia de Materiais da Universidade 
Federal do Rio Grande do Norte, como parte dos 
requisitos necessários para a obtenção do título de 
Doutor em Ciência e Engenharia de Materiais.  
 

 
Área de concentração: Materiais Cerâmicos 
Linha de Pesquisa: Cerâmica Estrutural 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dedico 

Aos meus pais, Sr Idilton e Sra Ivete,  

                                                             Joanna minha esposa e a Cynthia minha irmã. 

 



AGRADECIMENTOS 

 

Primeiramente ao senhor Jesus Cristo, por ter me dado saúde e inteligência para 
ultrapassar as barreiras diárias para o desenvolvimento desse trabalho. 

Ao professor Rubens Maribondo do Nascimento pelas orientações acadêmicas e 
paciência no decorrer do trabalho. 

Ao professor Luiz Guilherme Meira de Souza, do departamento de Engenharia 
Mecânica da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, que sempre esteve apto 
em ajudar. 

Aos Professores Luciano Bet (em memória), Antônio Eduardo Martinelli, Carlos 
Alberto Paskocimas e Wilson Acchar, pelos conhecimentos acadêmicos transmitidos. 

Aos familiares em especial, meus avós maternos, Antônio Corcino Neto e Antônia 
Cunha de Macêdo (em memória). Meus avós paternos, Benedito Zeferino Gomes e 
Rita Odesite Gomes (em memória).  

Aos colegas de trabalho do dia a dia do laboratório de cerâmica, em especial 
Leonardo Coutinho de Medeiros, José Carlos Calado Sales Júnior, Jean Carlos Silva 
Andrade, Maxwell Ferreira Lobato, Lucílio Salvador Reis Soares de Maria, Miguel 
Cabral de Macêdo Neto, Eduardo Galvão Ramalho e ao professor do IFRN Celso Luís 
Evangelista de Oliveira. 

Aos funcionários do PPgCEM e da UFRN, em especial Ismael Torquato Queiroz e 
Silva, Marisa Mendonça Guerreiro da Silva e Alcio Farias de Azevedo pelas inúmeras 
vezes que solicitei seus serviços e os mesmos sempre dispostos em ajudar. 

Ao Programa de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais (REUNI) e a 
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) pelo apoio 
financeiro. 

Ao PPgCEM pela estrutura física disponibilizada para que fosse possível o 
desenvolvimento desse trabalho. 

Ao Centro de Tecnologias do Gás e Energias Renováveis – CTGAS-ER do Rio 
Grande do Norte, pela atenção e profissionalismo quando solicitados para realização 
de ensaios pertinentes para o desenvolvimento do trabalho. 

Por fim agradeço a todos que de algum modo contribuiu para a realização desse 
trabalho. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                    Nelson Mandela 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“A educação é a arma mais 
poderosa que você pode usar para 
mudar o mundo” 



RESUMO 

GOMES, Í.R.B. Incorporação de Resíduos Industriais para produção de Massas 
Cerâmicas 

A indústria da extração mineral possui ligação direta com o meio ambiente, devido o 

grande volume de resíduos que é gerado durante o desenvolvimento da atividade, 

além do setor consumir recursos naturais e energia e ser um emissor de gases 

poluidores na atmosfera. Neste contexto o presente trabalho tem como principal 

objetivo estudar, do ponto de vista científico e tecnológico, a incorporação de resíduos 

industriais em massa cerâmica triaxial por meio do delineamento estatístico de 

mistura, no qual foram estudadas dez formulações com proporções distintas dos 

resíduos e em seguida confeccionados corpos-de-prova submetidos à pressão de 

compactação de 25 MPa. Os resíduos utilizados foram: a cinza vegetal, resíduo de 

caulim, o chamote de telha e resíduo de aciaria, incorporados na argila. As matérias-

primas foram caracterizadas por difração de raios-x, fluorescência de raios-x, análise 

granulométrica, térmica diferencial, termogravimétrica, análise dilatométrica e 

submetidas a quatro ciclos térmicos distintos que foram eles: 855°C e 955°C a uma 

taxa de aquecimento de 10°C/min e um patamar de 30 minutos, para obtenção de 

produtos da cerâmica estrutural e outro ciclo térmico de 1080°C e 1180°C a uma taxa 

de aquecimento de 10°C/min e um patamar de 10 minutos, para obtenção de 

produtos de revestimento cerâmico. Após ensaios térmicos os corpos-de-prova foram 

submetidos novamente à análise de difração de raios-x e por microscopia eletrônica 

de varredura. Ao final dos ensaios, as propriedades tecnológicas dos corpos-de-prova 

obedeceram aos produtos da indústria da cerâmica estrutural e de revestimento, de 

acordo com os parâmetros das normas NBR 15270-1 e NBR 13818 respectivamente. 

 

 
Palavras-Chaves: resíduos industriais; delineamento estatístico de mistura; argila; 
propriedades tecnológicas. 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

GOMES, Í.R.B. Incorporation of Industrial Waste for production of mass 
Ceramics 

The mineral extraction industry has a direct connection to the environment, due to the 

large volume of waste that is generated during the development of the activity, beyond 

the sector consume natural resources and energy and be an emitter of polluting gases 

in the atmosphere. In this context, this work aims to study, from a scientific and 

technological, the merger of industrial wastes in ceramic triaxial mass through 

statistical design of mixture, studying ten formulations with different proportions of 

waste and then made models undergoing compaction pressure of 25 MPa. The used 

residues were: wood ash, kaolin waste, the waste ceramic tile residue and steelworks, 

embedded in clay. The raw materials were characterized by x - ray diffraction , x -ray 

fluorescence , particle size analysis , differential thermal analysis , thermogravimetry , 

dilatometry and subjected to four different thermal cycles that they were : 855 °C and 

955 °C at a rate heating 10 °C / min and a plateau 30 minutes to obtain structural 

products and other ceramic thermal cycle of 1080 °C and 1180 °C at a heating rate of 

10 °C / min and a plateau of 10 minutes , for obtaining products of ceramic coating. 

After thermal testing models were again subjected to analysis of x - ray diffraction and 

scanning electron microscopy. At the end of the tests, the technological properties of 

models obeyed the structural ceramics and coating products industry, according to the 

parameters of NBR 15270-1 and NBR 13818 standards respectively. 

 

Key Words: industrial waste; statistical design of mixture; clay; technological 
properties. 
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18 CAPÍTULO 1 - INTRODUÇÃO 

O setor cerâmico possui uma relevante importância socioeconômica para o 

nosso país. De acordo com a ABCERAM - Associação Brasileira de Cerâmica, 2010, 

anualmente o valor da produção cerâmica brasileira é da ordem de US$ 6 bilhões, 

representando 1% de participação no Produto Interno Bruto (PIB) que é um dos 

principais indicadores de uma economia, revelando o valor de toda a riqueza gerada 

no país. Os principais polos cerâmicos estão localizados nas regiões sul e sudeste 

do País. Entretanto, na Região Nordeste, esse setor vem crescendo 

significativamente, principalmente pelas demandas da construção civil. 

A indústria da extração mineral possui ligação direta com o meio ambiente, 

devido o grande volume de resíduos que é gerado durante o desenvolvimento da 

atividade. O setor ceramista consome recursos naturais e energia, como também 

produz considerável quantidade de resíduos. 

Outro modo de impacto gerado pela indústria ceramista é a emissão de gases 

poluidores na atmosfera, gerados pela queima da lenha usado como combustível. O 

que pode causar doenças respiratórias na população que reside na vizinhança das 

fábricas. 

Por tal importância socioeconômica do setor cerâmico para o nosso país, o 

fato da atividade gerar grandes quantidades de resíduos durante o processo de 

fabricação dos produtos e contribuir para a poluição atmosférica com a emissão de 

gases prejudiciais a população, é crescente o número de pesquisas desenvolvidas e 

em desenvolvimento nas mais diversas instituições de ensino e pesquisa, no tocante 

a incorporação de resíduos industriais em massas cerâmicas como meio de 

minimizar ou até mesmo eliminar os efeitos prejudiciais da atividade.  

Tendo em vista a semelhança da composição química presente em boa parte 

dos resíduos industriais com a matéria-prima cerâmica e a heterogeneidade da 

massa cerâmica, tornando-se possível sua incorporação para obtenção de produtos 

cerâmicos.  

 Com base no contexto abordado, este trabalho tem como principal objetivo, 

estudar, do ponto de vista científico e tecnológico, a incorporação de resíduos 

industriais em massa cerâmica caulinítica por meio do delineamento estatístico de 

mistura, utilizando o simplex centroide de mistura. Tal argila foi proveniente de uma 

jazida localizada no município de Apodi-RN, utilizada por algumas indústrias 

cerâmicas do estado do Rio Grande do Norte, mais precisamente pela empresa T. 

Melo localizada no distrito industrial do município de Macaíba-RN. Os resíduos 
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estudados foram: a cinza vegetal proveniente da lenha usada como combustível nas 

olarias do estado do Rio Grande do Norte, o resíduo de caulim proveniente da 

empresa ARMIL mineração localizada no munícipio de Parelhas-RN, o chamote de 

telha oriundo de uma indústria cerâmica em Itajá-RN e por último resíduo de aciaria 

gerado no processo de fabricação de vergalhões da empresa GERDAU-RN. 

O trabalho foi dividido em três etapas: a obtenção dos resíduos industriais; a 

devida caracterização das matérias-primas; e o estudo das formulações com base 

no delineamento estatístico de mistura e no diagrama triaxial, constituído dos 

vértices, SiO2 – Al2O3 – RO+R2O+R2O3. As três etapas citadas foram propostas para 

alcançar os objetivos específicos, em que se pretende avaliar: 

1.  A caracterização das matérias-primas, identificando suas propriedades físicas, 

químicas, mecânicas e mineralógicas;  

2. desenvolver  formulações baseadas no delineamento estatístico de mistura 

usando o simplex centróide e no diagrama triaxial (SiO2 - Al2O3 - RO+R2O+R2O3) 

adequadas para produtos de cerâmica estrutural e revestimento cerâmico;  

3. estudar o comportamento tecnológico e microestrutural das formulações 

encontradas quando queimadas em quatro ciclos térmicos distintos: nas 

temperaturas de 855 °C e 955 °C com taxa de aquecimento de 10°C/min e patamar 

de 30 minutos e 1080 °C e 1180 °C à taxa de aquecimento de 10 °C/min e patamar 

de 10 minutos, em diferentes proporções dos quatro resíduos industriais 

incorporados a massa cerâmica;  

4. contribuir para redução dos impactos ambientais oriundos da indústria extrativa 

mineral, agregando valor comercial e tecnológico aos resíduos da cinza vegetal, 

resíduo de caulim, chamote de telha e resíduo de aciaria. 
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O próximo capítulo refere-se aos principais estudos e pesquisas no que tange 

os assuntos abordados nessa obra. Dentre os assuntos podem-se citar as origens 

dos resíduos utilizados, as indústrias de revestimento cerâmico e estrutural com foco 

nos processos de fabricação, as matérias-primas e os resíduos industriais usados e 

por fim a utilização da estatística nos processos experimentais. 

 

 

2.1 ORIGEM DOS RESÍDUOS UTILIZADOS NO TRABALHO 
 

 A argila utilizada no trabalho foi proveniente de uma jazida localizada no 

município de Apodi-RN, utilizada por algumas indústrias cerâmicas do estado do Rio 

Grande do Norte, mais precisamente pela empresa T. Melo localizada no distrito 

industrial do município de Macaíba-RN. Os resíduos estudados foram: a cinza 

vegetal proveniente da lenha usada como combustível nas olarias do estado do Rio 

Grande do Norte, que predominantemente é formada de CaO em sua composição 

química. O resíduo de caulim foi proveniente da empresa ARMIL mineração 

localizada no munícipio de Parelhas-RN, majoritariamente formada por SiO2 e Al2O3.  

O chamote de telha oriundo de uma indústria cerâmica em Itajá-RN. Por último o 

resíduo de aciaria da empresa GERDAU-RN, resultado do atrito entre os roletes de 

direcionamento e o varão de aço durante o processo de fabricação dos vergalhões, 

que é um problema para a empresa. 
 

 

2.2 INDÚSTRIA DE REVESTIMENTO CERÂMICO 

 

O Brasil é o segundo maior produtor e consumidor mundial de placas 

cerâmicas, superado, em termos de volume, apenas pelo imenso mercado Chinês. 

Fatores como elevada produtividade, custos baixos de produção, disponibilidade de 

insumos minerais e energéticos, frente a um mercado consumidor doméstico em 

franca expansão, sustentaram, nos últimos 15 anos, o vigoroso crescimento dessa 

indústria no país (JUNIOR, 2010). 
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A indústria brasileira de revestimentos cerâmicos apresenta perspectivas 

positivas para o ano de 2014. De acordo com o balanço da ANFACER – Associação 

Nacional dos Fabricantes de Cerâmicas para Revestimentos, Louças Sanitárias e 

Congêneres, ocorreu no primeiro semestre de 2014 um crescimento em torno de 

4,5% nas vendas no mercado interno e 5,3% na produção em relação ao ano 

anterior, o que corresponde em volumes a 875,2 milhões de m2 e 917,2 milhões de 

m2, respectivamente.  
 

2.3 MATÉRIAS-PRIMAS PARA INDÚSTRIA DE REVESTIMENTO 

CERÂMICO 

 

Seguindo uma classificação comercial as massas cerâmicas adequadas para 

a produção de revestimento cerâmico podem ser distinguidas em vermelhas e 

brancas, em que tal aspecto é evidenciado principalmente após a etapa de queima. 

Em ambos os casos as MP utilizadas são constituídas por duas tipologias 

fundamentais: MP plásticas e complementares. Dentre as MP plásticas podem-se 

citar as argilas: carbonáticas, plásticas gressificadas, plásticas brancas e 

cauliníticas. Já as MP ditas complementares têm o feldspato, areia feldspática, 

quartzo e calcita (OLIVEIRA, 2000).  

 

 

 2.3.1 Matérias-primas plásticas 

 

2.3.1.1 Argilas carbonáticas 

 

Elas têm uma refratariedade não inferior a 1670°C, e contem um teor de pelo 

menos 28% em peso de Al2O3, e uma perda de ignição elevada de 35%. No entanto 

elas não são fáceis de utilizar na fabricação 

de refratários. No entanto, tem uma absorção de água alta entre 24 e 25% e, 

não conferem densidade suficiente para os produtos 

quando utilizado como um ligante (SENNIKOV et al, 1997).  
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2.3.1.2 Plásticas gresificadas 
 

São caracterizadas pela ausência quase total de carbonatos. Os minerais 

argilosos podem ser associados aos tipos ilítico-cloríticos. Têm a função de conferir 

plasticidade ao sistema e, portanto permitem a obtenção de valores interessantes de 

módulo de ruptura à verde (úmido e seco) e também após queima, já que 

geralmente dão origem a materiais gresificados (OLIVEIRA, 2000). 

