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MONTEIRO, F. M. 

Efeito da Adição de Resíduos de Caulim e Quartzito em Massas Cerâmicas para 
Revestimento 

 

RESUMO 

 

As matérias primas usadas na produção dos materiais cerâmicos são recursos naturais 

limitados e, em muitos casos, não reutilizáveis, tais como: quartzo, argilas, feldspatos, 

filitos e caulim. Todavia, diante da demanda mundial por materiais cerâmicos e, por outro 

lado, a preocupação com o impacto causado pela exploração mineral e a escassez de 

matéria prima; a utilização dos resíduos minerais para produção de revestimentos, em 

substituição das matérias primas convencionais, é uma opção que vem sendo estudada 

e, em alguns casos, considerada viável. Neste trabalho, o efeito da adição de resíduos de 

caulim e quartzito rosa, que são provenientes, respectivamente, das microrregiões do 

Seridó Potiguar e Borborema Paraibana, nas massas cerâmicas para fabricação de 

revestimento é investigado. Foram preparadas oito massas cerâmicas com 10, 17, 20, 27, 

30, 37, 40 e 47% de resíduo de caulim e 6% de resíduo de quartzito rosa e 37% de argila. 

Tais resíduos foram utilizados em substituição ao quartzo e ao caulim comumente 

utilizados nas massas cerâmicas para revestimento. As matérias primas utilizadas foram 

caracterizadas quanto à composição química, através de DRX e FRX; e comportamento 

térmico (TG, DTG, Dilatometria); além da análise do tamanho de partículas. No caso da 

argila foi determinado seu índice de plasticidade (IP). Os corpos de prova foram 

compactados a uma pressão uniaxial de 21 MPa em matriz de aço com dimensões de 60 

x 20 x 2 mm. Em seguida foram secos em estufa a 100oC por um período de 24 h, e 

sinterizados a 1200ºC, 1250ºC e 1300°C sob ar atmosférico, com taxa de aquecimento de 

10°C/min e isoterma de 60 minutos. A caracterização dos corpos de prova foi realizada 

através dos ensaios tecnológicos de absorção de água (AA%), retração linear (RL%), 

porosidade aparente (PA%), perda ao fogo (PF%), massa específica aparente (MEA), 

módulo de resistência à flexão (MRF), microscopia óptica (MO) e eletrônica de varredura 

(MEV). De acordo com as normas NBR 13818 e 13817, os resultados dos ensaios de 

absorção de água (AA%) e resistência à flexão (MRF) apontaram que as massas 

cerâmicas produzidas com a adição dos resíduos minerais podem ser utilizadas em 

amplas aplicações. Em relação à absorção de água (AA%), na temperatura de 1200°C, 

os corpos de prova produzidos apresentam características semelhantes às dos 

revestimentos do tipo semiporoso, semigrés e grés. Na temperatura de 1250°C, as 

amostras apresentaram propriedades tecnológicas similares aos semigrés, grés e 

porcelanatos; enquanto na de 1300°C, porcelanatos e grés. Os valores do ensaio de 

resistência à flexão (MRF), por outro lado, mostraram que os corpos de prova produzidos 

com as massas cerâmicas são similares ao tipo semigrés, semiporoso e poroso.  

  

 

Palavras-chave: Quartzito Rosa; Revestimentos; Resíduos; Cerâmica; Caulim. 
 



 

 

MONTEIRO, F.M.  

Effect of Addition of Kaolin and Quartzite Residues on Ceramic Coating Masses 
 
 

ABSTRACT  
 

The raw materials used in the production of ceramic materials are limited and in many 
cases non-reusable natural resources such as quartz, clays, feldspars, phyllites and kaolin. 
However, given the world demand for ceramic materials and, on the other hand, the 
concern with the impact caused by the mineral exploration and the scarcity of raw material; 
the use of mineral waste for the production of coatings as a substitute for conventional raw 
materials is an option that has been studied and in some cases considered viable. In this 
work, the effect of the addition of kaolin and pink quartzite residues, which come from the 
microregions of Seridó Potiguar and Borborema Paraibana, in the ceramic materials for 
coating production, are investigated. For this, eight ceramic masses with 10, 17, 20, 27, 
30, 37, 40 and 47% of kaolin residue and 6% of pink quartzite residue and 37% of clay 
were prepared. Such residues were used in substitution of quartz and kaolin commonly 
used in ceramics for coating. The raw materials used were characterized as chemical 
composition, through XRD and FRX; and thermal behavior (TG, DTG, dilatometry); besides 
particle size analysis. In the case of clay, its plasticity index (PI) was analyzed. The 
specimens were compacted at a uniaxial pressure of 21 MPa in a steel matrix with 
dimensions of 60 x 20 x 2 mm. Then they were oven dried at 100°C for 24h and sintered 
at 1200°C, 1250°C and 1300°C under atmospheric air, with a heating rate of 10°C / min 
and a 60 minute isotherm. The characterization of the test specimens was carried out 
through the technological tests of water absorption (AA%), linear retraction (RL%), 
apparent porosity (PA%), fire loss (PF%), apparent specific mass (MEA) modulus of 
flexural strength (MRF), optical microscopy (MO) and scanning electron (SEM). According 
to the standards NBR 13818 and 13817, the results of water absorption (AA%) and flexural 
strength (MRF) tests showed that the ceramic masses produced with the addition of 
mineral residues can be used in wide applications. In relation to the water absorption 
(AA%), at the temperature of 1200°C, the specimens produced have characteristics similar 
to semiporous, semi-precious and stoneware type coatings. At the temperature of 1250°C, 
the samples presented technological properties similar to the semigrés, stoneware and 
porcelain tiles; while at 1300°C porcelain and stoneware. The values of the flexural 
strength test (MRF), on the other hand, showed that the specimens produced with the 
ceramic masses are similar to the semigrass, semiporous and porous type. 
 
 
Keywords: Pink Quartzite; Coatings; Waste; Ceramics; Kaolin. 
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INTRODUÇÃO                                                   1 
 

O conceito de “materiais” na engenharia abrange os diversos tipos de 

“aglomeração de matéria” que se encontra em grande parte do planeta Terra. 

Conforme Callister Jr. (2008), classifica-se os materiais de acordo com suas 

composições químicas, propriedades técnicas e outras características que os 

diferenciam, sendo, inicialmente, assim divididos: metais, cerâmicos, compósitos, 

e polímeros.   

Os materiais cerâmicos são utilizados pela humanidade desde os 

primórdios da civilização. Conforme Campos (2016), “os primeiros vestígios da 

utilização da cerâmica datam do início do Neolítico (entre 10.000 e 6.000 a.C.) na 

forma de potes para o armazenamento de grãos”; apresentando cor de argila 

natural ou escurecida devido à presença de óxido de ferro. Para Almeida (2010), 

os artefatos cerâmicos produzidos pelo homem primitivo tinham finalidades 

objetivas e simples, sendo utilizados para o uso no cotidiano da sociedade 

(recipientes para guardar alimentos) e para rituais (alimentar a alma).  

Diferentemente de outros tipos de artefatos primitivos, as peças cerâmicas 

persistem na sociedade atual, apresentando-se, evidentemente, com novos 

aparatos tecnológicos, mantendo-se, porém, as suas funções primordiais dentro 

da sociedade. Os materiais cerâmicos são indiscutivelmente essenciais para a 

compreensão da nossa evolução social-tecnológica e, logicamente, continuam 

sendo parte importante para o futuro do desenvolvimento da humanidade.  

No Brasil, os segmentos do setor cerâmico diferenciam-se pelos produtos 

obtidos e mais precisamente pelos mercados que estão inseridos. De acordo com 

Abceram (2016), os principais segmentos são classificados em: cerâmica 

estrutural (vermelha e branca); materiais de revestimento (placas cerâmicas); 

cerâmica branca (louça, sanitária, isolantes elétricos, cerâmica artística e 

cerâmica técnica); isolantes térmicos; fritas e corantes; materiais refratários; 

abrasivos; cal, cimento e vidros e cerâmica de alta tecnologia/avançada.  
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O setor da construção civil é responsável por uma parcela significativa do 

produto interno bruto – PIB brasileiro. De acordo com Souza (2015), este setor, 

no ano de 2013, contribuiu com 4,58% do total do PIB do país. O macro setor 

dessa indústria compreende desde os mais simples produtos, como tijolos 

cerâmicos, até os mais complexos, como colunas para sustentar grandes 

construções. Entre os segmentos do setor cerâmico que são usados, 

majoritariamente, na construção civil, destacam-se os revestimentos cerâmicos. 

Sendo classificados, de acordo com as NBR’s 13818 e 13817 (1997), como 

porcelanato, grés, semigrés, semiporosos e porosos.  

Conforme a Anfacer (2016), a produção brasileira de revestimentos atingiu 

no ano de 2015 o valor de 899,4 milhões de metros quadrados para uma 

capacidade de produção de 1.069 milhões de metros quadrados; contemplando 

cerca de 100 indústrias instaladas em 18 Estados do Brasil, embora os pólos 

cerâmicos regionais de Santa Catarina e São Paulo concentrem mais de 80% da 

produção.  

A utilização dos revestimentos cerâmicos na construção civil possui uma 

série de vantagens. De acordo com Silva et al (2015), entre as principais 

características que esses produtos oferecem, têm-se as seguintes: “a 

durabilidade do material; facilidade de limpeza; higiene; qualidade do acabamento 

final; proteção dos elementos de vedação; isolamento térmico e acústico; 

estanqueidade à água e aos gases; segurança ao fogo; aspecto estético e visual 

agradável”. 

Existe uma diversidade de produtos cerâmicos, sendo resultado da 

variedade de combinações de matérias primas distintas.  Para classificá-los é 

necessário analisar algumas variáveis, sendo as principais: escolha da massa; 

forma de preparo; tipo de conformação da peça; tipo de acabamento da 

superfície; processamento térmico; e, consequentemente, das características 

técnicas do produto. (MOTTA; CABRAL JUNIOR; TANNO, 1998) 

Segundo Motta, Zanardo e Cabral Junior (2001), com uma alta produção 

de revestimentos cerâmicos tem havido uma crescente demanda pelas matérias 

primas utilizadas na fabricação de tais revestimentos. As massas cerâmicas 

utilizadas na fabricação de revestimentos são geralmente constituídas por argilas 

plásticas de queima branca (caulinítica), quartzo, filito, calcário e feldspato. 
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Notadamente, a qualidade do revestimento cerâmico está intrinsecamente 

relacionada às matérias primas utilizada nesse processo. Nesse sentido, após 

determinar qual tipo de produto se pretende fabricar, com suas principais 

características, o próximo passo é decidir os minerais que vão compor a massa 

cerâmica. 

Outros componentes minerais, também, podem ser usados nas 

formulações dos revestimentos cerâmicos, como por exemplo: talco, caulim, 

dolomita, argilas com diferentes formações químicas, entre outros. De qualquer 

maneira, há uma longa lista de materiais cerâmicos que podem ser adicionados 

nas massas cerâmicas.  

Quando se comprova que uma determinada matéria prima possui 

propriedades que corroboram para fabricação de revestimento, analisa-se a 

viabilidade econômica da sua utilização para fazer parte da formulação cerâmica 

para fabricar os produtos. Logo, as matérias primas devem ser usadas com 

precisão para evitar desperdícios; pois são retiradas do meio ambiente, sendo 

bens naturais limitados.  

De acordo com Acimac (apud SILVA NETO, 2007, p. 6), cada componente 

da matéria prima usado para obtenção de componentes cerâmicos tem uma 

função estabelecida nas propriedades físico-químicas e tecnológicas do produto 

final cerâmico. Por outro lado, existem inúmeras famílias de minerais que são 

encontradas na natureza, sendo puras ou misturadas. Pelas variedades de 

composições cerâmicas e com o uso de inúmeros tipos de matérias primas 

minerais para fabricá-los, é difícil descrever seu comportamento dentro das 

massas cerâmicas. Por tal motivo, prefere-se estudar as características dos 

materiais puros, ou seja, com o mínimo de impurezas (ou misturas).   

A cadeia produtiva do setor cerâmico possui na base as etapas de extração 

e o beneficiamento de todas as matérias primas, sendo a mineração o setor 

responsável por esse processo. Porém, em ambas são gerados resíduos 

minerais extremamente prejudiciais ao meio ambiente. Sendo que, os impactos 

ambientais acontecem quando os resíduos são descartados sem qualquer 

análise e procedimento adequado.  

Conforme Souza (2014), nos últimos anos, diferentes setores industriais 

têm sido mencionados como fonte de contaminação e poluição do meio ambiente, 
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devido às enormes quantidades de resíduos produzidos. O resultado disso é um 

processo paradoxal que a indústria cerâmica vem passando: produzir mais e 

afetar minimamente o meio ambiente. Dessa forma, estudam-se constantemente 

formas para resolver essa problemática. Por meio de pesquisas, as quais 

objetivam buscar soluções para equalizar esse problema, especialmente dentro 

das Universidades, destacam-se duas alternativas básicas no que se refere à 

utilização das matérias primas:  

 Pesquisar e explorar novas jazidas minerais com formas e 

mecanismos sustentáveis;  

 Utilizar matérias primas alternativas nas formulações, sem trazer 

prejuízo às propriedades dos produtos e sem aumentar 

drasticamente o valor das peças.   

Em relação às procuras por matérias primas alternativas para a indústria 

cerâmica, uma opção é adicionar às massas cerâmicas os resíduos da extração 

e do beneficiamento mineral. Essa opção pode ser viável para a cerâmica 

tradicional como também para os revestimentos cerâmicos; procurando diminuir 

os danos causados pelo descarte desses materiais no meio ambiente.  

Para tanto, é importante frisar que o acúmulo de resíduos é uma grande 

preocupação para a sociedade moderna, especialmente o transtorno causado 

pela quantidade de material produzido. Sendo assim, uma alternativa viável para 

enfrentar tal problemática é adicionar os resíduos na massa cerâmica de produtos 

para a indústria da Construção Civil (DONDI et al, 1997; MENEZES et al, 2002 

apud PINHEIRO, 2009, p. 1). Por outro lado, a inclusão dos resíduos pode resultar 

em problemas nas propriedades das peças, sendo essa questão uma das 

principais resistências para sua utilização. De qualquer forma, a adição de 

resíduos em massas cerâmicas é uma grande oportunidade em minimizar a 

poluição do meio ambiente.   

Portanto, a busca por formulações com componentes alternativos e com 

propriedades similares aos fabricados com matérias primas que possuem alta 

pureza mineral é constante. Além disso, quando se pretende usar um resíduo 

mineral na massa cerâmica, possivelmente o custo de fabricação será reduzido, 

afinal está se adicionando um material de menor custo e que, na maioria dos 



Flánelson Maciel Monteiro   5 

_____________________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________ 

Programa de Pós Graduação em Engenharia Mecânica – PPGEM/UFRN 
 

 

casos, era um problema para a empresa responsável pela extração e 

beneficiamento. 

Em relação à confiabilidade técnica do uso de resíduos em massa 

cerâmica, Pinheiro (2009) relata que uma das principais justificativas a respeito 

da adição de resíduos em massas cerâmicas, especificamente para 

revestimentos, é sobre o uso na indústria cerâmica de enormes quantidades de 

matérias primas naturais. Justifica-se o uso dos resíduos utilizados na fabricação 

de produtos cerâmicos destinados à construção civil, pois os mesmos 

apresentam larga variabilidade do ponto de vista químico e mineralógico e o 

processo de fabricação não é alterado quando adicionado à matriz cerâmica 

vitrificada, tornando-se assim um caminho seguro para a inertização de resíduos 

perigosos.  

Inúmeros tipos de resíduos sólidos são usados na incorporação em 

massas cerâmicas, especialmente para revestimentos cerâmicos e cerâmica 

tradicional. Entre alguns exemplos, destacam-se os resíduos provenientes da 

indústria petrolífera, da construção civil, pó de vidro e da extração e 

beneficiamento mineral. Em relação aos resíduos minerais, frisa-se, 

especialmente, aqueles advindos do beneficiamento de rochas ornamentais e de 

minérios, tendo o quartzito e o caulim, respectivamente, como exemplos. Com 

isso, é notável e essencial o apoio continuo às pesquisas científicas que possuem 

o intuito de traçar novos caminhos para o uso de resíduos sólidos, sendo isto uma 

possível forma de dirimir graves problemas ambientais e abrir oportunidades para 

novas cadeias produtivas industriais.  

 Os resíduos sólidos são um problema para empresas, governos e para 

sociedade como um todo. Atualmente o homem não consegue sobreviver sem o 

conforto dado por inúmeros processos industriais, ainda que esses gerem 

resíduos. Dessa forma, universidades e empresas trabalham para encontrar 

soluções viáveis para diminuir essa problemática. No que se refere à indústria 

cerâmica, existe a possibilidade da sua tecnologia contribuir para melhorar as 

condições do meio ambiente e ainda reduzir custos de produção através da 

inclusão dos resíduos aos seus produtos.  

 Desse modo, ao discorrer sobre as problemáticas apresentadas sobre o 

tema, se iniciou a idealização deste trabalho, especificamente, ao ser observado 
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o grande volume de resíduos gerados pela indústria de beneficiamento de Caulim 

na região do Seridó Potiguar, mais precisamente na cidade de Equador-RN e o 

resíduo de quartzito rosa na microrregião da Borborema Paraibana. Assim, ao 

longo de um período de maturação, chegou-se à concepção central do trabalho, 

que foi estudar os efeitos da adição dos resíduos de quartzito rosa e caulim na 

formulação de massas cerâmicas para produção de revestimentos.  

 Os resíduos de caulim e quartzito rosa, ao serem adicionados nas massas 

cerâmicas produzidas, vão substituir os elementos caulim e quartzo, constituintes 

da matéria prima comumente usada nas massas cerâmicas para fabricação de 

revestimentos cerâmicos. 

 Esta tese foi dividida em cinco capítulos: o primeiro refere-se à introdução, 

onde se encontram resumidamente os principais pontos da tese. No segundo se 

tem a revisão da literatura e o terceiro é reservado à descrição do procedimento 

experimental utilizado para desenvolver à tese, com a especificação de cada 

matéria prima utilizada e os ensaios que foram efetuados no decorrer do 

processo. No quarto capítulo, são apresentados os resultados encontrados e a 

discussão sobre cada análise. No quinto se apresenta as conclusões e propostas 

de futuros trabalhos. Por fim, as referências utilizadas no texto; estando em 

conformidade com as recomendações técnicas das normas da ABNT.  
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REVISÃO DA LITERATURA                              2                     

 

 Neste capítulo, encontra-se a fundamentação teórica do trabalho. Sendo 

dividido, inicialmente, pelas definições dos materiais cerâmicos e os principais 

aspectos da indústria ceramista. Em todo capítulo segue-se uma linha lógica para 

melhor compreensão, perpassando sobre cada variável da proposta deste 

trabalho.  

 

2.1 MATERIAIS CERÂMICOS 

 

2.1.1 Definições e Características 

 Os materiais cerâmicos possuem definições dadas por inúmeros autores. 

Para Callister Jr. (2008), “uma definição histórica dada para esse conjunto de 

materiais é que o termo “Cerâmica” vem da palavra grega Keramikos, que significa 

“terra queimada”, indicando que as propriedades desejáveis desses materiais são 

atingidas após o processo de tratamento térmico chamado de cozimento”.  

 No decorrer dos anos as definições sobre materiais cerâmicos foram sendo 

modificadas, reescritas e aperfeiçoadas. Afinal, novas descobertas surgiram para 

incorporar novos conceitos à ciência. Porém, apesar disso, manteve-se a essência 

cientifica das primeiras definições, pois estas não mudam. Nesse sentido, 

conforme Shackelford (2008), as cerâmicas e os vidros representam alguns dos 

materiais mais antigos e mais ambientalmente duráveis da engenharia. Eles 

também concebem alguns dos materiais mais avançados, sendo desenvolvidos 

para as indústrias aeroespaciais e eletrônicas.  

 Conforme ABCERAM (2016) define-se os materiais cerâmicos como sendo 

materiais inorgânicos, não metálicos, obtidos geralmente após tratamento térmico 

em temperaturas elevadas.  
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 “A característica comum desses materiais é serem constituídos de 

elementos metálicos e elementos não metálicos, ligados por ligações de caráter 

misto e iônico-covalente” (POLI USP, 2005).  

 Os materiais cerâmicos possuem aspectos comuns, dependendo da 

formação físico-química. As propriedades básicas desses materiais também são 

bem definidas, sendo de grande valia para projetar-se um determinado produto. 

De acordo com Poli Usp (2005), “os materiais cerâmicos possuem  alto ponto de 

fusão, são bons isolantes elétricos, estáveis em ambiente sob condições severas 

e são geralmente duros e frágeis.”  

 Entre as diversas propriedades dos materiais cerâmicos, sabe-se que são 

conhecidos por sua capacidade de resistir ao calor (isolamento térmico) e baixa 

condutividade elétrica. A respeito das propriedades mecânicas, esses materiais 

são duros, todavia tornam-se frágeis quando submetidos há algum esforço 

mecânico, devido à ausência de plasticidade. De acordo com Zanotto e Migliore 

Junior (1997), essa característica faz com que os materiais cerâmicos cristalinos 

fraturem abaixo da temperatura de amolecimento (fratura concoide). E, também, 

em altas temperaturas (fratura intergranular).  

 Dessa forma, os materiais cerâmicos possuem desvantagem nas 

propriedades mecânicas em relação a outros materiais, como por exemplo, os 

metais. Porém outras propriedades dos materiais cerâmicos são importantes e 

colocam esse tipo de material na vanguarda tecnológica, tais como, sua 

capacidade de inércia química e resistência à abrasão. De qualquer forma, as 

propriedades desses materiais são influenciadas pela composição química, 

estrutura cristalina e processo de fabricação; dentre outras variáveis.    

 

2.2 A INDÚSTRIA CERAMISTA NO BRASIL 

 

 Conforme Luna (2016), “as cerâmicas mais antigas do Brasil encontram-

se na região Amazônica, no Sítio Taperinha, sambaqui fluvial localizado perto de 

Santarém, cuja idade estabelecida fica entre 5.000 e 4.000 a.C..”  

Os nativos já utilizavam de técnicas rudimentares para fabricar utensílios 

cerâmicos bem antes da chegada dos “descobridores” – Portugueses e 

Espanhóis. Em grande parte do território nacional, onde os nativos viviam, é 
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possível encontrá-las. Praticamente esses utensílios serviriam para manusear e 

armazenar alimentos. 

 A cerâmica portuguesa, que já possuía técnicas avançadas, quando 

chegou ao Brasil se confrontou com peças distantes da realidade europeia. 

Assim, os portugueses e demais povos que povoaram o Brasil no avançar dos 

anos implantaram suas técnicas ceramistas, incialmente importando as peças 

cerâmicas de revestimento (azulejos) e abrindo olarias para produção de tijolos e 

telhas. Afinal, seria um esforço enorme trazer tais peças em navios, sendo mais 

fácil fabricá-las na própria colônia.  

De acordo com Duailibi Filho; Rocha (1988 apud Presotto, 2012, p. 21), 

após a segunda guerra mundial aconteceu uma grande expansão do parque 

industrial ceramista no Brasil. Pois até então, fabricava-se maciçamente produtos 

da cerâmica tradicional no país. Nesta guinada econômica, passou-se a fabricar 

revestimentos cerâmicos, louça de mesa e sanitária e, por fim, cerâmicas 

avançadas.   

Outro segmento relevante na área das cerâmicas é o artístico. No Brasil 

inúmeros artistas fazem uso da cerâmica como forma de expor suas técnicas 

artísticas. Esse tipo de cerâmica é uma forma de intervenção artística que alinha 

o olhar abstrato e subjetivo do artista com técnicas avançadas de produção 

cerâmica. Na Figura 1 encontra-se uma amostra do riquíssimo acervo do artista 

plástico e ceramista Francisco Brennand, uma coleção de peças cerâmicas 

reconhecidas internacionalmente localizadas na cidade de Recife-PE.  

 

Figura 1 – Peças de Cerâmica Artística de Francisco Brennand. 

 

                                Fonte: França (2016) 
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2.3 REVESTIMENTOS CERÂMICOS 

 

2.3.1 Definições 

 

 Os revestimentos cerâmicos são produtos que compõem o portfólio de 

peças da indústria da cerâmica mundial. Conforme a NBR 15463:2013, materiais 

cerâmicos para revestimentos são fabricados utilizando matérias primas 

inorgânicas, entre as quais, as argilas e outros minerais. A principal função 

desses materiais é revestir pisos e paredes; podendo ser fabricados através da 

conformação por extrusão, prensagem, entre outros (ABNT, 2013).  

A história da evolução tecnológica dos revestimentos cerâmicos mostra 

que, primordialmente, esses produtos eram usados como objetos de decoração 

e para acabamentos de ambientes. Devido ao surgimento de novas tecnologias 

e à ampliação do mercado consumidor, esses produtos se tornaram 

indispensáveis para o setor da Construção Civil.  

 Sanchez (2003) faz um breve relato histórico sobre a evolução desses 

materiais dentro da sociedade moderna. Entre as evidências do aparecimento 

dos revestimentos cerâmicos, o autor cita, por exemplo, que os precursores dos 

atuais revestimentos são do meio do século 19, especificamente entre as 

décadas de 1850 e 1860. Nesse período, uma companhia inglesa que produzia 

revestimentos do tipo “incrustados”, iniciou a fabricação usando o processo “dust 

pressing”, porém esses materiais possuíam alta porosidade, devido a fabricação 

com baixas temperaturas de sinterização.  

 Neste mesmo período, outra empresa inglesa (Maw and Company) iniciou 

a produção de “revestimentos” e, nesse caso, usando uma temperatura para 

sinterização superior as demais companhias; resultando em peças com baixa 

porosidade. Além disso, as massas cerâmicas eram coloridas, utilizando óxidos.  