 

 

2.3.1.3 Plásticas brancas 

 

Dão origem a materiais ou produtos de coloração branca. A matriz argilosa é 

de tipo caulinítica, com pouca ilita. A granulometria tendencialmente é fina. 

Consequentemente, tais argilas apresentam um comportamento plástico muito 

interessante. Após queima estes materiais evidenciam características de resistência 

mecânica e porosidade de grande interesse cerâmico (OLIVEIRA, 2000). 

 

 

2.3.1.4 Cauliníticas 

 

Argila caulinítica é um mineral industrial versátil. O mais antigo uso conhecido 

da argila é como matéria-prima cerâmica. Atualmente, a argila encontra também 

aplicação como um revestimento de pigmento e material de enchimento para o 

papel, como material de enchimento para a pintura, borracha, inseticida, a 

formulação de medicamentos, cosméticos, etc. A característica principal, o qual 

determina a utilidade da argila para várias aplicações, é a sua pureza. Caulinita pura 

(Al2O3-2SiO2-2H2O) é de cor branca e sua composição química é 46,54% SiO2, 

39,50% Al2O3 e 13,96% H2O (GRIMSHAW, 1971). 
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2.3.2 Matérias-primas complementares 
 
2.3.2.1 Feldspato 
 

Os feldspatos são silicatos de alumínio contendo diferentes proporções de 

cálcio, potássio e sódio. Eles ocorrem em rochas pegmatíticas, associados a 

diversos outros minerais, o que torna bastante difícil a quantificação de suas 

reservas com alto grau de precisão. Em todos os países produtores as reservas de 

feldspato são abundantes. No Brasil as reservas, medidas mais indicadas, 

oficialmente conhecidas são da ordem de 443,5 milhões de toneladas. A produção 

mundial de feldspato em 2006 atingiu 13,3 milhões de toneladas (JESUS, 2006). 

No Brasil as indústrias de cerâmica e vidro são os principais consumidores de 

feldspato. Na indústria cerâmica o feldspato atua como fundente, ou seja, diminui a 

temperatura de fusão, além de fornecer SiO2 (JESUS, 2006). 

Um estudo foi realizado em que foi incorporado feldspato em duas 

composições de argilas, não provocando uma mudança significativa na composição 

de fases a uma temperatura de queima de 950°C. Foi constatado apenas um 

aumento na formação de fase líquida que aparentemente foi relacionado com o 

aumento de feldspato (ABDRAKHIMOVA & ABDRAKHIMOV, 1997). 

 

 

2.3.2.2 Quartzo 

 

O quartzo é um mineral muito comum na crosta da Terra. Quimicamente, o 

quartzo é a sílica, ou dióxido de silício, SiO2 . Ele é encontrado na maioria dos tipos 

de rochas: ígneas, metamórficas e sedimentares (ZAIKOWSKI, 2008).  

O quartzo existe em duas formas: A primeira é a alfa que é estável até 573 

°C, e a segunda forma é a beta, estável acima de 573 °C. As duas formas estão 

intimamente relacionados, apenas com pequenos movimentos de seus átomos 

constituintes durante a transição alfa- beta. A estrutura da beta- quartzo é 

hexagonal, com um grupo de simetria à esquerda. A estrutura da alfa- quartzo é 

trigonal, novamente com um grupo de simetria à direita. As temperaturas acima de 
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867 °C ocorre modificação do beta-quartzo em, tridimita. Às pressões muito 

elevadas transforma-se em alfa- quartzo (BRITANNICA, 2011). 

 

2.3.2.3 Calcita 

 

A Calcita é muitas vezes adicionada aos pós de argila com o objetivo de 

proporcionar estabilidade dimensional dos produtos após a queima. Dependendo da 

temperatura de queima, a concentração e a distribuição de tamanho de grãos 

da calcita, diferentes fases minerais podem formar a partir da 

sua decomposição em óxido de cálcio. Por outro lado, o excesso 

de óxido de cálcio livre induz a formação de porosidade (ZANZOUN, 1995). 

Ao incorporar calcita a uma argila caulinita, algumas transformações químicas 

podem ocorrer, entre os quais a formação de diferentes fases cristalinas como 

gehlenite e wolastonita que são fases intermediárias e anortita. Podem ocorrer 

também os poros, como resultado da liberação de CO2 (TRAORÉ, KABRÉ & 

BLANCHART, 2003).  

TRAORÉ et al, 2007, realizaram um estudo sobre a Influência da calcita na 

microestrutura e propriedades mecânicas em uma cerâmica a partir de uma argila 

caulinítica. A microestrutura da cerâmica obtida pela mistura de uma 

argila caulinítica com diferentes concentrações de calcita foi 

pesquisada por meio de análise de imagem, e correlacionada com 

propriedades mecânicas. Embora a presença de calcita reduza 

a retração após a queima, a formação de fases cristalinas intermediárias 

gera uma porosidade distribuída aleatória, o qual reduz fortemente as propriedades 

mecânicas, da cerâmica contendo calcita acima de 5% em peso. 
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2.4  RESÍDUOS INDUSTRIAIS NA INDÚSTRIA DE REVESTIMENTO 
CERÂMICO 
 

A indústria de revestimento cerâmico (IRC) utiliza MP naturais em grande 

quantidade, ocasionando, sobretudo, problemas de ordem ambiental e escassez em 

algumas regiões de maior produção industrial. Nesse sentido, a busca por novas 

matérias-primas torna-se fundamental, em que os resíduos são materiais que muitas 

vezes podem ser considerados como materiais alternativos, ou mesmo, materiais 

com potencial de serem utilizados no desenvolvimento de novos produtos. 

Com o crescimento da população e o estímulo ao consumo de produtos 

industrializados descartáveis têm aumentado à quantidade e a diversidade dos 

resíduos. A simples disposição dos resíduos industriais em aterros sanitários fez 

com que eles estejam em vias de saturação (GOMES, 2010).  

          O uso de resíduos na indústria cerâmica ocorre em função das características 

intrínsecas das formulações cerâmicas e do processo de fabricação, que envolve a 

mistura de MP na forma de pós, conformação do material e queima/sinterização em 

temperaturas da ordem de 850 °C a 1200 °C. 

Os produtos da IRC enfrenta a escassez de MP. Com isso uma solução 

inteligente e sustentável é a incorporação de resíduos industriais à massa cerâmica 

a fim de atender a demanda e contribuir para a preservação do meio ambiente. 

             A IRC gera grandes quantidades de resíduos que são depositados em 

terrenos sem nenhum tipo de tratamento ou cuidado com o meio ambiente, além de 

causar poluição visual. Entre os resíduos gerados estão: a cinza vegetal proveniente 

da queima da lenha utilizada como fonte de combustível nos fornos das olarias e o 

chamote proveniente das telhas e/ou tijolos. As áreas próximas às olarias que são 

geralmente utilizadas para extração da principal MP que é a argila, também sofre 

com a devastação causada por esta prática, trazendo consequências negativas a 

população que ali reside.  

A atividade de extração de argila implica na retirada da vegetação natural e 

intensa movimentação de solo, gerando em alguns casos consideráveis buracos que 

contribuem para o distúrbio da área, além de promover com a retirada dos 

nutrientes, alta toxidez de metais no solo (SANTOS et al, 2010). 
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Visto as problemáticas citadas anteriormente, diversos foram os trabalhos 

desenvolvidos e que estão em fase de desenvolvimento, que seguem esta linha de 

pesquisa. Pode-se citar: MONTERO et al, 2009,  adicionaram lodo de esgoto e 

resíduo de mármore na fabricação de massas de revestimento cerâmico.   

OLIVEIRA, 2012, reutilizou resíduos do caulim, da esmeralda, do chamote de 

telha e da cinza vegetal para obtenção de revestimento cerâmico.  

           VIEIRA, 2007, estudou a possibilidade de incorporação de resíduo de caulim.  

           OLGUN et al, 2005,  investigaram a possibilidade de introdução de cinza de 

carvão e resíduo do minério de boro à massa cerâmica para desenvolvimento de 

revestimento cerâmico.  

CAVALCANTE, 2010, utilizou resíduo gerado a partir da mineração de 

esmeralda.  

OZDEMIR & YILMAZ, 2007, estudaram a utilização do resíduo de alto forno 

para o processamento de revestimento cerâmico. 

CUNHA, 2009, trabalhou com resíduos de caulim, chamote de telha e cinza 

vegetal para obtenção de placas cerâmicas a partir de formulações de massas 

triaxiais. 
 

2.5     INDÚSTRIA DA CERÂMICA ESTRUTURAL 

A indústria cerâmica brasileira tem uma importância socioeconômica para o 

país, tendo como participação no PIB – Produto Interno Bruto – da ordem de 1,0% 

(BUSTAMANTE & BRESSIANI, 2000). Dados da Associação Nacional da Indústria 

Cerâmica (ANICER, 2013), o Brasil possui aproximadamente 6.903 empresas da 

Indústria de Cerâmica Estrutural (ICE), gerando 293 mil empregos diretos e 900 mil 

indiretos, resultando em um faturamento anual da ordem de R$ 18 bilhões. 

 O processo produtivo da ICE tem crescido muito, impulsionado pela dinâmica 

do capital, desde os anos de 1980, por diversas áreas do semiárido Potiguar, 

apresentando uma nova dimensão industrial para a economia local, trazendo com 

isso novas oportunidades e desafios para a sustentabilidade de alguns segmentos 

populacionais (CÂMARA, REIS & SILVA, 2009).  

As principais fases cristalinas da cerâmica incluem a mulita, feldspato e 

quartzo. O tipo de feldspato depende do tipo do componente de feldspato. Quando é 

usado ortoclásio e pegmatito prevalece o pegmatito, uma mistura de Albita e 



CAPÍTULO 2 - REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 
 

  
 

 

PPgCEM| Íverton Rodrigo Barbosa Gomes| UFRN 

28 

ortoclásio, e na utilização de areia, o feldspato é representado pela anortita 

(SHIL’TSEVA & VERESHCHAGINl, 1999).  

 

2.6  MATÉRIAS-PRIMAS PARA INDÚSTRIA DE CERÂMICA ESTRUTURAL 

Segundo COELHO & SANTOS, 2007 argila é uma rocha constituída 

essencialmente por um grupo de minerais que recebem o nome de argilominerais; 

tanto as diferentes argilas como também cada um das quatro dezenas de 

argilominerais têm nomes específicos.  

Por sua vez os argilominerais são silicatos de Al, Fe e Mg hidratados, com 

estruturas cristalinas em camadas, os filossilicatos, constituídos por folhas contínuas 

de tetraedros SiO4, ordenados de forma hexagonal, condensados com folhas 

octaédricas de hidróxidos de metais tri e di valentes; a maioria dos argilominerais, 

naturalmente, é constituída essencialmente por partículas  ou cristais, com algumas 

dimensões geralmente abaixo de 2μm. (COELHO & SANTOS, 2007). 

As características mineralógicas de uma argila são tão complexas e variáveis, 

que duas argilas com a mesma granulometria, partículas da mesma forma e 

estruturas semelhantes podem apresentar comportamento distintos, devido à 

diferença da composição mineralógica mesmo sendo coletadas da mesma região.  

          Para um melhor entendimento das argilas dividem-se em frações, argilosas e 

não argilosas. 

 

2.6.1 Fração Argilosa 
 

A granulometria de uma argila tem uma importante função no 

processamento de cerâmica vermelha, devido à sua relação direta com a 

composição mineralógica. A chamada “fração argila”, associada a partículas com 

tamanho inferior a 2 μm, é geralmente constituída de argilominerais. Estes 

minerais, de origem secundária, são os principais responsáveis pelo 

desenvolvimento da plasticidade do sistema argila-água (GRIM,1965 & 

SANTOS,1989 apud VIEIRA et al, 2007). 

Dentre os principais grupos dos argilominerais pode-se citar: 
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2.6.1.1 Grupo da Ilita 
 

O argilomineral ilita tem uma estrutura cristalina semelhante à da 

montmorilonita, com diferença de que há substancialmente uma substituição maior 

de alumínio por silício, o que há uma maior carga à estrutura cristalina e o cátion 

neutralizante é potássio. Como consequência dessas diferenças, as camadas 

estruturais são rigidamente ligadas e não expandem, e o argilomineral tem uma 

distância interplanar basal fixa de 10,1 Å (SANTOS, 1989). 

De modo geral um material sedimentar de espaçamento basal de 10 Å, para 

o qual não podem ser obtidos dados precisos sobre pureza, granulometria e 

composição química é denominado ilita (GRIM, 1965). 

 

2.6.1.2 Grupo da Caulinita 

 

Caracteriza-se por um empilhamento regular de camadas 1:1 em que cada 

camada consiste de uma folha de tetraedros SiO4 e uma folha de octaedros 

Al2(OH)6, também chamada folha de gibsita, ligadas entre si em uma única camada, 

através de oxigênio em comum, dando uma estrutura fortemente polar (SANTOS, 

1989).  

A estrutura cristalina da caulinita é definida e equilibrada em que se tem igual 

número não só de folhas de sílica e gibsita alternadas, como também de átomos de 

silício e de alumínio. A fórmula química que a representa é A14Si4O10 (OH)8 ou 

A12O3.2SiO2.2H2O. Essa estrutura cristalina reflete-se na morfologia das partículas de 

caulinita, as quais se apresentam na forma de lamelas com contornos hexagonais 

tendo espessura em geral bem menor que as outras duas dimensões (GRIM & 

CUTHBERT, 1945). 
 
2.6.1.3 Grupo da Montmorilonita 

 

O argilomineral do grupo da montmorilonita apresenta como uma das 

principais características a capacidade de absorver moléculas de água, produzindo 

uma dilatação em sua estrutura (BARBA et al, 1997). Caracteriza-se por duas folhas 

de silicato tetraédricas, com uma folha central octaédrica, unidas entre si por 
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oxigênios comuns às folhas. Argilas constituídas por esse grupo de argilomineral 

geralmente possuem, em elevado grau, propriedades plásticas e coloidais, e 

apresentam grandes variações em suas propriedades físicas (SANTOS, 1989). 

 

2.6.2 Fração não Argilosa 

 

As argilas apresentam geralmente outros componentes além dos 

argilominerais, os quais constituem a fração não argilosa, também conhecida como 

materiais complementares como explicado anteriormente no subitem 2.4.2. Fazem 

parte da fração não argilosa: o quartzo; feldspato; calcita; micas; compostos de ferro 

e titânio; sais solúveis; e a matéria orgânica. 