 Outros tipos de produtos cerâmicos, fabricados por outros países da 

Europa, também, são considerados como predecessores dos revestimentos e 

ajudam a entender seu surgimento e como ganharam as suas atuais 

propriedades técnicas. É, portanto, a partir desse período que se dá início à 

produção industrial dos revestimentos cerâmicos.   
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 De uma forma geral, a produção mundial de revestimentos cerâmicos se 

concentra em cinco países: Itália, China, Espanha, Brasil e Turquia. Esses 

países são responsáveis por produzir 60% dos revestimentos mundiais 

(MENEGAZZO et al., 2000).  

 Os revestimentos possuem uma diversidade de produtos, consequência 

do avanço tecnológico que possibilitou aos fabricantes combinar as matérias 

primas e suas características. Além disso, a utilização de vários tipos de 

processos de fabricação e de sinterização para o acabamento da superfície das 

peças ajudou na evolução tecnológica dos revestimentos (MOTTA, CABRAL 

JUNIOR E TANNO, 1998). Dessa maneira, esses produtos que anteriormente 

tinham como função primordial, revestir paredes ou pisos, aperfeiçoaram suas 

propriedades e adquiriram outras funções tecnológicas e mercadológicas. 

 Atualmente, os revestimentos cerâmicos se destacam no aspecto visual 

pelas suas diversidades de cores, design, dimensões e possibilidade de uso em 

múltiplos locais. Em relação às características técnicas, os revestimentos 

possuem maior variedade de opção nos quesitos porosidade, absorção e 

resistência mecânica. Outras propriedades também foram melhoradas para 

trazer mais conforto, tais como resistência às manchas e ao desgaste.  

 De acordo com Bó et al (2012), “os revestimentos cerâmicos produzidos 

atualmente são compostos geralmente por três camadas distintas: o suporte 

cerâmico, o engobe e o esmalte”.  As principais características dessas camadas 

são:  

 - Suporte Cerâmico: É a camada base do revestimento cerâmico. Diante 

das diversas funções que são atribuídas para esse material, destaca-se como 

uma das principais a de suportar os esforços mecânicos que atingem à peça. 

Além disso, cabe ao suporte, ter a impermeabilidade adequada ao tipo de 

revestimento fabricado.  

  - Engobe: É a parte intermediária entre o suporte e o esmalte cerâmico. 

De acordo com Bó et al (2012), entre as funções do engobe, destacam-se: 

“opacificar o suporte cerâmico, atenuar as diferenças fisicoquímicas entre o 

suporte e o esmalte, diminuir a quantidade de defeitos”. 

 - Esmalte: As funções dos esmaltes cerâmicos nos revestimentos são 

diversas e essenciais para o melhor desempenho tecnológico das peças. Dessa 
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maneira, suas funções vão além da responsabilidade pela estética do produto 

final. Além disso, diminuem o índice de absorção de água na peça, minimizam o 

desgaste à abrasão e ao ataque químico (manchas e outros problemas 

relacionados).    

 A escolha da matéria prima é essencial para obtenção de um bom 

revestimento cerâmico. Conforme Motta, Cabral Júnior e Tanno (1998), as 

matérias primas usadas no processo de fabricação de revestimentos são 

classificadas em plásticas e não plásticas. Utiliza-se, como parte das matérias 

primas plásticas, argilas (coloração branca ou clara), caulins e argilas fundentes 

(queima vermelha). Entre as matérias primas não plásticas, encontram-se os 

filitos, os fundentes feldspáticos, talco e carbonatos. Além disso, o quartzo, com 

alto grau de pureza, pode ser adicionado nas massas cerâmicas, como também 

vindos incorporado em outras matérias primas minerais.   

 O Quadro 1 mostra a classificação dos revestimentos cerâmicos de 

acordo com a absorção de água (impermeabilidade) e módulo de resistência à 

flexão.  

Quadro 1 – Classificação dos revestimentos cerâmicos conforme a 
absorção de água (%) e módulo de resistência à flexão – NBR’s 13817/13818 

PRODUTO Classe Absorção (%) MRF 

(MPa) 

Porcelanato BIa 0 a 0,5 35 

Grés BIb 0,5 a 3,0 30 

SemiGrés BIIa 3,0 a 6,0 22 

Semiporoso BIIb 6,0 a 10,0 18 

Poroso BIII 10,0 a 20,0 15 

           Fonte: Adaptado pelo autor. ABNT (apud Souza, 2015, p. 11). 

 

 A propriedade de absorção de água do corpo cerâmico está diretamente 

relacionada a porosidade da peça, e indiretamente a outras características, tais 

como resistência ao impacto, resistência ao gelo, além da resistência química. 

Tal propriedade cerâmica possui uma variação de zero (0,0%), no caso dos 

porcelanatos, a 20 % para os revestimentos porosos.  
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 O módulo de resistência à flexão é diretamente influenciado pelo índice 

de absorção de água e porosidade aparente do corpo cerâmico, sendo 

propriedades inversamente proporcionais. O porcelanato, por exemplo, deve ter 

um módulo de resistência (MRF) de 35 Mpa; sendo o revestimento mais 

resistente. Enquanto isso, o revestimento poroso deve enquadrar-se na faixa de 

no mínimo 15 MPa.  

 Os outros tipos de revestimentos cerâmicos, normatizados pelas NBR’s 

13818 e 13817, são os do tipo semigrés, semiporoso e poroso. Cada material 

cerâmico fabricado tem suas especificações técnicas e indicações de uso.  

Diante da diversidade dos revestimentos é necessário escolher o produto 

que vai se enquadrar para cada finalidade específica. Para pisos e paredes é 

necessário um produto com resistência à abrasão (especialmente quando 

relacionada ao tráfego de pessoas, no caso dos pisos), ao desgaste químico e 

que possua resistência mecânica. Evidentemente, existem outras características 

que devem ser observadas ao escolher um determinado revestimento.  

Nas pesquisas acadêmicas é percebido que existe uma constante procura 

pela fabricação de porcelanatos e grés. A inclinação por esses tipos de 

revestimentos se dá, principalmente, pelas suas propriedades tecnológicas e 

estéticas. Contudo, não se pode esquecer-se dos demais tipos de revestimento, 

pois o semigrés, semiporoso e poroso, são essenciais para a cadeia produtiva 

ceramista, especialmente pelo valor de mercado, que de uma forma geral 

encontra-se bem abaixo dos porcelanatos e grés.  

 

2.3.2 Porcelanatos 

 

 Denomina-se porcelanatos, “os revestimentos cerâmicos impermeáveis, 

totalmente vitrificados, esmaltados ou não, cuja peça queimada é branca ou 

artificialmente colorida, fabricados a partir da mistura de caulim, argilas, quartzo 

e feldspatos” (SANCHEZ, 2003).  

Ainda conforme Biffi (2002 apud Melo, 2006, p. 26), “dentro do grupo de 

cerâmicas para revestimento encontra-se o porcelanato, conhecido também 

como grés porcelanato, ou ainda chamado de granito cerâmico, ou grés fino 

porcelanato”.  De acordo com Silva (2010), esses materiais começaram a ser 
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fabricados na Itália, no começo dos anos 70, sendo aplicado em ambientes e 

condições específicas. Seu crescimento se manteve constante até os anos 90. 

A partir desse período, com o avanço tecnológico nas diversas etapas que 

compõem o processo produtivo, resultou na internacionalização desses produtos 

pelo mundo. 

 A grande transformação do porcelanato, que antes eram usados para 

revestimentos de paredes em indústrias e outros locais específicos, tendo 

poucas opções de cores, em um produto com características modernas, 

comercial e com alto impacto financeiro para indústria cerâmica, se deu com o 

desenvolvimento de técnicas de polimento e decoração. O uso dessas novas 

técnicas possibilitou que os porcelanatos fossem inseridos no mercado de 

pedras naturais (HECK, 1996).  

Os porcelanatos são normatizados pela ISO 13006/NBR 13818, sendo 

classificado como BIa, ou seja, o processo para fabricá-lo é por prensagem. Suas 

principais características são a elevada resistência mecânica, ao risco e ao 

ataque químico (ROSSO et al, 2005).  

 A absorção de água dos porcelanatos deve ser menor ou igual a 0,5%, 

conforme normatiza a NBR 13817. O módulo de resistência à flexão (MRF) deve 

ser de no mínimo 35 MPa.  As principais informações técnicas sobre os 

porcelanatos se encontram no Quadro 2.  
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Quadro 2 – Especificações para o Porcelanato 

Largura e Comprimento (%) ± 0,5 

Espessura ±5,0 

Retitude De Lados ±0,5 

Ortogonalidade ±0,6 

Planaridade ±0,5 

Absorção De Água ≤ 0,5 

Tensão De Ruptura À Flexão (Mpa) ≥ 35 

Carga De Ruptura (N) ≥ 1300 

Resistência A Abrasão Profunda (Mm3) Máx. 175 

Fonte: Adaptado de Heck (1996). 

 

A ABNT (2007) faz referência ao porcelanato produzido pelo processo de 

extrusão, sendo, na prática, utilizado nas áreas industriais, almoxarifado, 

cervejarias, indústrias alimentícias, cozinhas industriais, praças esportivas, e em 

alguns países em logradouros de alta taxa de circulação e ao ar livre. Nesse 

mesmo ano foi criada uma norma exclusiva brasileira (NBR 15463) para as 

especificações do porcelanato, definindo referências normativas, definições, 

requisitos, propriedades geométricas, físicas e químicas para as placas; dentre 

outras. 

Ainda conforme Silva (2010), as principais características dos 

porcelanatos, como baixa porosidade e alto desempenho técnico, ocorrem 

devido aos processos de fabricação, onde envolvem um grau de moagem 

elevado, pelo alto teor de matérias primas fundentes e uma alta densificação 

após o processo de sinterização.  

Dessa maneira, comparado aos demais revestimentos cerâmicos, o 

porcelanato tem se destacado devido ao seu processo tecnológico de fabricação 

e excelentes características técnicas. A composição química e demais 

características das matérias primas assumem uma importância fundamental que 

deve ser aliada às características inerentes ao processo de fabricação; 
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essencialmente aqueles relacionados com o ciclo de queima (RODRIGUEZ, et 

al, 2004).  

Segundo Pinheiro (2006), “na perspectiva química, os porcelanatos 

apresentam em média 70% de SiO2, 20% de Al2O3 e o restante de fundentes, 

como K2O, Na2O, CaO, MgO; além das impurezas, como Fe2O3 e TiO2”. 

Entre os materiais constituintes do porcelanato, a fração argilomineral 

apresenta plasticidade em presença de umidade, resistência mecânica a seco 

das peças e forma mulita e fase vítrea durante a queima. Enquanto que os 

feldspatos são os principais formadores de fase vítrea que acelera a sinterização 

e o quartzo, componente mineral de maior temperatura de fusão – 1200 °C – 

auxilia na estabilidade térmica e dimensional (LEE et al, 2007 apud MAGAGNIN, 

2014, p. 27).  

Na fabricação dos revestimentos do tipo porcelanato, além das 

propriedades técnicas já citadas, se busca um alto grau de brancura, um bom 

desenvolvimento de cor e uma resistência ao congelamento. Todas as 

propriedades desses materiais são obtidas através de uma microestrutura 

adequadamente produzida para tal finalidade. Essa microestrutura deve ter o 

mínimo possível de porosidade, tendo poros isolados de 10µm ou menor.  

(SANCHEZ, 2003).  

 

2.3.3 Grés 

 

 Os revestimentos cerâmicos do tipo grés possuem características técnicas 

similares aos porcelanatos. As principais diferenças encontradas entre esses 

materiais, como também nos demais revestimentos cerâmicos, se concentram 

nas propriedades físicas, especialmente na absorção e resistência mecânica. 

Consequentemente, esses produtos são usados quando não existe a 

necessidade de ter-se uma alta impermeabilidade na peça e uma resistência 

mecânica superior a 30MPa.  

 De acordo com as NBR’s 13817/13818, o grés possui uma absorção de 

água baixa, estando classificado no grupo BIb. O índice de absorção de água no 

grés deve variar entre 0,5% a 3% e possuir um módulo de resistência à flexão 

superior a 30 N/mm². Os grés, igualmente aos porcelanatos, são sinterizados em 



Flánelson Maciel Monteiro   17 

_____________________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________ 

Programa de Pós Graduação em Engenharia Mecânica – PPGEM/UFRN 
 

 

temperaturas elevadas e com ciclos de queima rápida, resultando em elevadas 

retrações. Além disso, durante o processo de sinterização há desenvolvimento de 

fase vítrea, favorecendo as propriedades mecânicas.  

  Esse revestimento destaca-se, ainda, pela sua quantidade de variações de 

tipologia de produtos, alcançando, consequentemente, os vários mercados de 

revestimentos cerâmicos. O Quadro 3 mostra os principais tipos de grés 

encontrados no mercado e suas principais características.  

 

Quadro 3 – Principais revestimentos do tipo de Grés. 

TIPO DE GRÉS CARACTERÍSTICAS 

Monocolores 
Obtidos a partir da coloração da barbotina ou do pó 

atomizado. 

Granitados 

Obtidos a partir da mistura de pós atomizados de 

diferentes cores (em processo automático que dosa as 

quantidades). 

Macrogranitados 
Obtidos através da mistura de pós atomizados com 

grânulos de grandes dimensões (1 a 8 mm) coloridos. 

Duplo Carregamento 

Obtido através da mistura de pós micronizados de 

diferentes cores, que, através de oportunos 

carregamentos nas prensas, são distribuídos 

casualmente, originando nuances superficiais. 

Sais Solúveis 

Consiste na decoração superficial do produto com sais 

que desenvolvem cor, sendo perfeitamente visível após 

o polimento. 

Fonte: Adaptado de Rosso, Cunha e Rojas-Ramírez (2005). 

 

 O grés é fabricado usando matérias primas minerais com elevada pureza 

e granulometria controlada, sendo a conformação das peças feita por prensagem. 

De acordo com Oliveira (2000), a sinterização desses produtos pode ser realizada 

pelos processos de monoqueima porosa, biqueima tradicional e biqueima rápida.   

 De acordo com Sanchez (2003 apud Pinheiro, 2009), o grés possui a 

mesma formação microestrutural dos demais revestimentos, apresentando uma 

matriz vítrea e um reforço cristalino. De qualquer forma, o desenvolvimento dos 
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revestimentos do tipo grés trouxe mais possibilidades econômicas para o setor 

ceramista, especialmente por abranger mais uma parcela do mercado 

consumidor.  Igualmente aos porcelanatos, os grés também foram inseridos no 

mercado de rochas ornamentais, apresentando vantagens em relação a estas 

devido a variação de cores, estética e propriedades tecnológicas (RODRIGUEZ 

et al, 2004).  

 Segundo Gibertoni et.al (2004 apud Pinheiro, 2009, p. 5), à dimensão das 

diversas características do grés, infere-se que “não existe uma matéria prima 

natural para a produção de revestimentos cerâmicos que, sozinha, apresente 

todas as características necessárias para se ter uma boa formulação. Dessa 

forma, é sempre necessário preparar uma mistura de vários componentes”. 

 Além disso, as matérias primas usadas para produzir as massas cerâmicas 

desses revestimentos têm, de uma forma geral, uma variação de caulim (ou de 

argilas do tipo ilítico-cauliníticas) e uma proporção igual, ou aproximada, de 

feldspatos do tipo sódio-potássico (BIFFI, 1997 apud SANCHEZ et al., 2001, 

p.15). Notadamente é muito importante manter a brancura do material, pois a 

eficácia da coloração desejada se dá através da utilização de pigmentos 

aplicados sobre as peças. Sendo assim, as matérias primas utilizadas devem 

apresentar baixo teor de óxido de ferro (Fe2O3) e Titânio (Ti2O3), pois influenciam 

na brancura do material. 
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2.4 FABRICAÇÃO DE REVESTIMENTOS CERÂMICOS 

 

Segundo Heck (1996), a representação gráfica do esquema de produção 

de um revestimento, por via úmida, é apresentada na Figura 2. 

 

Figura 2 – Esquema da Produção do Revestimento do Tipo Grés. 

 

            Fonte: Adaptado de Heck (1996).  
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2.4.1 Processo de Cominuição da Matéria Prima 

 

Segundo Ribeiro e Abrantes (2001), por definição, a cominuição objetiva 

diminuir o tamanho das partículas de um material sólido, para aumentar sua 

superfície específica (SEU) e assim aumentar a capacidade de reação da 

substância, a interação entre os pós na mistura e ter-se um pó com qualidade 

para fabricação de materiais cerâmicos, tais como esmaltes.  

 Na fabricação de pós-cerâmicos é necessário escolher uma técnica de 

produção, sendo estas relacionadas com as propriedades físico-químicas do 

material que se deseja processar e, para tal, levam-se em consideração no 

momento da escolha da técnica as seguintes características das partículas: o 

tamanho, formação, distribuição granulométrica, densidade específica e 

superfície específica dos pós (GOMES, 1993).  

Os principais equipamentos utilizados na produção dos pós são os 

moinhos, sendo estes classificados, pelo tipo de mecanismo utilizado para 

fragmentar as partículas.  Ainda para Gomes (1993), existem moinhos de bolas, 

vibratório, centrífugas, coloides, fluxo energético e de barras. E para tanto, no 

processo de cominuição dos materiais particulados existem atuando as forças 

de tensão, compressão, cisalhamento e impacto. 

O processo de cominuição da matéria prima cerâmica é essencial, pois 

diferencia toda a cadeia produtiva dos revestimentos. Essa etapa pode ser 

realizada via seca ou úmida. Para cada tipo de cominuição existem vantagens e 

desvantagens. Conforme Lolli, Nassetti e Marino (2000), a cominuição por via 

seca em relação à via úmida é mais rentável economicamente, especialmente 

por economizar energia térmica; além de utilizar defloculantes e aditivos. 

Apresenta baixo custo de manutenção e menor impacto ambiental, produzindo 

pós com partículas finas de excelente qualidade.  

“No processo via úmida, as várias matérias primas são moídas com água 

em um moinho de bolas e então atomizadas em um spray dryer para formar 

grânulos utilizados na fabricação de pisos cerâmicos” (NASSETTI; PALMONARI, 

1997).  

Conforme Souza (2015), a cominuição por via úmida pode ser realizada 

de forma continua ou descontinua, sendo a última usada com mais frequência.  
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Para Noni Junior (2005), caso o objetivo seja obter-se um material fino, a 

cominuição via úmida pode durar de 3 a 8 horas, dependendo de qual produto 

pretende-se fabricar. Na produção de pós para fabricação de pós para 

revestimentos cerâmicos do tipo grés, por exemplo, esse processo chega a durar 

mais de 10 horas.  

A Figura 3 mostra o esquema de fabricação dos revestimentos cerâmicos 

através do processo de cominuição por via seca. 

 

Figura 3 – Processo de fabricação de revestimento por via seca. 

 

                Fonte: Abceram (2017).  
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2.4.2 Processo de Conformação da Massa Cerâmica 

 

 A conformação é a etapa mais importante do processo de fabricação de 

peças utilizando materiais particulados. Seus principais objetivos são a 

consolidação dos pós no formado desejado, evitar problemas na sinterização, 

estabelecendo na etapa de conformação as dimensões previamente pretendidas 

da peça; diminuir a porosidade e dar resistência mecânica à peça verde 

(GOMES, 1993).  

Os três principais processos de conformação são: 

 

a) Processo de Extrusão de Massa Cerâmica  

 

A técnica de extrusão de massa cerâmica é amplamente utilizada, 

especialmente na produção de cerâmica estrutural. Para tanto, usa-se uma 

máquina extrusora para realizar o processo de conformar a matéria prima. 

Segundo Ribeiro, Ferreira e Labrincha (2003), para terem-se bons resultados 

durante a extrusão de uma massa cerâmica é necessário observar a composição 

das matérias primas, o grau de moagem e o teor de umidade. No processo, a 

massa cerâmica em estado plástico é comprimida (com os sistemas mecânicos 

e o vácuo que existe na máquina) para o modelo que possui dimensões finais 

dos produtos.  

 

b) Prensagem de Massa Cerâmica  

 

Segundo Freitas et al. (2009), “a operação de conformação por 

prensagem a seco baseia-se na colocação de uma massa de pó granulado no 

interior de uma matriz rígida, ou de um molde flexível, que é compactada devido 

à aplicação de uma força de pressão”. 

Utilizando a técnica de prensagem de pós-cerâmicos, é possível fabricar 

revestimentos, porcelanas técnicas, porcelanas de mesa, cerâmica dentária, 

entre outros produtos cerâmicos. Essa técnica, quando comparada com a 

extrusão, possui um custo mais elevado.   
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A Figura 4 mostra o processo de fabricação dos produtos cerâmicos 

através da técnica de prensagem.  

 

Figura 4 – Esquema do processo de fabricação de materiais cerâmicos 

por prensagem. 

 

Fonte: Adaptado de Barba et al (1997 apud Motta, Cabral Junior e Tanno, 1998, p. 32).  
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c) Injeção de Massa Cerâmica  

 

O processo de injeção consiste em injetar as matérias primas, na forma 

de pós, em um molde com as dimensões já estabelecidas. O material encontra-

se em suspensão com um determinado ligante. Para tanto, é utilizada uma 

máquina do tipo injetora para realização do procedimento.  

A Figura 5 mostra o esquema do processo de injeção de pós cerâmicos 

com a obtenção de peças por essa técnica. 

 

Figura 5 – Esquema do Processo de Injeção de Pós Cerâmicos. 

 

                Fonte: Oliveira et al. (2004). 

 

d) Colagem de Barbotina  

 

De acordo com Acchar (2006), entre os processos de conformação de 

pós-cerâmicos, existe a colagem de barbotina. A barbotina é uma suspensão 

com partículas sólidas de materiais cerâmicos em água. Para fabricação das 
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peças, a barbotina é colocada nos moldes de gesso (com as dimensões das 

peças), onde á água será absorvida, formando a peça desejada em formato 

sólido.  

As principais vantagens do processo de colagem de barbotina é a 

dispersão dos pós dentro do líquido com baixa viscosidade, a possibilidade de 

fabricação de peças com formatos complexos e o baixo custo. Por outro lado, 

existe pouca precisão das dimensões dos produtos fabricados e uma baixa 

produção (FERNANDES, 2008). 

 

2.4.3 Processo de Sinterização  

 

Após o processo de conformação os materiais cerâmicos devem ser 

secos. Essa secagem é uma etapa preliminar à sinterização, podendo ser feita 

naturalmente ou de forma artificial. Conforme Souza (2015), “a umidade residual 

do material após secagem geralmente é inferior a 1%”.  

 A sinterização pode ser definida como o processo físico, termicamente 

ativado, onde as partículas que antes estavam dispersas, agora mantêm um 

contato mútuo e assim adquirem resistência mecânica (SILVA; ALVES JUNIOR, 

1998 apud BRITO; MEDEIROS; LOURENÇO, 2007, p. 205). 

 É nesta etapa que ocorre o processo de retração e densificação do 

material. Também acontece na sinterização a formação das propriedades finais 

dos materiais trabalhados, como resistência mecânica, dureza, condutividade 

térmica e elétrica, porosidade, dentre outras (FURLAN, 2013). 

Existem três tipos de sinterização: sólida, por fase líquida e ativada 

(GOMES, 1993). Cada uma dessas com características distintas e apresentando 

objetivos que dependem do material que será trabalhado. Nos materiais 

cerâmicos, especialmente nos de revestimentos, o processo de sinterização é 

responsável pela densificação do material; acontecendo por fase líquida.  

Segundo Heck (1996), as peças cerâmicas para serem fabricadas com 

qualidade, precisam passar na sinterização pelas seguintes etapas:  

 

a) desenvolver a fase líquida ideal para, dessa maneira, obter-se à 

porosidade em níveis aceitáveis;  
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b) durante o processo a quantidade de fase líquida e viscosidade devem 

ser graduais à temperatura de sinterização, para que assim às propriedades 

também sejam, dentre as quais a absorção de água, retração linear e 

deformação piroplástica.  

 

2.4.4 Polimento e Esmaltação dos Revestimentos 

 

 O processo de polimento é essencial para a estética dos revestimentos 

cerâmicos. De acordo com Alves et al. (2010), o polimento de placas de 

porcelanato é um processo que agrega valor ao revestimento cerâmico por 

causa do elevado brilho atingido em função da redução da rugosidade 

superficial. Dessa forma, são necessários máquinas do tipo politriz que utilizam 

lixas abrasivas para a realização desta etapa.  

 Os esmaltes cerâmicos são definidos como produtos minerais de 

resultados vitrificados que quando sinterizados adquirem o estado de fusão e 

cristalização. Normalmente são formados por sílica, ácidos e básicos, sais 

metálicos, entre outros; apresentando ponto de fusão menor do que o suporte e 

englobe (WEINHOLD, 2009). As fritas cerâmicas são as principais matérias 

primas na produção dos esmaltes.  

 Dessa forma, os esmaltes são considerados como a última parte na 

fabricação de um revestimento. São essenciais para comercialização dos 

produtos, trazendo, antes de mais nada, beleza e valorização.  

  

2.5 PRINCIPAIS MATÉRIAS PRIMAS DA INDÚSTRIA CERÂMICA 

 

 Os materiais cerâmicos são fabricados a partir de um único elemento ou 

de um conjunto, podendo ser de óxidos, nitretos ou carbetos. Esses materiais são 

encontrados no Brasil em praticamente todas as regiões. Nessa perspectiva, 

essas matérias primas, essenciais para os materiais cerâmicos, são:    
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2.5.1 Argilas  

 

As argilas são encontradas na maior parte da superfície terrestre. Segundo 

Santos (1989), “a argila é um material natural, terroso, de granulação fina, que 

geralmente, quando umedecido com água, adquirem certa plasticidade. São 

formados quimicamente por, principalmente, silicatos de alumínio, ferro e 

magnésio”.  

As argilas são caracterizadas por possuírem partículas com diâmetros 

inferiores a 2 µm (SANTOS, 1989). Em sua composição podem existir os 

seguintes elementos: silicatos lamelares de magnésio e alumínio, quartzo, 

feldspato, carbonatos, óxidos metálicos e matéria orgânica (LUNA; 

SCHUCHARDT, 1999 apud MELLO et al., 2011, p. 142).  