 

2.7  RESÍDUOS INDUSTRIAIS NA INDÚSTRIA DE CERÂMICA 
ESTRUTURAL 

O interesse e a necessidade em se utilizar resíduos industriais na formulação 

de massa cerâmica vêm crescendo muito nos últimos anos. 

Pesquisas comprovam que a heterogeneidade dos produtos cerâmicos 

tradicionais permite a incorporação de uma quantidade razoável desses resíduos sem 

prejuízo das propriedades dos produtos finais e possibilitando um destino final correto, 

do ponto de vista ambiental (SILVA et al, 2005). 

Sabe-se que a ICE gera uma grande demanda de resíduos provenientes de 

sua atividade o que afeta diretamente o meio ambiente e as pessoas que residem 

próximas às indústrias cerâmicas. Com base nestas constatações várias são as 

pesquisas desenvolvidas e em fase de desenvolvimento, a fim de contribuir para 

eliminar ou minimizar os impactos ambientais e socioeconômicos gerados pelos 

resíduos. Como por exemplo:  

GHOSH et al, 2002, incorporaram escória de alto forno para obtenção de 

cerâmica estrutural. O aumento na resistência mecânica do sinterizado foi alcançado 

com aumento da quantidade de resíduo de escória de alto forno em até 50% em peso 

na massa cerâmica, devido à formação de um grande número de grãos menores na 

vizinhança da matriz vítrea. 
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ACCHAR, VIEIRA & SEGADÃES, 2006, verificaram a adição do rejeito do corte 

de pedras ornamentais como matéria-prima para produtos de cerâmica estrutural, em 

que se percebeu que tais rejeitos contribuíram para o processo de sinterização, e 

simultaneamente controlar a plasticidade e proporcionar estabilidade dimensional 

além dos benefícios econômicos e ambientais.   

JÚNIOR, 2012, utilizou filito cerâmico e resíduo de caulim sobre as 

propriedades de uma matriz argilosa. Os resultados obtidos demostraram que a 

introdução do filito e/ou resíduo de caulim na massa cerâmica produz uma série de 

benefícios nas propriedades do produto final, tais como: redução na absorção de 

água, porosidade aparente e retração linear de queima; além do aumento na massa 

específica aparente e na resistência mecânica das peças. 

TARTARI et al, 2011, trabalharam com a incorporação de lodo gerado na 

estação de tratamento de água de Tamanduá – PR em massa para cerâmica 

estrutural. Concluíram que o lodo não podia ser usado como componente majoritário 

em massas cerâmicas, devido suas características de desplastificante, grande 

porcentagem de grãos de tamanho grosseiro e elevada perda ao fogo, porém poderia 

ser incorporado como aditivo em massas argilosas. 

MELLO, GUAITA & FAJAN, 2005, adicionaram lama de granito como matéria-

prima para produto cerâmico estrutural e concluíram ser possível tal incorporação 

tendo em vista os produtos finais obtidos atenderem as normas que regem produtos 

cerâmicos. 

MEDEIROS, 2010, analisou o efeito da adição do cascalho de perfuração de 

poço de petróleo em matriz argilosa para obtenção do produto cerâmico estrutural, 

mais precisamente para fabricação de tijolos maciços de alvenaria e blocos cerâmicos 

em determinadas concentrações e temperaturas de queima.  
MENEZES et al, 2005,  utilizaram resíduo da serragem de granito, como 

matéria-prima para produção de tijolo cerâmico. Os resultados mostraram que os 

resíduos de granito têm características físicas e mineralógicas que eram semelhantes 

aos da matéria cerâmica convencional. Os corpos cerâmicos produzidos tinham 

características tecnológicas de acordo com as padronizações brasileiras para blocos 

e revestimentos cerâmicos. 

JUNIOR et al, 2005, analisaram a adição de escória de aciaria em cerâmica 

estrutural. Após análises, foi possível concluir ser possível a incorporação do resíduo 
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em massa cerâmica para obtenção de cerâmica vermelha desde que sejam utilizadas 

quantidades não superiores a 10% em peso e temperaturas inferiores a 900°C, para 

que não ocorra incremente da porosidade e consequente redução da resistência 

mecânica.  

 

 
2.8  AUXÍLIO DA ESTATÍTICA NOS PROCESSOS EXPERIMENTAIS 

 

 2.8.1 Planejamento experimental 

CALADO & MONTGOMERY, 2003 dizem que o planejamento experimental é 

uma técnica que vem sendo usada por pesquisadores para determinar variáveis que 

exercem maior influência no desempenho de um determinado processo, tendo como 

alguns resultados: 

1. redução do tempo de processo; 
2. redução da variação do processo; 
3. redução do custo operacional; 
4. melhoria do rendimento do processo; 
5. avaliação de diferentes materiais; 
6. seleção de parâmetros de projeto. 

 

 2.8.1.1 Delineamento de mistura 

O planejamento experimental usado para o estudo de misturas em massas 

cerâmicas é de suma importância tendo em vista a complexidade composicional que 

boa parte das matérias-primas cerâmicas apresenta o que torna difícil o estudo das 

propriedades finais do produto acabado. 

O delineamento de misturas consiste em planejar e executar um experimento 

de processamento de misturas e ajustar modelos empíricos, por meio de modelos 

matemáticos e ferramentas estatísticas, aos dados medidos (SILVA & SILVA, 2003). 

Ao usarmos delineamento de misturas o somatório de todos os materiais 

envolvidos que compõe a massa cerâmica é igual a 100% ou 1, como expresso 

matematicamente abaixo para uma mistura de q componentes ou fatores:  
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em que Xi representa a proporção do i-ésimo componente em uma escala em que 

100% é equivalente a 1. 

 

CALADO & MONTGOMERY, 2003 explicam que o delineamento de mistura no 

qual qualquer variação que ocorra nos componentes, espera-se uma variação 

proporcional na resposta, ou seja, se as quantidades de todos os componentes da 

mistura forem triplicadas, a mistura também será.  

A modelagem experimental se dá pela determinação de um conjunto de 

variáveis de resposta, pensadas para representar a qualidade do produto, resultantes 

do tratamento matemático de possibilidades delimitadas de arranjos entre matérias‐

primas, sob determinadas condições de processo. Os resultados dos experimentos 

propostos pela modelagem experimental por delineamento de misturas têm altíssima 

capacidade de formular misturas e de indicar parâmetros de seu processamento 

(SILVA & SILVA, 2003). 

 

 
 2.8.1.2 Simplex centróide 

 O sistema de coordenadas usado para os valores de Xi, sendo i=1, 2, 3,..., q é 

chamado simplex e a descrição geométrica de representação espacial irá depender 

do número q de componentes, podendo assumir a forma de uma reta para q=2, 

triangulo equilátero para q=3 ou tetraedro para q=4 (CORNELL, 1990).  

O sistema centróide trabalha com 2q-1 pontos que correspondem a q 

permutações de 1,0,0,...,0, a q permutações de ½, ½, 0, 0,..., 0, a q/3 permutações de 
1/3, 1/3, 1/3, 0, 0,..., 0, e ao centróide global 1/q, 1/q, 1/q, ..., 1/q. Para q = 3 tem-se: 

(CALADO & MONTGOMERY, 2003).  
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      Tabela 2.1 – Distribuição do sistema centróide para q = 3. 

 
 

A seguir apresenta-se uma ilustração para exemplificar a visualização do 

planejamento simplex-centróide para três e quatro fatores. 

 

(a)                                             (b)          

(Fonte: CALADO & MONTGOMERY, 2003). 
Figura 2.1 - Planejamento simplex-centróide para 3 (a) e 4 (b) fatores. 

 
No caso desse trabalho utilizou-se o exemplo (b), ou seja, o planejamento 

simplex-centróide para 4 fatores, resultando em dez pontos no diagrama ternário das 

matérias-primas, implicando na composição de 10 formulações de acordo com a 

análise estatística. 

 

2.8.2 Superfície de resposta 

A metodologia de superfície de resposta é uma técnica estatística utilizada para 

a modelagem e análise de problemas nos quais a variável resposta é influenciada por 
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vários fatores, cujo objetivo é a otimização dessas respostas (COMPARINI et al, 

2009). 

Utiliza-se a superfície de resposta quando as variáveis de resposta são 

influenciadas por muitas variáveis independentes, tendo como objetivo otimizar essas 

respostas. A primeira etapa no uso da metodologia de superfície de resposta é 

determinar a relação matemática entre a variável de resposta e as variáveis 

independentes (CALADO & MONTGOMERY, 2003). 
 

 

2.9 ESTUDOS QUE USARAM PLANEJAMENTO ESTATÍSTICO DE 
EXPERIMENTOS PARA FORMULAÇÃO DE MASSAS CERÂMICA  

 

Diversos foram os trabalhos desenvolvidos ou em desenvolvimento que 

utilizaram planejamento estatístico de experimentos para obtenção de massas 

cerâmica. Pode-se citar, por exemplo: BITTENCOURT, JÚNIOR & SILVESTRE 2001, 

utilizaram uma metodologia experimental para a formulação de massas de 

revestimentos cerâmicos porosos queimados em uma única queima, aplicando como 

principais ferramentas para a formulação as técnicas de diagramas triaxias, e 

programação linear.  

MACEDO, 2007, estudou o efeito das formulações, temperatura e taxa de 

queima nas propriedades físico-mecânicas das massas cerâmicas para fabricação de 

telhas da região do vale do Assú, por meio do planejamento de experimentos para 

mistura. 

 ZAUBERAS et al, 2004, avaliaram a utilização de técnicas de planejamento 

estatístico de experimentos com misturas envolvendo variáveis de processo no 

estudo de formulações para a produção de revestimentos cerâmicos, buscando 

minimizar o caráter empírico encontrado industrialmente nesta etapa do 

processamento.  

GALDINO, 2010, estudou a influência da concentração da calcita, sua 

granulometria e temperatura de sinterização na obtenção de formulações para 

revestimento poroso. Os experimentos envolveram a caracterização físico-química e 

mineralógica das matérias-primas, e ensaios mecânicos nos corpos-de-prova secos e 
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sinterizados, precedendo-se de um planejamento de experimento de mistura e 

fatorial, com o uso da metodologia de superfície de resposta. Concluiu que produtos 

cerâmicos para revestimento poroso (BIII) podem ser obtidos utilizando altas 

concentrações de calcita e mantendo-se as propriedades exigidas em normas 

técnicas e que a granulometria da calcita pode ser usada como parâmetro de ajuste 

para as propriedades dos produtos cerâmicos. 

BAHIENSE et al, 2008, propuseram a incorporação do resíduo cerâmico em 

argamassas, avaliando as diversas proporções dos constituintes por meio do 

planejamento de experimentos em rede simplex buscando soluções técnicas, sem o 

tradicional empirismo existente na indústria, com o objetivo de alcançar um 

desempenho satisfatório da propriedade analisada, capacidade de retenção de água 

e, sem dúvida, favorecendo o desenvolvimento sustentável.   

ALBUQUERQUE et al, 2007, aplicaram o  planejamento experimental a fim de 

se avaliar a relação entre propriedade e a composição de um sistema obtido a partir 

de matérias-primas naturais extraídas no Pegmatito do Seridó, na região fronteiriça 

RN-PB. Para o estudo do sistema ternário foram combinadas variáveis de processo 

(temperatura: 1100 e 1200 ºC; patamar de calcinação: 0 e 2h), com a utilização de 

planejamento de misturas, de acordo com o planejamento simplex centróide.     

MEDEIROS, 2010, pesquisou o uso da técnica de planejamento experimental 

para otimização de massa cerâmica com a incorporação de resíduos de cinza de 

casca de arroz, lodo de estação de tratamento de água e cinza de lenha. 
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O referido capítulo aborda os materiais utilizados para o desenvolvimento desse 

trabalho, como também os procedimentos experimentais pertinentes para concretizar 

os objetivos traçados. 

Os ensaios foram realizados nos Laboratórios de Cerâmica, de Caracterização 

dos Materiais, Ensaios Mecânicos e de Propriedades Físicas dos Materiais Cerâmicos, 

Análises térmicas do Departamento de Ciência e Engenharia de Materiais, Tecnologia 

dos Materiais do Departamento de Engenharia Química, todos situados na 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte – UFRN. Também foi realizado ensaios 

de caracterização dos materiais no Centro de Tecnologia do Gás e Energias 

Renováveis do Rio Grande do Norte. 

 

3.1 MATÉRIAS-PRIMAS 

Inicialmente será explicado como foi coletado, identificado e preparado cada 

material usado no trabalho. Os materiais estudados foram: argila e quatro tipos de 

resíduos industriais são eles: cinza vegetal, resíduo de caulim, chamote de telha e 

resíduo de aciaria.  

Todos os materiais foram secos em estufa elétrica a temperatura de 110 ±5°C 

por um período de 24h do modelo TE-394/l com circulação e renovação de ar, da 

marca TECNAL, submetidos a moinho de bolas em seguida peneirados em uma 

malha de 200 mesh (ABNT nº 200 - abertura de 0,074 mm), acondicionados em sacos 

plásticos, para finalmente estarem aptos para serem caracterizados por fluorescência 

de raios-X (FRX), difração de raios-X (DRX), análise térmica diferencial (DTA), análise 

termogravimétrica (TGA), análise de dilatometria (AD), análise granulométrica (AG) e 

por microscopia eletrônica de varredura (MEV).  

Também foram feitos ensaios pertinentes para obtenção das propriedades 

tecnológicas dos corpos-de-prova confeccionados, como a absorção de água (AA), 

porosidade aparente (PA), massa específica aparente (MEA), retração linear de 

queima (RLq) e Tensão de ruptura a flexão em três pontos (TRF-3P). 
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3.1.1 Argila 

A argila foi coletada na empresa T. Melo localizada no distrito industrial do 

município de Macaíba-RN, onde se encontrava acondicionada no pátio da empresa 

sendo coletada uma quantidade suficiente para o interesse do trabalho. Após sua 

coleta a argila foi desaglomerada em um moinho de bolas por aproximadamente uma 

hora, sendo posteriormente pilado em um almofariz com auxílio de um pistilo para 

diminuir ainda mais sua granulometria. 

Importante salientar que após preparação de todos os materiais envolvidos 

nessa tese, as formulações cerâmicas foram passadas em uma peneira de 35 mesh 

(ABNT nº 40 – abertura de 0,42 mm) a fim de homogeneizar ainda mais e permitir 

confecções de corpos-de-prova satisfatórios em relação as suas propriedades 

tecnológicas. 

 
3.1.2 Cinza vegetal 

O resíduo da cinza vegetal (CV) foi proveniente da lenha usada como 

combustível nas olarias do estado do Rio Grande do Norte.. Após coleta e 

identificação do resíduo foi realizado o preparo do material, seguindo os 

procedimentos semelhantes para a argila com exceção do moinho de bolas que não 

foi preciso pelo fato do mesmo encontrar-se com a granulometria reduzida por se 

tratar de um resíduo já processado e peneirado na malha de 200 mesh (abertura de 

0,074 mm). 