Conforme Macedo et al. (2008), “...em geral, as argilas são materiais muito 

heterogêneos, cujas características dependem da sua formação geológica e da 

localização da extração.” Nota-se, ao observar as variáveis descritas, uma 

dificuldade para determinação da quantidade de tipos de argilas existentes no 

mundo e, logicamente, no território nacional.  

As propriedades das argilas que influenciam diretamente no 

comportamento técnico dos materiais cerâmicos são a granulometria, a 

plasticidade e a composição mineralógica; dentre outras (MORAIS; SPOSTO, 

2006). Portanto, destaca-se: 

 

 - Granulometria das argilas: essa característica dos materiais 

particulados, especificamente nos cerâmicos, é de suma importância para 

entender-se o comportamento final dos produtos. Conforme Aguiar e Novaes 

(2002 apud Cruzetta et al., 2016, p. 21), a granulometria é definida como a 

classificação de partículas de um material em determinado tamanho. Dessa 

forma, a determinação da granulometria de um material cerâmico é importante, 

pois influencia nas propriedades dos argilominerais. 

Uma outra propriedade que se correlaciona diretamente com a 

granulometria das argilas é a plasticidade. Por tal motivo, na cerâmica vermelha, 

por exemplo, geralmente são usados dois tipos de argilas para compor a massa 

– sendo uma plástica e outra arenosa (desplastificante). 
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 As argilas com granulometria menor, utilizadas para produção de 

cerâmica vermelha devem apresentar boa plasticidade, para que seja fabricado 

produtos com alta resistência mecânica a seco (verde) e após sinterização. Por 

outro lado, os desplastificantes ou argilas não plásticas, possuem partículas 

maiores e quando misturadas às argilas plásticas (com granulometria menor), 

ajudam na formação de canais para eliminação da água e, consequentemente, 

diminuem o gradiente de umidade das peças (PRACIDELLI e MELCHIADES, 

1997). De acordo com Macedo (2007), para ter eficácia, os desplastificantes 

devem possuir partículas acima de 60µm.  

Na cerâmica branca é utilizada, predominantemente, a argila caulinítica. 

Esse material é composto por partículas de argila, argilominerais, silte, outros 

minerais e matéria orgânica. Nesse sentido, a granulometria desse tipo de argila 

é homogênea. Na indústria cerâmica de revestimentos cerâmicos, geralmente, 

usa-se matérias primas com granulometria inferiores a 0,75 µm, inclusive as 

argilas. Os ensaios realizados para determinação das faixas granulométricas são 

normatizados pela NBR 6457/86. Já a classificação do solo é dada pela NBR 

6502/95.  

 

 - Composições Químicas e Mineralógicas das Argilas: “As 

propriedades tecnológicas dos produtos cerâmicos dependem das características 

físico-químicas e mineralógicas das matérias primas, como também do controle 

total do processo anterior à queima.” (BELTRAN et al., 1996, apud CORREIA et 

al,, 2016, p. 2).  

Segundo Cabral et al. (2005 apud Crozetta et al., 2016, p. 21), nas argilas 

a composição mineralógica, física e química isolada ou combinada são 

importantes para a fabricação de cerâmica, melhorando o processo de 

conformação. Portanto, percebe-se que essas informações são importantes para 

se ter um conhecimento prévio das propriedades tecnológicas desenvolvidas nas 

cerâmicas produzidas.  

Os óxidos encontrados geralmente nas argilas são a Sílica (SiO2), Óxido 

de Ferro (Fe2O3), Óxido de Alumínio (Al2O3) e Óxidos Metálicos, como por 

exemplo, TiO2, MnO2; dentre outros.  
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- Plasticidade das Argilas: Dentre as propriedades das argilas, a 

plasticidade é imprescindível para a fabricação dos produtos cerâmicos, pois 

determina como o material irá se deformar (sem romper) ao ser aplicado uma 

tensão quando úmido e permanecer com a mesma forma após a retirada da 

tensão (SANTOS, 1989).  

Segundo Motta, Zanardo e Cabral Junior (2001), a plasticidade é 

responsável por trazer uma maior facilidade durante o processo de conformação 

das peças. E é possível, com o controle dessa propriedade, produzir peças com 

geometrias diversas e com resistência  à verde adequada para o manuseio.  

A plasticidade ocorre nos materiais cerâmicos devido à capacidade dos 

argilominerais, ao lubrificarem-se com água, formar uma fina película na 

superfície das partículas. Como as partículas encontram-se eletricamente 

carregadas, acontece uma força de atração, especificamente motivada pela 

hidratação com a água. Para tanto, são os índices de Atterberg que fazem a 

relação entre massa seca e o percentual da água absorvida pelos argilominerais 

(CRUZETTA et al., 2016). Essa propriedade é determinada pelo índice de 

plasticidade (IP). De acordo com Cabuto (1988), esse parâmetro é resultado da 

diferença de outras duas características das argilas, o limite de liquidez (LL) e o 

limite de plasticidade (LP). Dessa forma, para a determinação da plasticidade de 

uma argila usa-se a classificação de Jenkins.   

O Quadro 4 mostra a classificação da plasticidade das argilas, de acordo 

com o índice de plasticidade (IP).  

 

Quadro 4 – Classificação da plasticidade das argilas. 

Plasticidade da Argila Classificação de Jenkins 

Não Plástico IP = 0 

Fracamente Plástica 1 < IP < 7 

Mediamente Plástica 7 < IP < 15 

Altamente Plástica IP > 15 

              Fonte: Adaptado de Cabuto (1988). 
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Na classificação da plasticidade das argilas são usadas duas normas 

técnicas para determinação dos limites e, posteriormente, do IP. O limite de 

liquidez (LL) é definido pela NBR 6459, enquanto para o limite de plasticidade 

(LP), usa-se a NBR 7120.   

Na produção de revestimentos, busca-se usar argilas do tipo mediamente 

e altamente plásticas. Isso é importante para a compressividade dos produtos, 

formação de fase vítrea, entre outros benefícios.  

 

2.5.2 Quartzo 

 

O nome quartzo provém do alemão que significa “duro”. Esse mineral 

possui dureza 7 (escala de mohs) e pertence à família dos tectossilicatos, 

ocorrendo em quase todo globo terrestre e em todos os tipos de rochas (PRONIN, 

2010). Basicamente existem dois tipos de quartzo: o natural e o cultivado. 

Logicamente, o mineral natural é encontrado e retirado da natureza. O cultivado 

é produzido em laboratório, através do crescimento hidrotérmico em autoclave. 

As grandes reservas mundiais desse mineral encontram-se no Brasil e outras, em 

menor quantidade, na África (Madagascar) (DINIZ FILHO; ARCOVERDE, 2000 

apud LUZ; BRAZ, 2000, p. 3). 

 De acordo Zauberas e Riella (2000), o quartzo possui função estruturante 

nas peças cerâmicas, melhorando à resistência mecânica e controlando o 

coeficiente de dilatação térmica da massa. Esse mineral é encontrado em quase 

todas as argilas na forma de sílica livre, sendo uma forma cristalina da sílica 

(SiO2) ou também conhecido como óxido de silício.  

Ainda sobre a função do quartzo dentro das massas cerâmicas, Bernardin 

(2006 apud Soares Filho, 2013, p. 33), cita que “o quartzo possui várias 

propriedades nas massas cerâmicas, pois é responsável pelo controle da 

dilatação e ajuste de viscosidade da fase líquida, formada durante a sinterização 

da massa; além de facilitar a secagem e a liberação dos gases durante a 

queima”.  

De acordo com Andrade et al. (2009), o quartzo é responsável pelo 

aumento da resistência mecânica das peças, pois serve como um “esqueleto”, 

especialmente quando combinado com outros óxidos (CaO, Na2O e MgO). 
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 Apesar de ser largamente utilizado em formulações cerâmicas, o quartzo 

quando não manuseado de forma correta pode prejudicar drasticamente as 

peças cerâmicas. Conforme Zauberas e Riella (2000), ao atingir a temperatura 

em média de 574ºC, ocorre uma transformação polimórfica reversível das fases 

α e β do quartzo. Após serem sinterizados, os materiais cerâmicos de 

revestimento sofrem uma nova transformação interna. Nesse caso, as partículas 

de quartzo β transformam-se em α, sendo seguida de uma forte retração. O 

resultado é a formação de microtrincas nas partículas, nas interfaces e na matriz 

vítrea.  Peças com tais problemas, provavelmente, são rejeitadas nas indústrias.  

  

2.5.3 Feldspato 

 

O feldspato é um componente importante nas composições de massas 

cerâmicas, especialmente nos revestimentos cerâmicos.  De acordo com Lira e 

Neves (2013), “o nome feldspato vem do alemão feld = campo + spath = pedra e 

refere-se a um grupo de minerais de aluminossilicato do tipo AB4O8. Constituem 

60% da crosta terrestre e geralmente são brancos ou claros, com boa clivagem”. 

Para Tavares et al. (2005 apud Aarão, 2015, p. 37), “os feldspatos são 

encontrados em rochas ígneas, metamórficas e sedimentares, sendo que os 

pegmatitos graníticos são uma das principais fontes dos minerais deste grupo”. 

De acordo com ABNT (2007 apud Sousa 2014, p. 12) e Lira e Neves (2013) 

o termo feldspato compreende uma série de alumino-silicatos ou alcalinos 

Terrosos. A formação desses minerais é diversa, sendo encontrados 

naturalmente como misturas de alumino-silicatos de potássio, sódio, cálcio e lítio. 

Em ocasiões raras os feldspatos são formados a partir de alumino-silicatos de 

bário e césio. Os mais usados na produção industrial de revestimentos cerâmicos 

são os feldspatos do tipo potássico e sódico, principalmente pela sua temperatura 

de fusão.  

No Brasil as reservas de feldspatos concentram-se na região Sul e 

Sudeste. Na Região Sudeste destaca-se São Paulo com 47,1% e Minas Gerais 

com 36,3% das reservas existentes. Na região sul o Paraná com 10,7% (RAMOS, 

2001).  

Os feldspatos são divididos em dois grandes grupos (em relação às 



Flánelson Maciel Monteiro   32 

_____________________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________ 

Programa de Pós Graduação em Engenharia Mecânica – PPGEM/UFRN 
 

 

diferenças encontradas nas suas estruturas cristalinas): os alcalinos (ou álcali-

feldspatos) e os plagioclásios (feldspatos sódio-cálcicos) (LIRA; NEVES, 2013); 

(AARÃO, 2015). O Quadro 5 mostra os principais tipos de feldspatos.  

 

Quadro 5 - Diversos subtipos de feldspatos. 

Feldspatos Alcalinos Feldspatos Plagioclásios 

Ortoclásio Albita 

Microclina Anortita 

Sanidina - 

Anortoclásio - 

Pertitas - 

Fonte: Adaptado de Lira e Neves (2013).  

 

De acordo com Piccoli (2005), “os feldspatos são caracterizados por não 

apresentarem um ponto definido de temperatura de fusão, mas sim um intervalo 

de temperatura, normalmente compreendido entre 1140 e 1280ºC. Suas 

propriedades físicas são influenciadas diretamente pelo teor de Na2O, K2O e 

CaO”.  

Especialmente nos revestimentos, os feldspatos desempenham a função 

de fundente dentro da massa cerâmica, sendo responsável pela formação das 

fases líquidas iniciais no processo de sinterização. Portanto, cabe ao feldspato a 

responsabilidade de diminuir a porosidade através da densificação inicial das 

peças (BAUCIA JUNIOR et al, 2010). 

Outra propriedade influenciada pelo feldspato é a resistência mecânica das 

peças. Como a resistência mecânica é inversamente proporcional à porosidade, 

compreende-se que o feldspato é determinante para o desempenho satisfatório 

desses materiais. 
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2.5.4 Albita 

 

A albita é um feldspato de sódio (NaAlSi308). Esse material faz parte dos 

componentes básicos que podem ser utilizados na fabricação de revestimentos 

cerâmicos.  

“A albita é comumente encontrada em granitos, sienitos, riolitos e traquitas. 

Esse mineral também é comum em rochas metamórficas de baixa qualidade que 

variam de zeólita a fácies xisto-verde” (LIRA E NEVES, 2013). 

 Dentro da estrutura cerâmica a albita atua conforme os demais fundentes, 

diminuindo a temperatura de fusão da formulação, formando as primeiras fases 

líquidas e agindo para diminuir a porosidade da peça através da densificação.  

 “A qualidade do feldspato é avaliada pela quantidade de ortoclásio e albita 

presentes nos feldspatos potássico e sódico, os fundentes de uso mais comum 

em composições de porcelana” (CHATTERJEE, 2001).  

 

2.5.5 Caulim 

 

Os termos “kaolin” e “kaolinita” são originados da China, particularmente 

de uma localidade chamada “Kau-ling”. Porém, os primeiros relatos desse 

material foram dados pelos missionários e exploradores europeus no séc. XVIII, 

pois os chineses utilizavam dessa “argila” para fabricar porcelanas (BRISTOW, 

1987; DANA 1970, apud LUZ; DAMASCENO, 1993, p. 3). 