 

3.1.3 Resíduo de caulim 

O resíduo de caulim (RC) foi fornecido gentilmente pela empresa ARMIL 

mineração localizada no município de Parelhas-RN. O RC foi preparado sendo 

submetido ao moinho de bolas por um período aproximado de uma hora em seguida 

foi peneirado em uma malha de 200 mesh (ABNT nº 200 – abertura de 0,074 mm). 

 

 

 



CAPÍTULO 3 - MATERIAIS E MÉTODOS 
 

  
 

PPgCEM| Íverton Rodrigo Barbosa Gomes| UFRN 

40 

3.1.4 Chamote de telha 

O chamote de telha (CT) foi oriundo de uma indústria cerâmica localizada no 

município de Itajá-RN.  
As telhas que foram recolhidas eram consideradas pela empresa com sendo de 

primeira e segunda qualidade e em seguida tiveram suas dimensões reduzidas com o 

auxílio de marteladas manuais. Para diminuir ainda mais seu tamanho foi usado um 

moinho de bolas por um tempo aproximado de uma hora para em seguida ser 

peneirado em uma malha 200 mesh (abertura de 0,074 mm). 

 
3.1.5 Resíduo de aciaria  

O resíduo de aciaria (RA) foi recolhido da empresa GERDAU-RN localizada no 

município de Parnamirim-RN. O RA foi gerado pelo o atrito entre os roletes de 

direcionamento e o varão de aço durante o processo de fabricação dos vergalhões, 

gerando tais resíduos que são um problema para empresa. A preparação do resíduo 

em questão não foi preciso o uso do moinho de bolas, devido o mesmo encontrar-se 

em dimensões quase aptas para serem utilizadas nessa tese. Sendo necessário 

apenas o peneiramento em uma malha de 200 mesh (abertura de 0,074 mm). 

 

3.2 CARACTERIZAÇÃO DAS MATÉRIAS-PRIMAS 

Para melhor e mais fácil compreensão será apresentado passo a passo, em 

um esquema, os procedimentos experimentais usados na caracterização das 

matérias-primas desse trabalho 
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Figura 3.1 – Fluxograma dos procedimentos experimentais para caracterização 

das matérias-primas e da metodologia usada no trabalho 

 

Em seguida será descrita as técnicas experimentais usadas nesse trabalho 

abordando os objetivos e importância de cada uma, assim como as preparações 

das amostras, local das análises e descrições dos equipamentos utilizados que 

foram essenciais para obtenção dos resultados. 

 

4 
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3.2.1 Análise mineralógica por difração de raios X (DRX) 

É de suma importância à análise de DRX para caracterização de materiais, 

sendo mais essencial para produtos cerâmicos, visto que as fases presentes vão 

influenciar diretamente as propriedades tecnológicas dos mesmos.  

Para identificação das fases mineralógicas, os materiais foram submetidos à 

peneira de malha 200 mesh em seguida quarteado e parte do pó foi submetida à 

análise de difração de raios-X (FRX).  

O equipamento utilizado foi o XRD-6000 da marca Shimadzu, sendo usado 

tubo de radiação de Cu (λ= 1,54056 Å) com campo de varredura de 2° a 80° para 2θ, 

tensão de 40 Kv, corrente de 30 mA, velocidade de varredura de 2°/min e passo de 0,02°. 

O software X'Pert High Score Plus, versão 2.0  foi utilizado para identificar as 

fases mineralógicas presentes. Os picos encontrados após análise de DRX foram 

comparados com cartas padrões do Joint Committee on Powder Diffraction Standards 

(JCPDS) e arquivadas na International Center for Diffraction Data (ICDD).  

 
3.2.2 Análise química por fluorescência de raios X (FRX) 

Para identificação da composição química, os materiais foram submetidos à 

peneira de malha 200 mesh em seguida quarteados e prensados em prensa manual 

em forma de pastilha, com diâmetro cerca de 20 mm. 

Para a análise química das matérias-primas foi usada à técnica de 

fluorescência de raios X (FRX) em que o material foi o espectrômetro EDX-720 da 

Shimadzu. Por limitação do método, somente elementos entre Na11 e U92 foram 

analisados. Para a avaliação da perda ao fogo, o material após seco em estufa por 24 

h em temperatura de 110ºC, foi aquecido até 1000ºC por 60 minutos. 

 

 

3.2.3 Análise racional 
 

Com posse dos resultados da composição química e as fases cristalinas 

características obtidas pela FRX e DRX respectivamente, consegue-se a 

quantificação mineralógica de cada MP.  
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O software usado foi o MIDS desenvolvido na UFRN, onde são utilizados 

sistemas de equações lineares, em que cada linha representa um elemento químico 

presente em umas das fases detectadas no DRX e cada coluna a fase propriamente 

dita. A solução do sistema linear é dada pela sub-rotina AX=B, que como resposta 

fornece a provável composição mineralógica, em percentual dos constituintes da 

matéria-prima (VARELA et al, 2005). 

 
3.2.4 Análise granulométrica (AG) 

A AG é um ensaio que consiste em passar o material seco por uma série de 

peneiras normatizadas de acordo com a NBR 6502. Sabe-se que as propriedades 

finais de um material têm relação direta com a sua granulometria e com base nisso 

percebe-se a importância em se estudar e ter conhecimento da granulometria dos 

materiais utilizados nessa pesquisa. 

O ensaio foi realizado no Laboratório de Tecnologia dos Materiais do 

Departamento de Engenharia Química da UFRN, por meio de um granulomêtro a 

laser da marca CILAS, modelo 1180L com resolução de 0,04 a 2500 μm e 

concentração de 182 foi usado no ensaio. 

As amostras usadas na AG apresentavam-se secas em estufas a 110°C por 

24h e submetidas a peneiras de malha 200 mesh (abertura de 0,074 mm). Como meio 

de dispersão foi usada água em uma perturbação mecânica através de ultrassom 

durante sessenta segundos para auxiliar na dispersão das partículas no meio aquoso.  

 

 
3.2.5 Análises térmicas 

Umas das principais análises térmicas utilizadas no estudo dos materiais são a 

térmica diferencial (DTA), termogravimétrica (TGA) e análise de dilatometria (AD), 

como será abordada a seguir: 
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3.2.5.1 Análise térmica diferencial (DTA) 

 A DTA é uma técnica onde a temperatura de uma amostra, quando comparada 

com a de um material termicamente inerte, é registrada em função do tempo, à 

medida que a amostra é aquecida ou resfriada, a uma velocidade constante (PRADO, 

2004). 

Assim como para os ensaios de identificação de fases mineralógicas como 

composição química citada anteriormente, os resíduos estudados nessa obra foram 

secos em estufas elétricas a 110°C por 24h e peneirados na malha de 200 mesh 

(abertura 0,074mm). 

 O equipamento modelo DTG-60 da marca Shimadzu foi utilizado para 

realização das análises de DTA e TGA de forma simultânea. Os seguintes parâmetros 

foram utilizados para realização do ensaio: temperatura ambiente até 1200 °C; taxa 

de aquecimento de 10 °C/min; atmosfera controla por gás de argônio e vazão de 50 

ml/min. 

 
3.2.5.2 Análise termogravimétrica (TGA) 

A TGA é uma técnica usual no monitoramento da variação de massa que 

ocorre durante o aquecimento do material em condições de temperatura e atmosfera 

controladas, podendo ocorrer à decomposição ou oxidação.  

 

3.2.5.3 Análise de dilatometria (AD) 

 As amostras utilizadas para AD foram secas em estufa a 110° C por 24h e 

passadas em peneiras de malha 200 mesh em uma quantidade de 2g com dimensões 

da matriz de 8 mm x 3 mm, correspondentes ao comprimento e largura 

respectivamente e carga de compactação de 3,2 toneladas. A condição térmica 

empregada no ensaio foi da temperatura ambiente até 1200°C, taxa de aquecimento de 

10°C/min e patamar de 1 minuto com atmosfera de argônio. O equipamento 

empregado foi um dilatômetro de haste horizontal DIL 402 PC do Laboratório de 

Análises Térmicas do Departamento de Ciência e Engenharia de Materiais da UFRN. 

Abaixo segue a matriz usada na confecção dos corpos-de-prova para o ensaio de 

dilatometria.  



CAPÍTULO 3 - MATERIAIS E MÉTODOS 
 

  
 

PPgCEM| Íverton Rodrigo Barbosa Gomes| UFRN 

45 

 
  (Fonte: Autoria própria) 

 
Figura 3.2 – Matriz usada no ensaio de dilatometria 

 

Importante ressaltar que antes do ensaio propriamente dito, as amostras com 

maiores teores de fundentes, que são as F3 e F10, foram submetidas a um ensaio 

preliminar no forno elétrico a temperatura ambiente até 1200°C, em que uma pequena 

carga de alumina foi posta sobre os corpos-de-prova, simulando o peso que o êmbolo 

do dilatômetro exerce sobre a amostra, de acordo com a figura 3.3. Tal procedimento 

foi feito a fim de evitar que durante a realização da AD os corpos-de-prova fundissem 

danificando o equipamento o que não ocorreu, como pode ser observado na figura 3.4.  

 
                              (Fonte: Autoria própria) 

 
Figura 3.3 – Simulação peso do êmbolo sobre amostras 
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                                               (Fonte: Autoria própria) 

 
Figura 3.4 - Corpos-de-prova utilizados no ensaio preliminar 

 
3.3 DESENVOLVIMENTO DAS FORMULAÇÕES 

Para o estudo do desenvolvimento das formulações utilizadas nesse trabalho, foi 

levada em consideração a composição química de cada MP e a partir daí feita a 

quantificação dos fundentes, quartzo e argilominerais. A argila e o resíduo de caulim 

por predominarem em sua composição química o SiO2 e o Al2O3, foi realizada uma 

mistura denominada plástica. Já os resíduos de aciaria e a cinza vegetal apresentaram 

em sua composição química uma predominância dos óxidos Fe2O3 e CaO 

respectivamente, caracterizando-os como fundentes e assim feita uma mistura de 

ambos, denominada mistura fundente. Por fim o chamote de telha predominou em sua 

composição química o óxido SiO2.  

Foram realizadas restrições das quantidades de fundentes, quartzo e 

argilominerais na composição das formulações para obtenção de produtos com 

características de revestimento cerâmico. Baseado em estudos desenvolvidos por 

BITTENCOURT, 2001, que limitou a quantidade de fundentes e quartzo entre 15% a 

65% e para os argilominerais entre 20% e 70%. 

Com auxílio do software statistica 7 foi escolhido o planejamento simplex 

centroid desing para análise das misturas. A definição dos intervalos entre as matérias-

primas ficou com a mistura plástica entre o valor mínimo de 30% e o máximo 50%, o 

chamote de telha e a mistura fundentes ambos entre 25% a 45%. Após definir esses 

percentuais de matérias-primas, dar-se um comando positivo ao programa statistica 7 

Corpos-de-prova antes da queima 

Corpos-de-prova após queima (Não fundiram) 
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para que ele possa formar uma matriz com dez formulações distintas. As restrições 

citadas anteriormente encontraram-se as proporções das matérias-primas para as dez 

formulações estudadas nesse trabalho. 

 
 

Figura 3.5 – Regiões de estudo das formulações 
 
 
 

A partir da matriz inicial encontrada é que se ajusta uma nova matriz, com 

melhor visualização das proporções das MP para facilitar no processo de misturas das 

formulações como mostra na tabela 3.1, com as devidas proporções das matérias-

primas de cada formulação estudada. 

A proporção usada para a mistura plástica baseou-se no fato que a argila serve 

como matriz para o resíduo de caulim, e, além disso, a argila tem que ter em maior 

quantidade para proporcionar plasticidade à massa cerâmica tornando-a possível sua 

compactação quando umedecida. Já a proporção da mistura fundente explica-se pelo 

fato que o resíduo de aciaria adicionado à argila, apresentou aumento significante nos 

resultados das propriedades tecnológicas, em relação a cinza vegetal. 

Em estudos que referenciam a amostra padrão nas indústrias de cerâmica 

estrutural, utiliza-se de praxe somente à argila sem adição de resíduos. 
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Porém se tomarmos como padrão somente à argila e utilizarmos ciclos térmicos 

para indústria de revestimento cerâmico às resistências mecânicas ficarão abaixo das 

normas. Logo o padrão usado neste trabalho baseou-se em estudos científicos que 

limitaram as proporções mínimas e máximas de argilominerais, quartzo e fundentes 

para obtenção de produtos de revestimento cerâmico e utilizou-se ciclos térmicos da 

indústria de cerâmica vermelha e de revestimento. 

 

   Tabela 3.1 – Proporções das matérias-primas para composição das formulações 

 
 

 

A seguir um fluxograma sucinto para melhor compreensão do estudo 

experimental usado para determinar as dez formulações pesquisadas nesse trabalho. 

No capítulo seguinte será abordado com mais detalhes a análise do comportamento 

químico das dez formulações, com base nos dados do resultado da análise química 

das matérias-primas e proporções máximas de cada MP presentes individualmente nas 

formulações estudadas 
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Figura 3.6 – Fluxograma dos procedimentos experimentais para determinação das 
formulações 

                         

3.4 PREPARAÇÃO DOS CORPOS-DE-PROVA 

 

Para cada temperatura de queima e de secagem, chamada à verde foi 

confeccionada cinco corpos-de-prova (CP’s) correspondentes a cada formulação, 

totalizando 250 CP’s. Uma prensa hidráulica modelo PHS 15 toneladas da marca 

Schulz e uma matriz rígida metálica com cavidade retangular de dimensões 6 cm x 2 

cm do Laboratório de Cerâmica da UFRN foram usadas para confecção das amostras.   

Os CP’s foram obtidos por prensagem uniaxial de simples ação. A carga de 

compactação aplicada foi de 3,2 toneladas (ton) que corresponde a uma pressão de 25 

MPa, pressão esta que foi determinada com  base na curva de compactação, que 

relaciona a massa específica aparente em g/cm³, pela pressão em MPa, das massas 

formuladas umidificadas com 10% de água. 

Para a produção de cada CP foi utilizado 13 g de material pré-umidificado com 

10% de água. A carga aplicada foi de 3,2 ton para que a pressão de compactação de 

25 MPa fosse atingida. 

 

4 
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3.4.1 Curvas de Compactação 

 

Foram feitas sete curvas de compactação (CC), para as formulações que 

obedeceram as normas vigentes cerâmicas para obtenção de algum produto, a fim de 

verificar a influência da pressão de compactação na confecção dos CP’s. Para a 

obtenção das CC foram confeccionados 24 CP’s exclusivamente para esse fim. 