Segundo Mártires (2016), “caulim é uma rocha formada por um grupo de 

silicatos hidratados de alumínio. Contém outras substâncias sob forma de 

impurezas como areia, quartzo, palhetas de mica, grãos de feldspato, óxidos de 

ferro e titânio, dentre outros”. Conforme Luz et al. (2008), o caulim é formado 

mineralogicamente pela caulinítica e um silicato de alumínio, possuindo a 

seguinte nomenclatura molecular Al4(Si4O10)(OH)8.  

De acordo com Silva et al. (1997 apud Sousa, 2014, p. 13), os caulins são 

classificados em cinco tipos: caulins sedimentares, caulins oriundos de 

pegmatitos, caulins de rochas graníticas, caulins de rochas vulcânicas e, por fim, 

os caulins de anortosito. Já segundo Anjos (2011), o caulim é classificado, 

conforme sua gênese, em dois principais tipos: os depósitos primários, formados 
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a partir da alteração hidrotermal ou intempérica de rochas cristalinas e 

secundários, resultantes da erosão e deposição dos depósitos primários.  

As propriedades desse mineral são interessantes para à indústria, sendo 

algumas listadas no Quadro 6 em conjunto com as suas aplicações.  

 

Quadro 6 – Propriedades e Aplicações do Caulim. 

Propriedades Aplicações 

Quimicamente inerte em uma grande faixa de pH (3 a 9) Utilizado para fabricação de filmes 

Coloração Branca  Pode ser usado como carga, por exemplo, para 

compósitos. 

Alta alvura  

Pouco abrasivo Utilizado na Indústria da Construção Civil e Cerâmica 

Capacidade de cobertura quando usado como pigmento Na extensão e reforço de polímeros 

Reforçador para as aplicações de carga No suporte e na catalização em fibras de vidro 

Fácil dispersão Como veículo, adsorvente, diluente. 

Baixa condutividade térmica e elétrica Como agente polidor 

Compatibilidade com praticamente todos os adesivos 
 

- 

Produto de preço competitivo em relação aos materiais 
Alternativos. 

- 

Fonte: Adaptado de Anjos (2011).   

 

A caulinítica é o principal componente do caulim, entre suas funções dentro 

da cerâmica tem-se a sua capacidade de estruturação. Segundo Harben (1995 

apud Moraes, 2007, p. 35), para ser utilizado na produção ceramista, o caulim 

deve possuir entre 75 e 85% de caulinítica e não ter altos teores de minerais que 

afetam a coloração das peças, como os minerais que possui óxidos de ferro 

(Hematita – Fe2O3).  

“A presença de minerais do tipo quartzo, cristobalita, alunita, esmectita, 

ilita, moscovita, biotita, clorita, gibbsita, feldspato, anatásio, pirita e haloisita 

podem prejudicar a qualidade do caulim, afetando propriedades importantes 

como a alvura, a brancura, a viscosidade e a abrasividade” (LUZ, 2008). 
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Biffi (2002 apud Silveira et al., 2016, p. 1011) afirma que nas massas 

cerâmicas, especialmente de revestimentos, a proporção de caulim deve variar 

entre 10-15%. Sendo que sua função é dar brancura à massa e ajudar no 

equilíbrio das reações termodinâmicas através da alumina (Al2O3). A alumina 

internamente associa-se a outros componentes minerais internos, principalmente 

os alcalinos fundentes, que em conjunto com a mulita (3Al2O3.2SiO2) tem a função 

de estruturar a peça cerâmica e assim melhorar sua resistência mecânica.  

 

2.3.5.1 Reservas de Caulim no Brasil e no Rio Grande do Norte 

 

Conforme Mártires (2016) existem reservas de caulim espalhadas por todo 

globo terrestre, não existindo uma grande concentração em apenas um 

continente. Os principais países que possuem reservas desse mineral são os 

Estados Unidos, possuindo 53% das reservas mundiais, o Brasil com 28%, a 

Ucrânia e Índia com 7%.  

As reservas brasileiras são de boa qualidade, tendo altíssima alvura e 

pureza; tanto que seu uso é destinado para as indústrias de papel.  É na Região 

Norte (Amazonas, Pará e Amapá) onde se encontram as maiores reservas 

nacionais. A Figura 6 mostra a distribuição das grandes jazidas de caulim no 

território brasileiro.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Flánelson Maciel Monteiro   36 

_____________________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________ 

Programa de Pós Graduação em Engenharia Mecânica – PPGEM/UFRN 
 

 

Figura 6 – Jazidas de caulim distribuídas pelo território do Brasil. 

 
        Fonte: Wilson, Santos e Santos (1998). 

 

 No Brasil existem os dois tipos de Caulim, tanto o primário quanto o 

secundário. Conforme Luz et al. (2008), os depósitos minerais de caulim nos 

Estados do Amazonas, Pará e Amapá são do tipo sedimentar. Por outro, nos 

demais Estados da federação, o caulim encontrado é secundário, originados pelo 

intemperismo do granito e da alteração dos pegmatitos. 

A qualidade do mineral brasileiro faz com que seu uso seja destinado para 

a indústria de papel. Dentro das jazidas localizadas na região, têm-se algumas 

que chamam atenção pela sua capacidade de produção e qualidade dos 

produtos, por exemplo, as encontradas na região do rio Capim – Nordeste do 

Pará – e outra na região do rio Jarí (Estado do Amapá). Esse mineral é 

beneficiado no Pará (SANTANA et al, 2012). 

No nordeste brasileiro às principais indústrias mineradoras que trabalham 

com a exploração do caulim localizam-se na região da Província Pegmatítica da 

Borborema do Seridó, estendendo-se entre os Estados do Rio Grande do Norte 

e Paraíba; sdestacando-se as cidades de Equador (RN) e Junco do Seridó (PB), 
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os principais polos de exploração na região. (LEITE et al., 2007 apud 

NASCIMENTO; DINIZ; ARAÚJO, 2015, p. 79). 

De acordo com Wilson, Santos e Santos (1998), na província da 

Borborema do Seridó, os pegmatitos são do tipo caulinizados, especificamente 

na região de Junco do Seridó - Equador. Esses minerais possuem de 6 a 8 metros 

de largura e a profundidade para extração chega ao máximo de 30 metros. Outro 

fato que deve ser destacado é que os pegmatitos dessa região encontram-se 

misturados com quartzitos, o que gera uma parede muito firme e dura. Outra 

característica desses minerais é sua homogeneidade.  

A Figura 7 mostra a localização da província pegmatítica da Borborema do 

Seridó.   

 

        Figura 7 – Província Pegmatítica da Borborema do Seridó. 

 

         Fonte: Viera e Vidal (2016) 

 

Além dos depósitos minerados de caulim encontrados em Equador (RN), 

existem proporções de pegmatitos caulinizados em Carnaúbas dos Dantas e 

Parelhas, ambas cidades do Seridó Potiguar. Na zona litorânea do Estado 

existem estudos que apontam evidências de caulim em Ferreiro Torno/Guarapes 

no munícipio de Macaíba.  O depósito situado em Natal possui alta qualidade para 

exploração, sendo indicado seu uso para cerâmica de revestimento e cobertura 

de papel. Porém a jazida localiza-se dentro de uma reserva ambiental o que 
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impossibilita sua exploração (PFALTZGRAFF; TORRES, 2010). 

No Estado do Rio Grande do Norte, a maior concentração de empresas 

que trabalham na extração e beneficiamento de caulim se encontra no município 

de Equador. A localização do município é destacada na Figura 8.  

 

Figura 8 – Mapa do Munícipio de Equador –RN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     

 

 

                          Fonte: Jota Maria (2016) 

 

2.5.6 Quartzito 

 

O quartzito é uma rocha ornamental e de revestimento encontrada em 

grande parte das regiões do Brasil e com certa facilidade na região do Seridó 

Potiguar, especificamente na região da Província Pegmatítica da Borborema.  

De acordo Vidal, Campos e Correia (2015), quartzito é uma rocha 

metamórfica constituída primordialmente de quartzo, onde sua proporção pode 

chegar aos 80%, possuindo em sua composição mineralógica outros elementos, 

tais como feldspato, muscovita e biotita. Outros elementos, em pequenas 

quantidades, também compõem os quartzitos; existindo variações de cores.  

As propriedades dos quartzitos são variadas:  

a) é uma rocha tenaz devido à interpenetração dos grãos;  

b) é um mineral duro e compacto;  
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c) possui fratura subconchoidal; 

 d) seu brilho é semelhante ao quartzo.  

As principais cores dos quartzitos são: branca, cinza claro, amarelo e 

castanho; Além das cores citadas, ainda tem-se o quartzito verde, preto, dourado 

e o quartzito rosa (estudado nesse trabalho).  

No Quadro 7 listam-se alguns tipos de quartzitos de acordo com sua 

coloração e minerais que os influenciam. 

 

Quadro 7 – Alguns tipos de quartzitos e especificações. 

Nome do Quartzito Coloração Minerais presentes Observações 

Quartzito Azul Imperial Tons de Azul Dumortierita ou a cianita, 

ou minerais opacos. 

- 

Quartzito Azul Cinza azulado Dumortierita ou a cianita, 

ou minerais opacos 

- 

Quartzito rosinha do 

Serro 

Rosa Dumortierita ou a cianita, 

ou minerais opacos 

- 

Quartzito Rosa Aurora Rosa Minerais opacos Pouco recristalizado/ 

caraterizados como 

meta arenitos 

Quartzito Pink  Rico em feldspato - 

São Tomé Bianco Branco Minerais opacos  

Azul Macaúbas Tons azuis Dumortierita ou a cianita, 

ou minerais opacos 

- 

Amarilio São Tomé Amarelo Turmalina, Biotita, rutilo, 

entre outros. 

- 

Fonte: Costa et al. (2002). 

  

De acordo com Pires (2007), existem duas propriedades especiais do 

quartzito que favorece e fragiliza o mineral: 

 a) Em certos casos alguns quartzitos por serem formados em condições 

tectônicas especiais apresentam facilidade de desenvolver placas que se 

separam ao longo de planos (planos de folheação), apresentando facilidade, 

custos de extração e beneficiamento final baixo;  

b) Em outros casos, os quartzitos são friáveis, desagregando-se com 

facilidade, o que dificulta seu aproveitamento no quesito ornamentação.  

A Figura 9 mostra o quartzito rosa logo depois de retirado de uma jazida, 

enquanto na Figura 10 tem-se o quartzito azul. 
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       Figura 9 – Quartzito Rosa.                      Figura 10 – Quartzito Azul                            

          

Fonte: Arquivo pessoal (2016).                                Fonte: https://portuguese.alibaba.com (2016). 

 

Nessas Figuras pode-se notar as formas de beneficiamento desse mineral, 

desde a racha in natura até as placas de quartzito. 

A Figura 11 mostra outro tipo de quartzito em formas de placas, o dourado.  

 

Figura 11 – Quartzito Dourado. 

 

                                          Fonte: Arquivo pessoal (2016). 

 

2.3.6.1 Reservas de Quartzitos no Brasil e no Nordeste 

 

A exploração do quartzito no território nacional é ampla, com ocorrências 

em Estados como Minas Gerais, Rio de Janeiro e Goiás; e ainda em Estados do 

Nordeste como Paraíba, Rio Grande do Norte e Bahia. Por ser uma rocha 
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ornamental, o quartzito não é explorado objetivando sua utilização para indústria. 

Com isso, não existem na literatura acadêmica, extensas informações sobre esse 

mineral; principalmente no que diz respeito à sua aplicação em áreas de 

tecnologia .  

No território nacional, o Estado de Minas Gerais se destaca pela produção 

de quartzitos. Conforme Fernandes, Godoy e Fernandes (2003), o Estado 

corresponde pela maior parte da produção desse mineral no Brasil, existindo 

dentro do seu território quatro centros de produção; sendo o de São Tomé das 

Letras o mais representativo. Os outros centros são Alpinópolis, Ouro Preto e 

Diamantina.  

Já na Região Nordeste do país, em níveis de produção o quartzito, em 

suas diversas variações, é explorado em grande parte dos nove Estados que o 

compõem. Na Bahia, por exemplo, existem ocorrências do quartzito azul 

macaúbas (e suas variedades), na Serra do Espinhaço Setentrional 

(EVANGELISTA; DANDERFER FILHO, 2012). 

De acordo Souza, Souza e Rolim Filho (2008), no Estado de Pernambuco 

o quartzito do tipo Malta é encontrado nos municípios de Ouricuri, Parnamirim e 

Santa Cruz. Sua tonalidade é cinza prateada com cristais de hornblenda, trazendo 

mais valor agregado ao produto.  

Na Paraíba encontram-se jazidas de quartzitos com excelente qualidade. 

De acordo com Vidal, Campos e Correia (2015), “na Paraíba, a grande 

concentração de rochas de quartzito ocorre nos municípios de Várzea e Junco do 

Seridó (PB)”.  De acordo com Vital et al. (2012), os depósitos de quartzitos 

encontrados estão ligados à rochas pré-cambrianas do proterozóico superior. 

Ainda conforme Santos (2011), no município de Várzea, há cerca de 30 jazidas 

dessa rocha.  