Verificou-se que a partir da pressão de compactação de aproximadamente 3,2 

ton, indicada pelo traço vertical, a curva não apresentava variação em seu 

comportamento, por isso a escolha da pressão utilizada no trabalho, como pode ser 

observado na figura 3.7.  

 

 

 

 Figura 3.7 – Curvas de compactação das formulações 
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3.5 CARACTERIZAÇÃO APÓS QUEIMAS 

As queimas foram realizadas em um forno resistivo modelo FL 1300 da marca 

FORTELAB do laboratório de fornos do Departamento de Ciência e Engenharia de 

Materiais da UFRN. 

Depois de feitas as devidas queimas dos CP’s em quatro ciclos térmicos 

distintos como podem ser visto na figura 3.8, em que se utilizou para as temperaturas 

de 855 e 955°C uma taxa de aquecimento de 10°C/min com patamar de 30 minutos, 

parâmetros usuais para indústria de cerâmica estrutural. Já as temperaturas de 1080 e 

1180°C foi utilizada a mesma taxa de aquecimento, com uma redução no patamar para 

10 minutos, parâmetros usuais para indústria de revestimento cerâmico. 

Após os CP’s terem sidos submetidos aos ciclos térmicos foi realizada a 

caracterização com base em dois ensaios pertinentes, um para identificação de 

possível formação de novas fases que foram formadas durante o processo de 

sinterização das amostras e outro na determinação da morfologia da microestrutura 

dos materiais, verificando também a distribuição e tamanho de poros, que foram o DRX 

e o MEV respectivamente.   
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Figura 3.8 - Ciclos térmicos utilizados 

 

3.5.1 Análise DRX  

Todas as etapas realizadas para análise de DRX pós-queima foram feitas com o 

mesmo equipamento descrito no subitem 3.2.1 desse trabalho. As amostras 

submetidas à redução da granulometria no almofariz com auxílio de um pistilo foram 

em seguida peneiradas na malha de 200 mesh. Os CP’s das formulações 1, 3, 6, 7, 8, 

9 e 10 foram às analisadas, pois as mesmas obedeceram às normas NBR 13818 e 

15270-1 que tratam de revestimento cerâmico e estrutural respectivamente.  

3.5.2 Microscopia Eletrônica de Varredura - MEV 

Para realização do ensaio por MEV, foram utilizados os CP’s das formulações 1, 

3, 6, 7, 8, 9 e 10, sinterizadas nas temperaturas de 855, 955, 1080 e 1180°C.  
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A obtenção das micrografias das amostras por MEV utilizou-se um microscópio 

TM 3000 da marca Hitachi, sendo as imagens obtidas usando elétrons retroespalhados 

- backscattered electrons (BSE). Para auxiliar na identificação dos microconstituintes 

das amostras foi utilizado um micro analisador de raios x por energia dispersiva (EDS) 

Swift EDS 3000 da marca Oxford. As imagens feitas no MEV foram do Laboratório de 

Microscopia Eletrônica de Varredura – LABMEV do Departamento de Engenharia de 

Materiais – DEMat da UFRN.  

Os CP’s não passaram por nenhuma preparação específica antes de serem 

submetidos ao ensaio por MEV, apenas tiveram suas dimensões reduzidas para 

estarem aptas ao ensaio.  

 

 3.6 DETERMINAÇÃO DAS PROPRIEDADES TECNOLÓGICAS  

Foram avaliadas as propriedades tecnológicas (PT) dos corpos-de-prova através 

dos resultados dos ensaios de absorção de água (AA), porosidade aparente (PA),  

retração linear de queima (RLq), massa específica aparente (MEA), tensão de ruptura à 

flexão em 3 pontos (TRF-3P) e cor. Com exceção do ensaio de cor os demais foram 

obtidos através da média aritmética de cinco repetições nos corpos-de-prova, sob 

iguais condições de análise. 

 

 3.6.1 Absorção de água 
 

É a porcentagem em peso de água absorvida pelo corpo de prova seco. 

AA = (Pu – Ps / Ps) x 100                        Equação 3.1 

Onde: Pu = peso do corpo de prova úmido (g) e Ps = peso do corpo de prova 

seco (g). 

 

Os corpos-de-prova foram secos em estufa a 110º ±5°C por 24 horas e depois 

pesados em balança analítica com resolução 0,0002 g. Posteriormente, esses foram 

submersos em água destilada por 24 horas, em seguida o excesso de água dos CP’s foi 
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removido com papel toalha e, logo após, foram pesados novamente, obtendo-se o peso 

úmido e aplicando-se os seus valores na equação 3.1.  

 
 

3.6.2 Porosidade aparente 
 
 
A PA é a medida percentual do volume de poros que possuem conexão com a 

superfície dos CP’s. O método de Arquimedes foi usado na determinação da PA e a 

água na temperatura ambiente foi o fluido de imersão. A Balança Tecnal Mark 4100 foi 

utilizada para obter o peso hidrostático. A expressão matemática que define 

quantitativamente a PA é visto na equação: 

 

PA = (Pu – Pq / Pu - Pi )x 100                    Equação 3.2 

 

Onde: Pu = peso do corpo-de-prova saturado; Pq = peso do corpo-de-prova queimado; 

Pi = peso hidrostático do corpo-de-prova imerso em água. 

 

          3.6.3 Retração linear de queima 
 

Na retração linear de queima é avaliada as dimensões lineares dos corpos-de-

prova antes e após a sinterização. 

A retração linear de queima (RLq) foi calculada através da equação: 

 
RLq = (Ls – Lq / Lq) x 100                                                                           Equação 3.3 

Onde: Ls = Comprimento do corpo de prova (cm) após secagem de 110 ºC e Lq = 

Comprimento do corpo de prova (cm) após queima. 

 

 

O resultado final obtido é a média de cinco medidas das variações lineares dos 

CP’s após secagem por 24h a 110 ±5°C e queimas 855, 955, 1080 e 1180 °C, aferidas 

com paquímetro da marca Jomarca stainless hardened de resolução 0,05 mm e range 

de 0 a 150 mm. 
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 3.6.4 Massa específica aparente 
 

A massa específica aparente é definida como a relação entre a massa de uma 

amostra e a soma dos volumes ocupados pelas partículas e pelos poros (volume total). 

A Equação 3.4 foi utilizada para o cálculo da MEA. 
 

MEA (g/cm³) = Pq / Pu – Pi                                    Equação 3.4 

Onde: Pu = peso do corpo-de-prova saturado; Pq = peso do corpo-de-prova 

queimado; Pi = peso hidrostático do corpo-de-prova imerso em água. 

 

 3.6.5 Tensão de ruptura à flexão (TRF) 

 

Os corpos-de-prova foram analisados em relação ao comportamento mecânico, 

pelo ensaio de flexão em três pontos. O equipamento usado foi uma máquina de 

ensaios mecânicos da marca Shimadzu, modelo AG-X, com célula de carga com 

capacidade de 300 kN e sensor limitado entre -10 Kgf e 100 Kgf do Laboratório de 

Ensaios Mecânicos do departamento de Engenharia de Materiais da UFRN. 

 Os ensaios foram realizados aplicando a força de forma progressiva e constante 

através do deslocamento do punção com velocidade de 0,5 mm/min. A distância fixa 

entre os apoios foi de 40 mm. Os resultados, dado pela tensão de ruptura à flexão em 

três pontos, foram calculados pela equação matemática mostrada na equação 3.5.   
TRF-3P (MPa) = 3 CR x d / 20 x lR X h²R                      Equação 3.5 

Onde: CR = carga de ruptura (Kgf); d = distância entre os apoios do suporte (cm); lR = 

largura do corpo-de-prova no ponto de ruptura (cm); hR = altura do corpo-de-prova no 

ponto de ruptura (cm).  
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                                        (Fonte: Autoria própria) 

 
Figura 3.9 - Ensaio de resistência à flexão em três pontos 

 3.6.6  Cor 
 

A cor foi determinada por observação visual dos CP’s sobre um fundo branco, 

das formulações estudadas submetidas às temperaturas de queima: 855, 955, 1080, 

1180 ºC. e à verde. 

 
 

3.7 GRESIFICAÇÃO 

O gráfico de gresificação informa a faixa de temperatura satisfatória para 

otimizar as propriedades das formulações analisadas, confrontando a retração linear de 

queima com a absorção de água. Essa tese realizou análises de gresificação de sete 

formulações que obedeceram as normas cerâmicas para obtenção de cerâmica 

estrutural e revestimento, como será observado no próximo capítulo no item 4.11. 
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Esse capítulo abordará os resultados encontrados durante realização dos ensaios 

pertinentes para o desenvolvimento do trabalho, como também apresentará as 

discussões sobre os resultados. 

4.1 ANÁLISE QUÍMICA DAS MATÉRIAS-PRIMAS 

É apresentada na tabela 4.1 as composições químicas em função dos óxidos 

predominantes nas matérias-primas e suas respectivas perdas ao fogo. 

Verifica-se que a caracterização química da argila é essencialmente constituída 

pelos óxidos SiO2 e Al2O3, com quase 60% do primeiro óxido, o que caracteriza a 

possível presença de sílica livre na forma de quartzo nessa MP. Os dados ressaltam 

ainda o alto teor de compostos fundentes, K2O e Fe2O3, totalizando 10,15%.  

Na composição química da cinza vegetal observa-se, além dos óxidos K2O, 

Fe2O3, MgO, SiO2, Al2O3 e MnO, a predominância de alto teor de CaO. A elevada 

ocorrência de CaO caracteriza-se o resíduo como fundente, ou seja auxilia na redução 

da temperatura de sinterização da massa cerâmica. A maior presença de Al foi 

percebida no resíduo de caulim, com 44,54% Al2O3, enquanto que na cinza vegetal foi 

verificada a menor presença desse elemento, com 0,22% de Al2O3. A presença do Al 

nos materiais argilosos geralmente associa-se aos argilominerais, em especial a 

presença da caulinita. O Si foi predominante no chamote de telha, com 52,64% de SiO2 o 

que é possível a presença de sílica livre na forma de quartzo nessa MP. 

 A presença do Fe foi quase que absoluta no resíduo de aciaria, com 92,44% de 

Fe2O3, com os demais resíduos apresentando baixos valores do Fe em sua composição 

química. Pode-se afirmar que quanto maior for à proporção desse resíduo na massa 

cerâmica, mais vermelho será o produto final obtido devido à oxidação do ferro, 

ocasionando uma baixa AA pelo fato dos poros serem preenchidos pela hematita 

proveniente da transformação da magnetita, em contra partida tem-se um aumento da 

resistência mecânica além de possuir características fundentes. 

Em relação aos elementos que estão associados às fases fundentes destacam-se 

as altas quantidades do Ca na cinza vegetal, 56,44% de CaO e do K em todas as 

matérias-primas com exceção do resíduo de aciaria, variando de 4,69% a 6,88% de K2O. 

O fato da presença do K nos materiais argilosos comumente associa-se a minerais como 

a ilita, a micas e/ou o feldspato, tendo essas fases importante papel no sentido de 

melhorar a vitrificação dos materiais cerâmicos, especialmente em temperaturas abaixo 

de 1100 °C (DUTRA, 2007).  
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Tabela 4.1 – Resultados da análise química das matérias-primas 

 
 
 

A figura 4.1 mostra o diagrama ternário das matérias-primas e as formulações 

estudadas, proporcionando uma observação mais clara das diferenças em relação às 

características químicas das matérias-primas. O diagrama é constituído por um sistema 

formado por SiO2 - Al2O3 - (RO + R2O + R2O3), constando os óxidos predominantes 

comumente encontrados nos materiais argilosos. 

 
 

 
                                                 (Fonte: Autoria própria) 

 
Figura 4.1 - Diagrama ternário SiO2 - Al2O3 - (RO + R2O + R2O3) das matérias-primas 

e formulações 

 

 



 CAPÍTULO 4 – RESULTADOS E DISCUSSÃO   
 

 
PPgCEM| Íverton Rodrigo Barbosa Gomes| UFRN 
 

60 

4.1.1 Estudo mineralógico das matérias-primas 

4.1.2 Análise racional 
 

A seguir será apresentada na tabela 4.2 a estimativa mineralógica, dada em 

porcentagem em peso, das fases que constituem as matérias-primas estudadas 

nesse trabalho, por meio da análise racional que relaciona os dados do DRX com a 

FRX. Para tal análise foi usado o software MIDS. 

 
Tabela 4.2 – Quantificação mineralógica das matérias-primas 

 

 
 

Percebe-se que a quantidade de caulinita foi predominante na argila e no resíduo 

de caulim, justificando nesse trabalho o uso da mistura de ambos como sendo plástica. 

O chamote de telha foi a MP que mais porcentagem em peso de quartzo teve em sua 

composição mineralógica em relação às demais MP. Por fim a cinza vegetal e o resíduo 

de aciaria tiveram a predominância da calcita e da magnetita respectivamente, 

caracterizando-os como fundentes, por isso a mistura de ambos. 

 

4.2 ANÁLISE DAS FORMULAÇÕES  
 

4.2.1 Composição química 

A análise do comportamento químico das dez formulações foi feita com base nos 

dados do resultado da análise química das matérias-primas e proporções máximas de 

cada MP presentes individualmente nas formulações estudadas, que pode ser visto nas 

tabelas 4.1 e 3.1 respectivamente. De posse das equações genéricas, a seguir, que 

determinam os percentuais de SiO2, Al2O3 e RO+R2O+R2O3, que foram os óxidos 

predominantes nas formulações, tem-se: 
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%SiO2 em (Fx) = %A1*α + %B1*β + %T1*μ + %Q1*ω + %C1*γ                     Equação 4.1 

%Al2O3 em (Fx) = %A2*α + %B2*β + %T2*μ + %Q2*ω + %C2*γ                Equação 4.2     

%RO+R2O+R2O3 em (Fx) = %A3*α + %B3*β + %T3*μ + %Q3*ω + %C3*γ                        Equação 4.3            

 

Onde:  

* Fx, representa as formulações variando com x de 1 a 10; 
* A1, A2 e A3, são respectivamente os percentuais dos óxidos (SiO2, Al2O3 e  
RO+R2O+R2O3) presentes na argila; 
* B1, B2 e B3, são respectivamente os percentuais dos óxidos (SiO2, Al2O3 e 
RO+R2O+R2O3) presentes na cinza vegetal; 
* T1, T2 e T3, são respectivamente os percentuais dos óxidos (SiO2, Al2O3 e 
RO+R2O+R2O3) presentes no resíduo de caulim; 
* Q1, Q2 e Q3, são respectivamente os percentuais dos óxidos (SiO2, Al2O3 e 
RO+R2O+R2O3) presentes no chamote de telha; 
* C1, C2 e C3, são respectivamente os percentuais dos óxidos (SiO2, Al2O3 e 
RO+R2O+R2O3) presentes no resíduo de aciaria; 
* α, β, μ, ω e γ, são as proporções mássicas das matérias-primas em cada formulação. 