No Estado do Rio Grande do Norte, onde se localiza a província 

pegmatítica do Seridó Potiguar, também possuem jazidas de quartzitos. Cidades 

como Parelhas, com rico potencial mineralógico, e Equador são cidades com 

ocorrências do mineral.  
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2.6 RESÍDUOS SÓLIDOS, BENEFICIAMENTO E FORMAÇÃO DE RESÍDUOS 

DE CAULIM E QUARTZITO ROSA 

 

 Neste trabalho são usados dois tipos de resíduos sólidos: quartzito rosa e 

caulim. Para melhor compreensão é importante conhecer, estudar e discutir os 

conceitos básicos desses materiais. E, também, conhecer as etapas que resultam 

na formação dos resíduos sólidos. Até porque, no caso da mineração, é na etapa 

de beneficiamento da matéria prima que acontece à formação de boa parte 

desses tipos de resíduos. 

   

2.6.1 Resíduos Sólidos 

  

Segundo Menezes et al. (2007), a produção mineral e os bens 

industrializados produzidos pelo homem atingiu números nunca vistos ou 

imagináveis pela humanidade. Ao lado da produção industrial em alta escala, tem-

se à geração de resíduos industriais e urbanos. 

 Segundo a NBR 10004:2004, “São considerados resíduos nos estados 

sólidos e semissólidos, subprodutos que resultaram de atividades de origem 

industrial, doméstica, hospitalar, comercial, agrícola, de serviços e de varrição. 

Ficam incluídos nesta definição os lodos provenientes de sistemas de tratamento 

de água, aqueles gerados em equipamentos e instalações de controle de 

poluição, bem como determinados líquidos cujas particularidades tornem inviável 

o seu lançamento na rede pública de esgotos ou corpos de água ou exijam para 

isso soluções técnicas e economicamente inviáveis em face à melhor tecnologia 

disponível.” 

É necessário destacar essa definição para não existir confusão entre os 

diferentes tipos de resíduos que existem na nossa sociedade.  

 Dessa forma, o que antes se chamava “lixo”, hoje se considera como 

“resíduo sólido”. Isso porque, conforme pesquisadores, hoje praticamente todo 

tipo de resíduo sólido possui destino mais adequado do que o descarte (SEBRAE-

MS, 2012). 

Segundo Menezes et al. (2007), “as indústrias de processamento e 

beneficiamento mineral se destacam pela quantidade de resíduos produzidos, 
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que caminham paralelamente ao volume de produção”. Sendo este setor um 

impulsor de desenvolvimento econômico mundial, é necessário um amplo e 

robusto investimento para diminuir os impactos causados pelos seus resíduos 

sólidos.  

A produção de resíduos na mineração depende do processo de extração 

mineral, da concentração do mineral na rocha matriz e da localização da jazida 

em relação à superfície. Para tanto, existem a formação de dois tipos de resíduos 

sólidos na mineração: os estéreis e os resíduos. Os resíduos sólidos do tipo 

estéreis são os materiais escavados na lavra, geralmente seu destino final são as 

pilhasde resíduo. Do outro lado têm-se os resíduos, que são formados no 

processo de beneficiamento (SILVA; VIANA; CAVALCANTE, 2012). 

Na tentativa de diminuir a quantidade de resíduos sólidos e o seu impacto 

no meio ambiente, técnicas de reutilização vêm sendo empregadas. A 

possibilidade mais usual para dar uma finalidade nesses resíduos é utilizá-los em 

aterros. Porém, outras formas de aproveitar os resíduos da exploração mineral 

vêm sendo desenvolvidas e algumas já foram testadas em plantas industriais. 

Uma das alternativas estudadas e testadas é à incorporação desses resíduos em 

massas cerâmicas destinadas à fabricação de revestimentos ou outro tipo de 

produto cerâmico.   

 

2.6.2 Beneficiamento e Formação de Resíduos de Quartzito 

 

 O quartzito é uma rocha utilizada, primordialmente, para decoração e 

adorno de residências. O processo de utilização dessas rochas inicia-se na 

extração. Durante essa etapa busca-se retirar das jazidas as placas de quartzitos 

com a maior área possível. O processo de extração, nas jazidas da região de 

Várzea - PB e Junco do Seridó - PB, é realizada com técnicas artesanais. Além 

disso, é preciso ter cuidados no manuseio das peças, pois o quartzito possui uma 

textura foliada, tornando às placas mais frágeis. Há casos onde o quartzito possui 

uma resistência mais elevada, por exemplo, o quartzito do tipo “Itacolomy”, 

encontrado em distritos próximos à cidade de Várzea-PB. Nessa situação, usa-

se explosivos para extração. A Figura 12 mostra uma jazida de quartzito no 

município de Junco do Seridó-PB.  
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Figura 12 – Vista panorâmica de uma jazida de quartzito em Junco do                        

Seridó-PB. 

 
                              Fonte: Arquivo pessoal (2017). 
 

 Após o processo de soltura das placas de quartzitos das rochas matrizes, 

esses materiais são empilhados de acordo com tamanho e coloração (caso exista 

mais de um tipo na mesma jazida). Em seguida são levados para serralharias 

onde acontece o beneficiamento das peças e comercialização final. São na etapa 

de extração das peças, que são formados os primeiros resíduos sólidos minerais 

desta atividade, os estéreis.  

A Figura 13 mostra pilhas de quartzitos em uma jazida. É possível 

visualizar que em toda jazida há fragmentos de quartzitos espalhados. Estes por 

não possuírem viabilidade comercial, servirão apenas para preencher as cavas 

ou como metralha nas estradas carroçáveis.  
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Figura 13 – Pilhas de Quartzitos em uma Jazida em Junco do Seridó-PB. 

 
                                    Fonte: Arquivo pessoal (2017). 
 

O processo de beneficiamento do quartzito nas serralharias começa logo 

após a chegada do material. Os quartzitos são separados pelo tamanho, textura 

e coloração. Logo em seguida são levados para serem serrados.  

No processo de serragem ocorre a formação de um novo tipo de resíduo 

sólido, o pó da rocha. Nesta etapa usa-se água para diminuir o impacto da poeira. 

A placa de quartzito, dependendo do seu destino final, pode ser cortada mais de 

uma vez para adquirir o formato desejado. A finalidade desses múltiplos cortes é 

criar peças de vários tamanhos que são, logicamente, ligadas às necessidades 

do mercado consumidor.  

Além do pó de corte, formado durante o processo de serragem das peças, 

os pedaços da rocha cortados são descartados; sendo responsáveis pela 

formação da maior parte dos resíduos sólidos dessa produção mineral. Durante 

o processo de serragem das peças de quartzitos, o pó das rochas misturado com 

água (usada para diminuir a poeira) são canalizados para tanques, ação esta que 

objetiva reter esse resíduo sólido, concentrá-lo e, posteriormente, descartá-lo 

adequadamente no meio ambiente.  

A Figura 14 mostra uma serra usada para talhar as rochas de acordo com 

as formas e tamanhos desejados.  
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Figura 14 – Serra utilizada para cortar o quartzito. 

 
                                             Fonte: Arquivo pessoal (2017). 

 
A Figura 15 mostra um tanque usado para depositar o pó da rocha de 

quartzito formado após a etapa de corte.  
 

Figura 15 – Tanque para trabalhar o pó do corte do quartzito. 

 
                                       Fonte: Arquivo pessoal (2017). 
 

Após passar pelos tanques, a água e o pó de rocha em suspensão são 

escoados para um tanque final, onde, após a evaporação da água, o resíduo é 

retirado.  

A Figura 16 (a e b) mostra o pó da rocha de quartzito solidificado.  
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Figura 16 – Pó de quartzito solidificado. 

                             
(a)                                                                  (b) 

 Fonte: Arquivo pessoal (2017). 
 

O polimento das peças de quartzitos é a última etapa do processo de 

beneficiamento. Após essa etapa, o produto final é usado para revestir paredes 

(fachadas externas das casas), muros e pisos (especialmente em locais de pouco 

movimento, como bordas de piscinas).  

A Figura 17 mostra peças de quartzitos do tipo cinza prontas para 

comercialização para revestir paredes, pisos, entre outros. 

 

Figura 17 – Peças de quartzito cinza na cidade de Várzea-PB. 

 
                      Fonte: Arquivo pessoal (2017). 
 

Além das placas de quartzitos existe a fabricação de painéis com os 

pedaços menores das rochas que também são usados no revestimento de 

paredes e muros. O processo ocorre, inicialmente, encaixando as peças de 

quartzitos para transformá-las em quadros de acordo com o formato e tamanho 

desejado. Esses pequenos fragmentos de quartzitos são colados com uma 

espécie de cimento para que permaneçam no formato desejado.  
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A Figura 18 mostra a construção dos painéis decorativos com quartzitos. 

 

Figura 18 – Construção de painéis de quartzito. 

        
(a)                                               (b)  

             Fonte: Arquivo pessoal (2017). 

 

Ao término do processo de beneficiamento dos quartzitos, 20% (vinte por 

cento) do material torna-se resíduo sólido (pó e fragmentos das peças). A Figura 

19 mostra o resíduo sólido gerado após o processo de serragem das peças e 

descartado no meio ambiente na região do município de Várzea-PB. 

 

Figura 19 – Fragmentos de quartzitos descartados no meio ambiente.  

    
(a)                                                                   (b)               

Fonte: Arquivo pessoal (2017). 
 

 

Há nessas pilhas o descarte dos diversos tipos de quartzitos no meio 

ambiente sem qualquer cuidado. Esses fragmentos dessas rochas não possuem 

mais finalidade comercial para indústria de rochas ornamentais tradicional e são 

sumariamente descartados.  
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2.6.3 Beneficiamento e Formação de Resíduos de Caulim 

 

Conforme Menezes et al. (2007), o setor mineral da exploração do caulim 

é responsável pela geração de milhares de toneladas de resíduos por ano. Esses 

resíduos geralmente são descartados no meio ambiente sem qualquer critério e 

tratamento que possibilite seu reuso na indústria. Dessa forma, esse mineral tão 

importante para diversos setores da indústria é considerado um passivo para o 

meio ambiente.  

A extração do caulim na jazida é realizada, dependendo do tipo de lavra, 

de forma manual, mecânica ou ambas. Quando a lavra é a céu aberto, usam-se 

explosivos inicialmente ou retroescavadeiras para extrair o material da rocha.   

Conforme Mártires (2016), a produção completa do caulim é realizada de 

acordo com as seguintes etapas:  

 

. O mineral após sair da jazida é transportado para a planta de 

beneficiamento; 

. Em seguida o caulim passa pelo processo de retirada da areia e segue 

em suspenção na água para ser centrifugado, retira-se o ferro por separação 

magnética e o branqueamento químico do material; 

. As etapas finais são o processo de secagem do material, cominuição na 

granulometria desejada do cliente, empacotamento e transporte final. 

 

De acordo com Campos et al. (2007 apud Menezes et al., 2007, p. 389), o 

processo de beneficiamento do caulim gera dois tipos de resíduo sólidos: o 

primeiro uma areia grossa que representa 70% do total de resíduo e o segundo é 

formado na etapa de beneficiamento/purificação úmida do mineral, formando uma 

lama.  

O processo de purificação do caulim é realizado através da decantação do 

mineral em suspensão. Após passar por tanques de descanso, o material é 

prensado até formar-se um “bolachão” e logo em seguida é levado para secagem 

mecânica.  

A Figura 20 (a e b) mostra o conjunto de tanques utilizados nesse processo 

de beneficiamento e uma pilha de bolachões de caulim.  
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Figura 20 – Taques de purificação do caulim e bolachões de caulim bruto 
                          prensado.  

           
(a)          (b) 

Fonte: Arquivo pessoal (2017). 

  

O resíduo sólido grosseiro do caulim é depositado em pilhas que se 

estendem, dependendo da produção, por uma grande área da empresa, sendo 

reservada exclusivamente para depositar esse material.  

A Figura 21 mostra pilhas de resíduo de caulim em uma empresa na cidade 

de Equador-RN.  

 

Figura 21 – Pilhas de resíduos de caulim em Equador-RN. 

 
                         Fonte: Arquivo pessoal (2017). 
 

Na região da cidade de Equador - RN, as pilhas de resíduos de caulim 

tomam um espaço considerável no meio ambiente onde se localizam as 

empresas de beneficiamento. A Figura 22 mostra panoramicamente o 

aglomerado desse resíduo em pilhas na região da cidade. 
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Figura 22 – Pilhas de caulim espalhadas no meio ambiente no município de 
Equador-RN. 

 
          Fonte: Arquivo pessoal (2017). 
 

Na Figura é possível observar pilhas de resíduos de caulim espalhadas na 

paisagem. Nessa região, as empresas de beneficiamento de caulim se estendem 

até Junco do Seridó-PB.  

 O resíduo de caulim ainda não possui alternativas em escala industrial para 

reutilização. Portanto, cabe aos empresários estocarem esse material no pátio 

das empresas de beneficiamento até uma possível solução ser desenvolvida.  

 

2.7 INCORPORAÇÃO DE RESÍDUOS EM MASSAS CERÂMICAS 

 

A incorporação de resíduos sólidos em massa cerâmica não é uma 

novidade para a comunidade acadêmica. Há décadas pesquisadores em todo 

mundo buscam alternativas viáveis para dar um destino adequado aos resíduos 

sólidos, especificamente aqueles provenientes da atividade de exploração 

mineral. Inúmeros trabalhos acadêmicos se desenvolveram para mostrar a 

viabilidade técnica, ou não, desse processo.  