 

Cada formulação estudada foi usada as equações 4.1, 4.2 e 4.3 a fim de 

quantificar o SiO2, Al2O3 e os óxidos CaO, MgO, MnO, K2O e Fe2O3 representados como 

RO+R2O+R2O3. Os valores encontrados serviram para formar o diagrama ternário 

representado pela figura 4.1, em que se tem uma região delimitada pelas quantidades 

de MP. 

        Tabela 4.3 – Quantidades dos óxidos presentes nas formulações 
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Para obtenção dos dez pontos dentro do diagrama ternário da figura 4.1, foi 

levada em consideração a quantidade dos óxidos predominantes de cada MP em 

relação a cada formulação. 

 

Sabendo-se as porcentagens máximas das MP presentes em cada formulação 

apresentada na tabela 3.1 e a quantificação mineralógica das MP na tabela 4.2, é 

possível determinar a estimativa mineralógica para as formulações, como pode ser visto 

na tabela 4.4 abaixo. 

 
Tabela 4.4 – Estimativa mineralógica das formulações 

 
 

Os argilominerais serão representados pela porcentagem em peso da caulinita, o 

quartzo pelas quantidades em peso de cada formulação e os fundentes pela somatória 

das demais fases presentes, como pode ser observado na tabela acima. 

A seguir serão apresentados dois diagramas ternários com as regiões dos 

produtos cerâmicos e as restrições estudadas no trabalho, em relação à quantidade de 

argilominerais, quartzo e fundente presente em cada formulação. Percebe-se que as dez 

formulações estudadas encontram-se nas regiões de produtos de revestimento e 

cerâmica estrutural. 

A seguir na figura 4.2 apresentam-se os diagramas ternários com regiões 

delimitadas pelos produtos cerâmicos de acordo com as composições de argilominerais, 

quartzo e fundente e a região de estudo.  
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Figura 4.2 – Regiões de produtos cerâmicos e de estudo 

 

4.3 ANÁLISE MINERALÓGICA DAS MATÉRIAS-PRIMAS  
  

Foram realizados ensaios de DRX nas matérias-primas estudadas a fim de 

identificar as fases presentes, auxiliando no desenvolvimento desse trabalho. A figura 

4.3 apresenta o difratograma de raios-X da argila. Percebe-se que a amostra é 

constituída de quartzo, caulinita e microclínio. A fase predominante é o quartzo, 

evidenciado pelo pico mais intenso. O argilomineral caulinita foi detectado por linhas de 

difração menos intensas, assim como a fase microclínio. 

A figura 4.4 exibiu os picos característicos da calcita e da ilita, fases presentes na 

cinza vegetal, com predominância quase que total da calcita, justificando sua 

característica de fundente. O resíduo de caulim apresentou as fases cristalinas 

semelhante com a argila, com exceção da ilita. O argilomineral caulinita foi quem 

prevaleceu, representado pelos picos mais intensos e característicos. 
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Figura 4.3 – Difratograma apresentando as fases identificadas na argila 

 

 

Figura 4.4 – Difratograma apresentando as fases identificadas na cinza vegetal 
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Figura 4.5 – Difratograma apresentando as fases identificadas no resíduo de caulim 

 
O difratograma de raios-X do chamote de telha é mostrado na figura 4.6 em que 

se percebe o quartzo como a fase predominante, assim como picos característicos da 

ilita, anortita e hematita, porém com menos intensidade. Já o resíduo de aciaria, como 

era esperado, predominou quase em sua totalidade, a presença da magnetita, 

acompanhado da hematita e wostita, fases presentes em materiais com características 

metálicas. 
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Figura 4.6 - Difratograma apresentando as fases identificadas no chamote de telha 
 

 
Figura 4.7 - Difratograma apresentando as fases identificadas no resíduo de aciaria 
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4.4 ANÁLISE GRANULOMÉTRICA (AG) 
 

Nas figuras de 4.8 a 4.12, observam-se a distribuição de tamanho de partículas 

das matérias-primas passantes na peneira de 200 mesh (abertura 0,074mm) através das 

curvas de distribuição granulométricas. O resultado da análise para a argila mostra que 

ela possui 10% do seu volume em granulometria inferior a 1,82 μm, 50% das partículas 

possuem valores menores que 9,25 μm e 90% das partículas possuem valores menores 

que 38,38μm. O diâmetro médio da amostra é de 14,86 μm.  

A cinza vegetal possui 10% do seu volume em granulometria inferior a 1,45 μm, 

50% das partículas possuem valores menores que 14,97 μm e 90% das partículas 

possuem valores menores que 34,56 μm. O diâmetro médio é de 17,18 μm. 

O resíduo de caulim possui 10% do seu volume em granulometria inferior a 1,92 

μm, 50% das partículas possuem valores menores que 20,91 μm e 90% das partículas 

possuem valores menores que 55,42 μm. O diâmetro médio da amostra é de 25,09 μm. 

Para o chamote de telha, o resultado desta análise mostra que ele possui 10% do 

seu volume em granulometria inferior a 2,38 μm, 50% das partículas possuem valores 

menores que 18,36 μm e 90% das partículas possuem valores menores que 44,75 μm. 

O diâmetro médio da amostra é de 21,11μm. 

O resíduo de aciaria 10% do seu volume em granulometria inferior 20,03%, 50% 

das partículas apresentaram valores menores que 47,30% e 90% menores que 82,44%, 

tendo a amostra um diâmetro médio de 49,56%. 
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Figura 4.8 – Análise granulométrica da argila 
 
 
 

 
 

Figura 4.9 - Análise granulométrica da cinza vegetal 
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Figura 4.10 - Análise granulométrica do resíduo de caulim 

 
 

Figura 4.11 - Análise granulométrica do chamote de telha 
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 Figura 4.12 - Análise granulométrica do resíduo de aciaria 
 

 

A partir dos resultados da tabela 4.5 de distribuição de tamanho e classificação 

granulométrica das matérias-primas, verificou-se que a argila apresentou um DM 

relativamente baixo (14,86 μm) e um alto teor de finos (11,92 %) maior que todos os 

resíduos incorporados à massa cerâmica. Já a cinza vegetal, resíduo de caulim, 

chamote de telha e resíduo de aciaria possuem um maior DM (17,18, 25,09, 21,11 e 

49,56 μm) e apresentam um menor teor de finos (11,14, 10,76, 6,44 e 1,33 %) 

respectivamente, em relação à argila. Portanto, com a matriz argilosa participando com 

maiores quantidades de finos, e a cinza vegetal, resíduo de caulim, chamote de telha e 

resíduo de aciaria contendo uma boa quantidade de grossos, conclui-se que as 

matérias-primas estudadas favorecem um empacotamento, homogeneidade e uma 

satisfatória distribuição de partículas das massas cerâmicas que serão trabalhadas 

nessa tese. 
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Tabela 4.5 – Características granulométricas das matérias-primas 

 
                                                                                                                     (Fonte: Autoria própria) 

 
 

 

4.5 ANÁLISES TÉRMICAS 
 

4.5.1 TGA / DTA das matérias-primas 

 

Para determinação do comportamento térmico dos materiais usados no trabalho, 

foram realizados ensaios de TGA / DTA para expor as características pontuais à medida 

que era elevada à temperatura dos ensaios. Percebe-se na figura 4.13 que à argila 

apresentou comportamentos térmicos característicos, como pode ser visto a seguir. 

 
Figura 4.13 – Análises térmicas da argila 
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O primeiro comportamento térmico que merece destaque é o pico endotérmico na 

temperatura de 78,59°C, tal comportamento característico da evaporação da água livre 

adsorvida na superfície das partículas, confirmada pela significante perda mássica de 

3,235%. O segundo intervalo térmico de destaque corresponde a 325°C a 

aproximadamente 720°C, devido à desidroxilação da caulinita tendo como consequência 

a formação de uma estrutural metaestável conhecida como metacaulinita, acompanhada 

de uma perda mássica de 5,823%. SANTOS, 1989 afirma que em torno de 500 °C 

ocorre a transformação da caulinita em metacaulinita, confirmando a transformação de 

fase citada anteriormente. 

 
Figura 4.14 - Análises térmicas da cinza vegetal 

 
 

Percebe-se um comportamento térmico característico, representado por dois 

picos endotérmicos a 53°C e 148°C associado à perda de água livre na superfície da 

amostra, acompanhado de uma perda mássica de 2,484%. Próximo a 190°C há um pico 

exotérmico referente à decomposição da matéria orgânica. No intervalo de 

aproximadamente 500°C a 750°C° ocorre uma provável desidratação do hidróxido de 
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cálcio Ca (OH)2 e uma decomposição da calcita para formar CaO e CO2 seguida de uma 

considerável perda mássica de 22,78%. 

 

 
      Figura 4.15 - Análises térmicas do resíduo de caulim 

 

Semelhante às transformações ocorridas na argila e na cinza vegetal, acontece 

também perda de água livre e a desidroxilação da estrutura caulinítica, evidenciados nas 

temperaturas em torno de 80°C e na faixa de 400°C a 780°C, respectivamente, em que 

na segunda transformação vem acompanhada de uma perda de massa considerável de 

11,654%. 

Já o comportamento térmico representado pelo pico exotérmico detectado a 

993,18°C, segundo BARBA et al, 1997 & VIEIRA, 2007, acontece à decomposição do 

metacaulim dando origem ao espinélio de Al:Si como fase majoritária, podendo também 

ser acompanhada de fases secundárias, no qual estão inclusas a formação da mulita 

primária e de estruturas amorfas de aluminossilicatos e SiO2. Interessante ressaltar que 

a transformação não foi acompanhada de variação mássica significativa, menor que 

2,9%, ao contrário das análises anteriores. 
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Figura 4.16 - Análises térmicas do chamote de telha 

 

A primeira faixa representando um comportamento térmico que merece destaque 

é a inclinação exotérmica que se inicia a 255,51°C muito provavelmente associado à 

queima da matéria orgânica presente na amostra, justificando a perda mássica de 

1,534%. Verifica-se também que em torno de 855°C dá início a fusão dos elementos 

constituintes do material, acompanhado de uma perda mássica de 1,860%. Percebe-se 

uma pequena variação de perda de massa do material, comportamento relacionado, 

muito provavelmente pelo fato da temperatura máxima que a amostra foi submetida no 

ensaio, 1000°C, ser superior a temperatura de queima que a telha submeteu-se para 

originar o chamote.     
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Figura 4.17 - Análises térmicas do resíduo de aciaria 

 

O primeiro comportamento térmico de destaque corresponde à faixa de 

temperatura correspondente ao início do ensaio, por volta de 25°C a 276,29°C, que 

ocorreu a perda da água livre e evaporação da matéria orgânica presente na superfície 

da amostra, acompanhado de uma perda mássica de 1,474%. Em torno de 600°C a 

magnetita (Fe3O4) transforma-se em hematita (Fe2O3), representado na faixa de 400°C 

que se estende até por volta de 750°C, seguida de um aumento de massa significante 

de 4,767%. Em torno de 900°C inicia-se a fusão dos elementos que compõe o material, 

acompanhado de uma perda mássica de 0,634%.  

De acordo com COLOMBO et al, 1965, a transformação da magnetita em 

hematita é dependente da temperatura, já que em altas temperaturas, por volta de 

600°C a transformação sempre leva a formação direta em hematita. 
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4.5.2 Análise de dilatometria (AD) 

A AD foi realizada da temperatura ambiente até 1200°C a fim de descobrir qual a 

faixa de temperatura de sinterização mais adequada para as formulações pesquisadas. 

 

 
 

Figura 4.18 – Análise dilatométrica das formulações 
 
 

Como as demais análises térmicas a AD possui sua importância na 

caracterização dos materiais. Com AD sabe-se que quando inicia a contração ou 

redução da massa do material analisado com o aumento da temperatura ao longo do 

tempo, a partir desse ponto inicia-se a faixa de interesse térmico para obtenção da 

sinterização do material, tendo em vista que tal contração ou redução é devido à 

aproximação da distância entre os átomos tornando os grãos mais compactos.  

Com base na análise da figura 4.18 percebe-se que a faixa da temperatura de 

sinterização inicia-se aproximadamente em 870°C, estendendo-se até em torno de 

1180°C. Percebe-se também em todas as dez formulações estudadas, que à medida 

que eleva a temperatura, em aproximadamente 573 °C ocorre uma transformação de 

fase reversível do quartzo alfa para o beta conhecida como inversão, acompanhada de 

um aumento de volume de suas partículas. 
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4.6 PROPRIEDADES TECNOLÓGICAS 

4.6.1 Retração linear de queima  

A seguir na tabela 4.6 pode-se verificar os resultados da retração linear de 

queima com seus respectivos desvios padrão para as dez formulações estudadas nesse 

trabalho, para as quatro temperaturas de queima. 

Percebe-se que a F3 submetida à temperatura de 1180°C foi a única que 

apresentou o desvio padrão da RLq superior a 1%. Já a F7 foi a que apresentou os 

menores valores de desvios padrão, variando de 0,08 a 0,21. 

 

Tabela 4.6 – Valores do desvio padrão da retração linear de queima das 
formulações 

 

A figura 4.19 faz uma comparação gráfica da retração linear de queima das 

formulações estudadas nesse trabalho, com base nos valores das médias obtidas 

durante os ensaios pertinentes. Interessante perceber que à medida que a temperatura 

de queima era elevada, os valores da RLq tendiam a aumentar também, ou seja, os 

CP’s sofriam retração positiva tendo uma redução dimensional, fato devido 

provavelmente a capacidade de sinterização ser mais efetiva, resultando em uma 

redução dimensional. Tal comportamento foi mais efetivo na F2, justamente a 

formulação que mais possui argila e resíduo de caulim em sua composição, MP 

denominadas como mistura plástica. 
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Figura 4.19 – Comparação da retração linear de queima das formulações 
 

4.6.2 Absorção de água 

Na tabela 4.7 abaixo apresenta os valores de absorção de água das formulações, 

com base nos desvios padrão obtidos. Nota-se que a F2 submetida à temperatura de 

1180°C foi à única que apresentou desvio padrão superior a 1%. Em contrapartida a F1 

foi a que demonstrou as menores diferenças dos valores de desvio padrão entre as 

quatro temperaturas de queima, variando de 0,14 a 0,35. 

Tabela 4.7 – Valores do desvio padrão da absorção de água das formulações 
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Os valores das médias da AA das formulações estudadas podem ser verificados 

na figura 4.20, em um gráfico comparativo. Percebe-se que à medida que a temperatura 

era elevada, tinha uma redução na AA do corpo-de-prova, fato mais marcante na 

temperatura de 1180°C. Tal comportamento deve-se a capacidade de sinterização ser 

mais efetiva com o aumento da temperatura de queima que o CP era submetido, 

ocasionado uma redução da AA pelo fato que os poros tinham suas dimensões 

reduzidas. Entre as formulações submetidas à temperatura de queima de 1180°C a que 

mais se destacou foi a F3, com a menor AA comportamento explicado pela quantidade 

de resíduo de aciaria e da cinza vegetal serem as maiores para composição de tal 

formulação, que quando submetidas a temperatura de 1180°C, a magnetita transforma-

se em hematita ocupando os poros existentes reduzindo a AA e consequentemente 

aumento da resistência mecânica, como ser observado mais a frente na figura 4.23. 

 

 
Figura 4.20 – Comparação da absorção de água das formulações 
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Os valores dos desvios padrão da PA das formulações podem ser vistos na tabela 

4.8, em que se percebe que as F2 e F3 possuem os desvios padrão superiores a 3%, 

formulações que já foram foco em discussões anteriores no tópico das propriedades 

tecnológicas.  A F1 tem a menor variação dos valores de desvios padrão, tendo intervalo 

de 0,21 a 0,67. 

 

4.6.3 Porosidade aparente 

Tabela 4.8 – Valores do desvio padrão da porosidade aparente das formulações 

 
 

 
O comportamento da porosidade aparente das formulações estudadas nesse 

trabalho é similar ao exibido anteriormente para AA, em que à medida que a temperatura 

de queima era elevada ocorria uma redução da PA, também com destaque para a F3 

que demonstrou a menor PA entre as estudadas. 
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Figura 4.21 – Comparação da porosidade aparente das formulações 
 
 
4.6.4 Massa específica aparente 

A tabela 4.9 mostra os valores dos desvios padrão da MEA das formulações. Ao 

contrário das análises anteriores da RLq, AA e PA o máximo valor obtido do desvio 

padrão foi considerado baixo em relação aos anteriores, na ordem de 0,07 para a F2 

submetida a temperatura de queima de 1180°C. Também as diferenças de desvios 

padrão entre as formulações foram pequenas em comparação as análises anteriores, 

com valores bem próximos, tendo como menores diferenças a F5, variando entre 0,01 e 

0,02. 

Tabela 4.9 – Valores do desvio padrão da massa específica aparente das 
formulações 
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Os gráficos comparativos com os valores das médias da MEA das formulações 

são demonstrados na figura 4.22 em que se percebe que a MEA aumenta com o 

aumento da temperatura de queima, sendo bem mais efetivo na temperatura de 1180°C. 

Mais uma vez a F3 merece destaque assim como foi nas análises de AA e PA. 

O alto valor da MEA para a F3 a 1180°C confirma os baixos valores de AA e PA 

para a mesma temperatura, encontrado anteriormente, provando o aumento da 

densificação. Nota-se também que os CP’s submetidos aos ciclos térmicos distintos, 

sofreram sinterização mais efetiva nas temperaturas mais elevadas, principalmente a 

1180°C, pelo fato dos CP’s apresentarem maiores valores da MEA a essa temperatura, 

ou seja, os CP’s tiveram aumento de densificação. 

 
Figura 4.22 – Comparação da massa específica aparente das formulações 
 

4.6.5 Tensão de ruptura a flexão em 3 pontos 

Os valores de TRF em 3 pontos das formulações podem ser vistos na tabela 4.10, 

com base nos desvios padrão obtidos. A F3 submetida à temperatura de queima de 

1180°C exibiu a maior variação de desvio padrão superior a 2%. A menor variação dos 

valores de desvios padrão foi constatada na F7, com o mínimo de 0,06 e máximo 0,40. 
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Tabela 4.10 – Valores do desvio padrão da tensão de ruptura a flexão em 3 pontos das 

formulações 

 
 

 
 
 A figura 4.23 demonstra a comparação gráfica dos valores médios obtidos para as 

formulações da TRF em 3 pontos. Interessante ressaltar que a TRF confirma as análises 

comentadas anteriormente, no que diz respeito ao considerável aumento na resistência 

mecânica dos CP’s submetidos à temperatura de queima de 1180°C. Os CP’s 

submetidos à temperatura de queima de 1180°C apresentaram maiores densificações, 

menores valores de PA e AA e sofreram retração dimensional, comprovando o esperado 

aumento na resistência mecânica. 

Em contrapartida os CP’s submetidos à temperatura de 1080°C não sofreram 

aumento na resistência mecânica, tendo quase as mesmas resistências mecânicas 

quando comparados com as temperaturas abaixo, ou seja, 855°C e 955°C como pode 

ser observado na figura 4.23. Por isso que os CP’s submetidos à temperatura de queima 

de 1080°C não obedeceram a nenhuma norma cerâmica, pelo fato de não 

proporcionarem elevadas TRF. 

O resíduo de aciaria e a cinza vegetal, denominados mistura fundente, 

apresentam nas composições das F3 e F9 quantidades satisfatórias para 

proporcionarem um aumento na resistência mecânica. Em especial a F9 tem em sua 

composição elevada quantidade de mistura plástica, composta da argila e resíduo de 

caulim, proporcionado uma maior compactação do CP quando umedecido, afetando 

diretamente no aumento da resistência mecânica. 
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Figura 4.23 – Comparação da tensão de ruptura a flexão em 3 pontos das 

formulações 
 

4.7 PRODUTOS CERÂMICOS OBTIDOS A PARTIR DAS FORMULAÇÕES 

Para classificar os produtos cerâmicos utilizam-se os critérios do grau de 

absorção de água e resistência mecânica a flexão. Em função destas variáveis de  

classificação e condicionado pelas propriedades tecnológicas, determina-se  suas 

aplicações, apresentadas na tabela 4.11, a seguir. 

Tabela 4.11 – Produtos cerâmicos obtidos para as formulações em estudo
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4.8   DELINEAMENTO DE MISTURA: Curvas de nível 

Nessa tese, utilizou-se o modelo estatístico quadrático para obter os resultados das 

propriedades tecnológicas de retração linear de queima, absorção de água, porosidade 

aparente, massa específica aparente e tensão de ruptura à flexão. Os valores 

significativos de R² variaram entre 0,8031 a 0,9941. A tabela 4.12 mostra as 

significâncias (R²), as equações matemáticas para o modelo quadrático das 

propriedades tecnológicas e suas respectivas temperaturas de queima para os quatro 

ciclos térmicos utilizados nesse trabalho. 
 As curvas de nível foram geradas a partir das equações matemáticas, a fim de 

facilitar nas análises das propriedades tecnológicas. 

 
4.8.1 Ternário genérico de restrições das matérias-primas 

Foi feito um ternário da mistura plástica, fundente e do chamote de telha, como se 

observa na figura 4.24 abaixo. Incluso nesse ternário tem-se as quantidades de 

matérias-primas com suas restrições.  

 

Figura 4.24 – Ternário de restrições das matérias-primas 
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Tabela 4.12 – Equações matemáticas para cada propriedade tecnológica e suas 

significâncias (R²). 

 
           

          4.8.2 Curvas de nível da retração linear de queima  

          A figura 4.25 apresenta o comportamento gráfico no estilo de curva de nível da 

retração linear de queima das formulações estudadas nesse trabalho para as quatro 

temperaturas de queima. Para as temperaturas de 855 °C e 955 °C não tem mudanças 

significativas para a RLq, porém para as maiores temperaturas os CP’s sofreram 

significativas RLq, principalmente para a temperatura de 1180 °C, alcançando o patamar 

de 7  na escala adotada no gráfico.  

          Os CP’s sofreram retração positiva tendo uma redução dimensional, fato devido 

provavelmente à capacidade de sinterização ser mais efetiva, ocasionando uma 

compactação dos grãos, resultando em uma redução dimensional. Percebe-se na região 

fundente, representada pela combinação dos resíduos de aciaria e cinza vegetal, estão 

os maiores valores para RLq fato explicado, devido à elevada temperatura de queima e o 

tempo de permanência, contribuindo para uma maior quantidade de fase vítrea o que 

aumenta a tendência à deformação. 
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        Figura 4.25 – Curvas de nível da Rlq 

 
           

         4.8.3 Curvas de nível da absorção de água  

O comportamento gráfico da absorção de água exibido na figura 4.26 nota-se uma 

redução da coloração verde e amarela com o aumento da temperatura, em que à medida 

que se tinha uma elevação da temperatura de queima, ocorria uma redução na AA, fato 

esperado devido os CP’s terem uma redução de poros em sua microestrutura, fato 

comprovado nas análises microestruturais e também uma maior eficiência na sinterização 

dos CP’s o que reduz a AA e aumenta a resistência mecânica o que pode ser visto na 

figura 4.29. Pode ser visto também que na região fundente quando submetido à 

temperatura de queima de 1180°C para a formulação F3, apresentou o menor valor de AA, 

comportamento relacionado à capacidade de formação de fase liquida durante o processo 

a) b) 

c) d) 

RLq – 855°C RLq – 955°C 

RLq – 1080°C RLq – 1180°C 



 CAPÍTULO 4 – RESULTADOS E DISCUSSÃO   
 

 
PPgCEM| Íverton Rodrigo Barbosa Gomes| UFRN 
 

88 

térmico, em que essa fase formada tende a preencher os poros existentes reduzindo 

assim a capacidade de absorção de água do material formado. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.26 – Curvas de nível da AA 

4.8.4 Curvas de nível da porosidade aparente  

O comportamento da porosidade aparente das formulações estudadas nesse 

trabalho é similar ao exibido anteriormente para AA, no qual à medida que a temperatura 

de queima era elevada ocorria uma redução da PA. Interessante destacar que a 

temperatura de 1080 °C não ocorreu uma redução da PA, pelo contrário aumentou em 

relação às duas menores temperaturas de queima, devido esse ciclo térmico não ter 

sido suficiente para formação de fase líquida que influencia o dimensionamento e 

condicionamento da porosidade (LENGLER, 2006). Já para a temperatura de queima de 

a) b) 

c) d) 

AA – 855°C AA – 955°C 

AA – 1080°C AA – 1180°C 
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1180 °C ocorre uma redução das cores verde e amarela com predominância do 

vermelho, indicando uma redução considerável da PA, contribuindo para o aumento da 

resistência mecânica. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Figura 4.27 – Curvas de nível da PA 

 
4.8.5 Curvas de nível da massa específica aparente 

Os gráficos com as curva de nível da MEA das formulações são demonstrados na 

figura 4.28 em que se percebe que a MEA aumenta com o aumento da temperatura de 

queima, sendo bem mais efetivo na temperatura de 1180°C com a redução da cor 

vermelha em relação às demais representações gráficas. O alto valor da MEA a 

temperatura de 1180°C explica os baixos valores de AA e PA para a mesma 

a) b) 

c) d) 

PA – 855°C PA – 955°C 

PA – 1080°C PA – 1180°C 
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temperatura, encontrado anteriormente, provando o aumento da densificação, ou seja, 

maiores valores da MEA a essa temperatura. 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Figura 4.28 – Curvas de nível da MEA 

 

4.8.6 Curvas de nível da tensão de ruptura a flexão  

A figura 4.29 apresenta o comportamento gráfico da curva de nível para a TRF 

em 3 pontos. Para as temperaturas de queima de 855 °C e 955 °C o comportamento 

gráfico foi semelhante com região de maior TFR próxima da mistura plástica e menor na 

área da mistura fundente, para ambas. Como era esperada a temperatura de queima de 

1180°C apresentou maiores densificações, menores valores de PA e AA e sofreram 

retração dimensional, comprovando o esperado aumento na resistência mecânica. Em 

contrapartida os CP’s submetidos à temperatura de 1080°C não sofreram aumento na 

a) b) 

c) d) 

MEA – 855°C MEA – 955°C 

MEA – 1080°C MEA – 1180°C 
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resistência mecânica, tendo quase as mesmas resistências quando comparados com as 

temperaturas abaixo, 855°C e 955°C, devido o ciclo térmico utilizado não ter sido 

suficiente para proporcionar uma sinterização efetiva suficiente para reduzir a absorção 

de água e consequentemente elevar sua resistência. 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Figura 4.29 – Curvas de nível da TRF 

 

4.9  IFLUÊNCIA PONTUAL DOS RESÍDUOS NAS PROPRIEDADES TECNOLÓGICAS 

A partir da análise feita das superfícies de resposta de cada formulação em 

relação as suas propriedades tecnológicas, percebe-se que a cinza vegetal e o resíduo 
de aciaria tiveram influência no comportamento tecnológico no que diz respeito à 

característica fundente, pois à medida que se tinha um acréscimo de tais resíduos na 

composição das formulações, ocorreu uma redução da AA com o aumento do ciclo 

térmico, devido a uma maior formação da fase líquida, fase essa que preenche os 

espaços vazios aumentando a densificação e consequentemente a TRF. 

a) b) 

c) d) 

TRF – 855°C TRF – 955°C 

TRF – 1080°C TRF – 1180°C 
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Já o resíduo de caulim à medida que era acrescido na composição das 

formulações percebe-se um comportamento semelhante à região denominada fundente, 

que é a combinação da cinza vegetal e o resíduo de aciaria. Tem-se uma redução da AA 

acompanhada de um aumento da resistência mecânica, para as formulações próximas 

da região plástica. Comportamento devido, pois tal resíduo possui a capacidade de agir 

como fundente a elevadas temperaturas.  

A porosidade tem influência direta na resistência mecânica do sinterizado, sendo 

assim, quanto menor o percentual de poros mais resistente será o corpo-de-prova, como 

pode ser observado no ciclo térmico para 1180°C, em que foi reduzida a quantidade de 

poros nas regiões plásticas e fundentes, tendo um consequente aumento da resistência 

mecânica. 

Por fim o chamote telha teve influência na composição das formulações avaliadas 

no que diz respeito à retração linear de queima, pois se percebe para o ciclo térmico de 

1180°C que ocorreu uma tendência a estabilidade dimensional dos corpos-de-prova, fato 

explicado pela capacidade estrutural que o SiO2 possui e ser o óxido predominante em 

tal resíduo.  

 

4.10 ANÁLISES DO PONTO DE VISTA CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO DAS 
FORMULAÇÕES COM COMPORTAMENTOS DISTINTOS 

 Após análise realizada das curvas de nível e dos resultados obtidos das 

propriedades tecnológicas de cada formulação, verifica-se que a F9 quando submetida 

ao ciclo térmico de 1180ºC apresentou o comportamento mais satisfatório, obedecendo 

às exigências técnicas de produtos para revestimento cerâmico semi-poroso. A 

formulação nove possui 43% em peso em sua composição de mistura plástica, sendo 

28,67% de argila e 14,33% de resíduo de caulim.  

Possui 28,3% de mistura fundente, sendo 18,87% de resíduo de aciaria e 9,43% 

de cinza vegetal. Por fim 28,33% de chamote de telha. Tais porcentagens de resíduos 

constituintes da F9 fez com que a relação AA e TRF fossem a mais adequada do ponto 

de vista tecnológico, apresentando propriedades para produtos de revestimento 

cerâmico.  

 Observa-se que a F9 encontra-se próxima da região plástica, formada pela argila 

e o resíduo de caulim que possui a capacidade de agir como fundente a altas 
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temperaturas, justamente o que foi observado no ciclo térmico a 1180°C em que se se 

percebe uma influência em reduzir AA acompanhado de um aumento na resistência 

mecânica, comportamento justificado pela majoritária presença da mistura denominada 

plástica em sua composição.  

Já os corpos-de-prova da formulação 2, constituída de 33,34% em peso de argila, 

16,67% de resíduo de caulim, resultando em 50% de mistura plástica, 25% de chamote 

de telha, 16,67% de resíduo de aciaria e 8,33% de cinza vegetal, totalizando 25% de 

mistura fundente, foram os que tiveram os piores comportamentos do ponto de vista 

tecnológico. Nenhum CP atendeu as exigências técnicas das normas cerâmicas, para 

obtenção de algum produto.  

Os ciclos térmico de 855°C e 955°C para a F2 apresentaram elevadas AA 

acompanhada de uma reduzida resistência mecânica. Para o ciclo térmico de 1080°C 

também se viu o comportamento semelhante ao ciclo térmico mais ameno, em que a 

relação AA e TRF não foi satisfatória. Por fim no ciclo térmico de 1180°C foi alcançado 

um aumento da resistência mecânica, na ordem de 14 Mpa. 

Verificou-se que a AA foi reduzida demasiadamente ao ponto de não atender a 

nenhuma norma para produtos cerâmicos, devido à quantidade da mistura plástica ter 

sido a maior na F2, entre todas as formulações estudadas, influenciando na capacidade 

de reduzir a AA demasiadamente ao ponto de não atender as especificações técnicas 

das normas cerâmicas, apesar de ter elevado a resistência mecânica. Tal 

comportamento foi semelhante na F3 em que predominou a região fundente, 

influenciando na redução da AA, comprovando a capacidade do resíduo de caulim agir 

como fundente a elevadas temperaturas. 

 

 

4.11  DESENVOLVIMENTO MICROESTRUTURAL DAS FORMULAÇÕES PÓS-
QUEIMAS 

Após as formulações F1, F3, F6, F7, F8, F9 e F10 serem submetidas aos ciclos 

térmicos a 855°C, 955°C, 1080°C e 1180°C os mesmos foram analisados por DRX e 

MEV a fim de determinar a possível formação de novas fases cristalinas e suas 

morfologias microestruturais, respectivamente.  

As formulações foram ensaiadas em três condições térmicas distintas: a primeira 

foi à verde em estufa a 110 °C, em seguida submetidas aos ciclos térmicos a 
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temperaturas de 855°C e 955°C. Já as formulações F6, F7 e F9 também foram 

submetidos à condição à verde, em seguida aos ciclos térmicos a temperaturas de 

855°C e 1180°C. 

Essa diferença de ciclos térmicos entre as formulações deve-se ao fato que foi 

levada em consideração os extremos de temperaturas que as formulações obedeceram 

alguma norma cerâmica, no caso específico as F1, F3, F8 e F10 para a temperatura de 

1180°C não obedeceram a nenhuma norma cerâmica, e as demais formulações 

submetidas a 1180°C foram aptas para produtos de revestimento cerâmico.  

As formulações F3, F8 e F10 percebe-se o surgimento dos picos característicos 

da fase hematita, relacionadas com a quantidade do resíduo de aciaria que entre as 

formulações, elas tiveram em sua composição as maiores quantidade desse resíduo. A 

formulação F1 não apresenta a formação de novas fases cristalinas.  

As formulações que obedeceram a NBR 13818 que trata de revestimento 

cerâmico, que são as F6, F7 e F9 para a temperatura de queima de 1180 °C percebe-se 

uma redução da fase calcita com o aumento da temperatura, fase essa que contribui 

para o surgimento de poros com a liberação do CO2, o que confirma as microestruturas 

para essas formulações, em que se viu uma morfologia mais densificada com a 

presença de poros mais definidos e em menor quantidade. Ainda pode-se perceber a 

formação das fases hematita e magnetita, relacionadas com a presença do resíduo de 

aciaria. 

Por fim em todas as formulações estudadas o pico característico da fase caulinita 

desapareceu quando submetida aos ciclos térmicos, pois foi formada a fase 

metacaulinita que se caracteriza por ter sua estrutura amorfa. 
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Figura 4.30 – Difratograma pós queima da formulação 1 

 
Figura 4.31 – Difratograma pós queima da formulação 3 
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Figura 4.32 – Difratograma pós queima da formulação 6 

 

 
Figura 4.33 – Difratograma pós queima da formulação 7 
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Figura 4.34 – Difratograma pós queima da formulação 8 

 

 
Figura 4.35 – Difratograma pós queima da formulação 9 
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Figura 4.36 – Difratograma pós queima da formulação 10 

 
 
 

4.12 CURVAS DE GRESIFICAÇÃO 
 
 

A seguir serão apresentadas as curvas de gresificação para as sete formulações 

que obedeceram as exigências técnicas em relação a AA e TFR simultaneamente, para 

cerâmica estrutural e/ou de revestimento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 CAPÍTULO 4 – RESULTADOS E DISCUSSÃO   
 

 
PPgCEM| Íverton Rodrigo Barbosa Gomes| UFRN 
 

99 

 

 
 

 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

  
 
 
 

Figura 4.37 – Curvas de gresificação 
 
 
 

As formulações F1, F3, F6, F7, F8, F9 e F10 apresentaram um comportamento 

semelhante em relação à gresificação que confronta a RLq com a AA. A temperatura de 

gresificação para as formulações ficou em torno de 1130 °C como mostra a figura 4.37. 

A variação da RLq de todas as formulações foi superior a 2 % com a AA quase que em 

todas as formulações próxima de 12%, obedecendo a NBR 15270-1 que trata de produto 

cerâmico estrutural, em que a faixa de AA é entre 8% e 22%. 

De acordo com os dados da gresificação, confirma-se a tabela 4.11 que relaciona 

os produtos cerâmicos obtidos após ensaios térmicos e das propriedades tecnológicas, 

pois todas as formulações em estudo obedeceram a NBR 15270-1 que trata de cerâmica 

estrutural. Importante ressaltar que as formulações F6, F7 e F9 também obedeceram a 

NBR 13818 que trata de revestimento cerâmico, porém submetidos a temperaturas 

maiores, em torno de 1180 °C. 

 
 
 
 
 
 

 

N
BR 
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4.13 ANÁLISE DE COR 

 

Para a análise de cor precisou-se de 50 CP’s em que 40 deles foram queimados 

em quatro ciclos térmicos diferentes e 10 à verde, um CP para cada formulação 

estudada. 

 

        Figura 4.38 – Corpos-de-prova antes e após queimas 

Verifica-se que à medida que aumenta a temperatura de queima não se percebe 

grande variação na cor dos CP’s, com exceção da maior temperatura, que se tem uma 

sinterização mais efetiva, fato comprovado com as microestruturas mais densificadas e 

pelo fato da oxidação dos compostos de ferro. Por isso que nesse ciclo térmico 

apresentaram-se os melhores resultados das propriedades tecnológicas. Também a 

presença do resíduo de aciaria, implica em CP’s mais escuros, por possui em sua 

composição química o Fe2O3 em quase sua totalidade, fato esse confirmado na F3. Em 

contrapartida nas formulações F2 e F4 não são tão escuros quanto a F3, pois as 

formulações possuem menores quantidades desse resíduo em suas composições. 
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4.14  CARACTERIZAÇÃO MICROESTRUTURAL DAS FORMULAÇÕES 
 
 
 

Foram feitas as caracterizações microestruturais dos corpos-de-prova queimados, 

por meio da técnica da microscopia eletrônica de varredura. Para essa análise das dez 

formulações inicialmente encontradas, foram estudadas as sete que obedeceram as 

normas NBR 15270-1 e/ou 13818, que abordam sobre cerâmica estrutural e 

revestimento cerâmico respectivamente, já que foram essas formulações o foco principal 

de estudo, pós análise térmica para determinação de surgimento de novas fases. 

Percebe-se nas micrografias da F1 uma semelhança em seu aspecto morfológico, 

com regiões em que a sinterização não foi efetiva e com presença de poros irregulares o 

que explica os baixos valores das propriedades tecnológicas encontrados para tais 

formulações, submetidos aos ciclos térmicos da indústria estrutural. Ambas as figuras 

4.39 e 4.40 apresentam o quartzo e a análise por espectroscopia de energia dispersiva, 

comprovando tal afirmação, com a predominância dos elementos Si e O, como também 

a existência de poros, com as análises químicas feitas na borda dos poros, indicando os 

elementos Ca e O. Sabe-se que os poros são formados pela decomposição do CaCO3 

existente na matriz argilosa, produzindo a liberação do CO2. A presença do cálcio na 

análise química confirma tal hipótese. 

 
4.14.1 Formulação 1 (855 °C) 

 
                  Análise química do quartzo                Análise química borda do poro 
 

       Figura 4.39 – Micrografias e análise química – Formulação 1 (855°C) 
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         4.14.1.1 Formulação 1 (955 °C) 

 
         
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

Figura 4.40 – Micrografias e análise química – Formulação 1 (955°C) 

 

As F3 possuem aspectos microestruturais semelhantes também devido as 

temperaturas de queima terem sido próximas. Não sendo suficientes para ocorrer 

mudanças microestruturais significantes. As figuras 4.41, 4.42, 4.43, 4.47 e 4.51 dão 

ênfase à presença de partículas de ferro, devido à incorporação do resíduo de aciaria 

que possui em sua composição química um alto teor de ferro superior a 92%, que pode 

ser comprovado pela análise química com os picos característicos do ferro. 
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               4.14.2 Formulação 3 (855 °C) 

 
                       Figura 4.41 – Micrografias e análise química – Formulação 3 (855°C) 

 

 
4.14.2.1 Formulação 3 (955 °C) 

 
 Figura 4.42 – Micrografias e análise química – Formulação 3 (955°C) 

 

   Análise química partícula de ferro 
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Percebe-se que os ciclos térmicos para indústria da cerâmica estrutural, não 

foram significativos às mudanças ocorridas nas morfologias dos corpos-de-prova, porém 

quando se usou o ciclo térmico da indústria de revestimento cerâmico, ocorreram de fato 

mudanças, com uma sinterização mais efetiva da região analisada, como pode ser 

observado na figura 4.44 para a F6, figura 4.46 para a F7 e figura 4.50 para a F9, em 

que se verifica uma região menos rugosa, com uma maior formação de fase líquida, com 

isso explica-se os maiores valores de resistência mecânica e uma redução da AA e PA 

para tais formulações, devido os poros terem sidos reduzidos e estarem dispostos de 

forma mais regular, como também o aumento da retração acompanhado do aumento da 

densificação dos corpos-de-prova. 

 

 
4.14.3 Formulação 6 (855 °C)     

      

                                                                                           

 

 

 

 

 

 

       Análise química partícula de ferro                     Análise química borda do poro 

Figura 4.43 – Micrografias e análise química – Formulação 6 (855°C) 

 

 

 

 

 

 

 

X 5 

Análise química do quartzo 
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4.14.3.1 Formulação 6 (1180 °C) 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                             

 
 

 
Figura 4.44 – Micrografias e análise química – Formulação 6 (1180°C) 

 

 
4.14.4 Formulação 7 (855 °C) 

 
                    Figura 4.45 – Micrografias – Formulação 7 (855°C) 

 

 

 

 

Análise química borda do poro 
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4.14.4.1 Formulação 7 (1180 °C) 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4.46 – Micrografias e análise química – Formulação 7 (1180 °C) 

 
4.14.5 Formulação 8 (855 °C) 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Figura 4.47 – Micrografias e análise química – Formulação 8 (855°C) 
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4.14.5.1 Formulação 8 (955 °C) 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

                              

                   Figura 4.48 – Micrografias e análise química – Formulação 8 (955°C) 

 

             4.14.6 Formulação 9 (855 °C)                                  

 

Figura 4.49 – Micrografias e análise química – Formulação 9 (855°C) 
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4.14.6.1 Formulação 9 (1180 °C) 

 
    Figura 4.50 – Micrografias e análise química – Formulação 9 (1180 °C) 

 

4.14.7 Formulação 10 (855 °C)                           

 
    Figura 4.51 – Micrografias e análise química – Formulação 10 (855°C) 
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4.14.7.1 Formulação 10 (955 °C) 

 
Figura 4.52 – Micrografias e análise química – Formulação 10 (955 °C) 
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- Com base nos resultados alcançados no desenvolvimento desse trabalho, e do 

ponto de vista científico e tecnológico, conclui-se ser possível a incorporação de 

resíduos industriais em massa cerâmica triaxial por meio do delineamento 

estatístico de mistura para obtenção de produtos cerâmicos. 

 

- Em relação aos ciclos térmicos utilizados o que apresentou melhores resultados, 

do ponto de vista das propriedades tecnológicas, foi o de 1180°C, em que 

proporcionou um aumento da RLq devido a capacidade de sinterização ter sido 

mais efetiva, consequentemente formando fase líquida, fase essa que preenche os 

espaços vazios, contribuindo para redução da AA e aumento da densificação e da 

TRF 

 

- Os resíduos de aciaria e da cinza vegetal, denominados mistura fundente, em que 

tiveram influência na redução da AA e consequente aumento da TRF, 

proporcionados pela redução da temperatura de sinterização, capacidade 

característicos da mistura em análise. Os corpos-de-prova das formulações com 

predominância do chamote de telha, apresentaram, após submetidos aos ciclos 

térmicos, maiores estabilidade dimensional, devido o SiO2 ter ação estrutural, e o 

óxido ser majoritário em tal resíduo. 

 

- O uso do estudo estatístico, tendo como auxílio o delineamento estatístico de 

mistura mostrou-se eficaz para o fim proposto, que foi determinar formulações para 

obtenção de produtos cerâmicos além de contribuir para redução dos impactos 

ambientais oriundos da indústria extrativa mineral, agregando valor comercial e 

tecnológico aos resíduos da cinza vegetal, resíduo de caulim, chamote de telha e 

resíduo de aciaria. 
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