Nas pesquisas acadêmicas ligadas ao estudo da incorporação de 

resíduos, discutem-se quais as vantagens e desvantagens da utilização desses 

materiais para solucionar uma problemática ambiental ou como utilizá-los na 

fabricação de novos produtos. Além disso, o outro ponto levado em consideração 

é o econômico, pois é necessário analisar e ponderar sobre a viabilidade 

econômica do processo de reutilização de um determinado resíduo sólido. Essas 

indagações são essenciais para o desenvolvimento de técnicas aplicáveis e 

viáveis para às indústrias ceramistas usarem os resíduos sólidos em suas 
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produções comerciais.  

 

2.7.1 A incorporação de Resíduos Sólidos em Massa Cerâmica 

 

 Conforme Nicolite et al. (2016), diante da eminente exaustão das jazidas 

minerais e, especialmente, ao saber-se que os recursos minerais são finitos, as 

indústrias cerâmicas vêm adotado, gradativamente, a utilização da técnica de 

incorporação de resíduos sólidos nas massas cerâmicas. Ainda de acordo com 

Groenner (2007 apud Weizenmann et al., 2013, p. 442) há, também, um interesse 

especial para a indústria cerâmica incorporar os resíduos sólidos nas massas 

cerâmicas pela resistência dos componentes tóxicos (cádmio, chumbo, níquel e 

outros), lixiviarem após o processo de sinterizados.  

O processo de reutilização de resíduos minerais traz consequências 

econômicas positivas para a indústria ceramista e mineral, pois diminui a 

necessidade de mais energia para extrair e beneficiar uma quantidade maior de 

um determinado mineral (matéria prima). Por outro lado, é necessário mostrar 

para a indústria ceramista que a incorporação de resíduos sólidos é um processo 

viável economicamente e ambientalmente e tecnicamente adequado. Nesse 

sentido, Dondi et al. (1997a apud FARIA, 2015, p. 19) esclarece que ao adicionar 

resíduos sólidos nos materiais cerâmicos, o resultado tende a ser benéfico nas 

propriedades das peças semiacabadas, especialmente nas propriedades físicas, 

tais como: retração linear, resistência mecânica e porosidade. Além disso, frisa-

se que à incorporação de resíduos sólidos influencia todo o processo produtivo, 

desde a compactação até o processo de sinterização.  

 A indústria cerâmica, especialmente a tradicional, é a que mais absorve 

resíduos sólidos. Como os resíduos usados nas incorporações possuem 

propriedades fisioquímicas similares às matérias primas preteridas, podem-se 

inserir grandes quantidades de resíduos sem interferência significativamente nos 

parâmetros de processamento (MENEZES et al., 2007).  Ainda conforme Dondi 

et al. (1997a apud Faria 2015, p. 19), “estes materiais podem tolerar a presença 

de diferentes tipos de resíduos, mesmo em percentagens elevadas”. 

Dessa forma, não é apenas a questão ambiental que importa quando 

debate-se a incorporação de resíduos sólidos da mineração em materiais 
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cerâmicos, mas incluindo nesta discussão os aspectos econômicos e 

tecnológicos, especialmente porque não se pode prejudicar a qualidade dos 

produtos e consequentemente sua comercialização.  

 

2.7.2 Trabalhos Acadêmicos Utilizando a Incorporação de Resíduos Sólidos 

em Massa cerâmica  

 

  Na literatura acadêmica existem diversos trabalhos que tratam sobre o 

tema da incorporação de resíduos sólidos em massa cerâmica. Os resíduos 

provenientes da área industrial da mineração são bastante explorados pelos 

pesquisadores.  

Cada trabalho acadêmico sobre à incorporação de resíduos sólidos 

contribui significativamente para o desenvolvimento de novos produtos e 

técnicas, focando especialmente na diminuição dos problemas ambientais e na 

inovação tecnológica. Percebe-se, ao analisar os trabalhos, a viabilidade técnica 

da produção de materiais cerâmicos com a incorporação desses resíduos, 

respeitando às variáveis utilizadas e as características de cada material. 

Os resíduos sólidos estudados neste trabalho (caulim e quartzito rosa) já 

foram analisados separadamente. Porém, nenhuma pesquisa optou por uni-los 

em uma massa cerâmica, especificamente objetivando à substituição do quartzo 

e do caulim, matérias primas comumente usadas na indústria ceramista. Além 

disso, o caulim, por sua vez, já foi usado na composição de massas cerâmicas 

com outros resíduos minerais e os resultados foram satisfatórios.  

No trabalho de Souza (2014), foram produzidas massas cerâmicas com 

resíduos de caulim e granito, obtendo resultados adequados. Por outro lado, o 

resíduo do quartzito rosa não foi estudado especificamente para compor massas 

cerâmicas.  

O Quadro 8 mostra uma síntese de alguns trabalhos acadêmicos em seus 

diferentes níveis que tratam da incorporação de resíduos sólidos em massa 

cerâmica.  
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Quadro 8 – Trabalhos acadêmicos de incorporação em massa cerâmica. 

Autor (res) Tipo Título do Trabalho Síntese  

Castro, R. J. S.; Soares, R. 

A. L. e  Nascimento, R. M. 
Artigo Científico  

Produção de revestimento 

cerâmico semi-poroso com 

adição de chamote de telhas 

Neste trabalho os autores 

incorporaram chamote de telha 

em massa cerâmica para 

produção de semi-porosos. 

L. L. Brasileiro e  J. M. E. 

Matos 

Artigo Científico 

Revisão bibliográfica: 

reutilização de resíduos da 

construção 

e demolição na indústria da 

construção civil 

O presente artigo traz uma 

revisão da literatura sobre a 

incorporação de resíduos da 

construção civil destinados à 

incorporação em materiais 

cerâmicos.  

Adriana Scoton Antônio 

Chinelatto; Adilson Luiz 

Chinelatto; Dannilo 

Eduardo Munhoz Ferreira; 

Guilherme Gralik 

Artigo Científico 

Estudo da viabilidade do uso 

de resíduo 

de polimento de rochas 

ornamentais 

em porcelanas. 

Neste trabalho os autores 

incorporaram o resíduo 

proveniente da serragem de 

rochas ornamentais na 

fabricação de porcelanas. 

Petula Presotto 

 

Dissertação 

Desenvolvimento De Novos 

Materiais Cerâmicos A Partir 

De Resíduos Da Mineração De 

Serpentinito: Obtenção E 

Caracterização 

A autora do trabalho incorporou 

em cerâmica vermelha 

resíduos da mineração de 

serpentinito. 

Adson Viana Alecrim 

Dissertação 

Estudo do Resíduo de 

Quartzito foliado para emprego 

em estruturas de pavimentos. 

Na dissertação em questão, o 

autor utilizou o resíduo de 

quartzito em bases e sub- 

bases de pavimentos flexíveis. 

Moacir Guilhermino da 

Silva 

Tese 

Avaliação da Incorporação 

combinada dos resíduos de 

cascalho de perfuração de 

poço petrolífero e de polimento 

do porcelanato em cerâmica 

vermelha. 

Nesta tese, o autor incorporou 

na cerâmica vermelha uma 

combinação de dois resíduos: 

cascalho de perfuração de 

poços de petróleo e polimento 

do porcelanato.   

Fonte: Autor (2017). 
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MATERIAIS E MÉTODOS                                   3 

 

 Neste capítulo, serão detalhados os materiais de partida e os métodos 

científicos e tecnológicos adotados para produção deste trabalho acadêmico.  

 

3.1 MATERIAIS DE PARTIDA  

  

 A produção dos revestimentos cerâmicos é possível através das misturas 

de uma variedade de matérias primas cerâmicas, sendo denominados de 

“materiais de partida”. Neste trabalho foi utilizado o feldspato do tipo albita, 

resíduos de caulim e quartzito rosa; além de argila caulinítica.  

 Os materiais de partida foram caracterizados para obtenção das suas 

propriedades físico-químicas para uma melhor compreensão do seu 

desempenho técnico na formação das formulações. Os ensaios de 

caracterização realizados foram a análise granulométrica, fluorescência de raios-

X, difração de raios-X, análise térmica (TG/DTG), análise dilatométrica e, no caso 

da argila, o índice de plasticidade.   

 A Figura 23 mostra o fluxograma do procedimento experimental utilizado 

para o desenvolvimento deste trabalho de pesquisa. 
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Figura 23 – Fluxograma do procedimento experimental utilizado para o 
desenvolvimento deste trabalho de pesquisa. 

 
  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pelo Autor. 

Argila Caulinítica Resíduos de Quartzito Resíduos de Caulim 

Processo de Cominuição da Matéria Prima: 

Britagem e Moagem (24 ou 48 horas) 

Secagem 

Caracterização: (FRX, DRX, AG, TG e DTG, 
Granulometria). 

(Índice de Plasticidade da Argila Caulinítica - IP) 
 

Preparação de oito massas cerâmicas de composição 10, 17, 20, 27, 30, 
37, 40 e 47% de resíduo de caulim e 6% de resíduo de quartzito rosa 
e argila caulinítica com 10% de umidade. 
 

Prensagem (21 MPa) 

Secagem (24 horas) 

Sinterização (1200oC, 1250oC, 1300oC) 
 

Massa Específica Aparente (MEA) 

Módulo de Resistência à Flexão (MRF) 

MEV Porosidade Aparente (PA%) 

Absorção de água (AA%) 

Retração linear de queima (RL%) DRX 

Ensaios Tecnológicos: Ensaios Físico-químicos: 

Albita 

Dilatometria 

TG/DTG 
Perda ao Fogo (PF%) 



Flánelson Maciel Monteiro   57 

_____________________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________ 

Programa de Pós Graduação em Engenharia Mecânica – PPGEM/UFRN 
 

 

 3.1.1 Resíduo de Caulim  

 

 O resíduo de caulim usado nesse trabalho foi coletado num montante de 

resíduos, conforme pode ser visto na Figura 24, existente na empresa Caulise 

LTDA, localizada no município de Equador – RN. 

 

Figura 24 – Resíduos de caulim (Empresa Caulise LTDA). 

        
                  Fonte: Arquivo Pessoal (2017). 

 

 Esse material foi empregado nas massas cerâmicas, como uma fonte de 

quartzo, feldspato e outros componentes minerais, sendo responsáveis, por 

exemplo, pela estruturação dos corpos cerâmicos e formação de fases vítreas.  

A jazida onde a empresa extrai o mineral se localiza próximo à sede. O 

caulim é retirado por retroescavadeiras e logo, em seguida, transportado para o 

beneficiamento. O resíduo extraído dos montantes possui aspecto arenoso, rico 

em mica, e outros minerais considerados contaminantes. Na ocasião, foram 

coletados cerca de 20 quilos de resíduos. 
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3.1.2 Resíduo de Quartzito Rosa 

 

Nas massas cerâmicas usadas para fabricação de revestimentos, um dos 

componentes básicos é o quartzo com elevada pureza. Esse mineral foi 

substituído nas massas cerâmicas pelo quartzito rosa. É importante destacar que 

neste trabalho serão usados os fragmentos das placas de quartzitos que são 

descartados durante o processo de beneficiamento, especificamente após a 

etapa de serragem.  

O resíduo sólido de quartzito rosa foi coletado na empresa Itacolomy – 

Pedras para Revestimentos - no município de Várzea – PB, localizada na 

microrregião da Borborema Paraibana.  

 Segundo Souza (2015), Souza e Costa (2015), Santos et al (2014) e 

Babisk et al (2012), dentre os minerais do tipo quartzito, o rosa obtém o melhor 

resultado quando adicionado em massa cerâmica. Dessa forma optamos pelo 

uso do seu resíduo em substituição ao quartzo.  

 Além disso, na ocasião da visita técnica a serralheria escolhida para se 

coletar o material tinha como resíduo mais abundante o quartzito rosa, o que 

facilitou no momento de encontrá-los entre os montantes (os resíduos dos 

diversos tipos de minerais quartzitos são depositados no mesmo local).  

A Figura 25 mostra diversos tipos de quartzitos empilhados no pátio de 

uma serralharia na cidade de Várzea-PB.   

 

Figura 25 – Resíduos de quartzitos no pátio de uma serralheria em Várzea-PB.  

 
                                Fonte: Arquivo Pessoal (2017). 
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 Apesar da serralheria ser localizada em Várzea, o material é extraído em 

uma jazida do município de Junco do Seridó há cerca de 40 km.  A Figura 26 

mostra a localização dos municípios na região do Seridó nordestino onde foram 

coletados os materiais necessários para produção desde trabalho. As cidades 

estão marcadas com um ponto de cor vermelha para melhor visualização.  

 

Figura 26 – Localização dos municípios onde foram coletados os materiais. 

 
                        Fonte: https://www.google.com.br/maps  (a) (2017) 
 

A Figura 27 uma mostra os quartzitos do tipo rosa empilhado em uma 

jazida na cidade de Junco do Seridó-PB.  

 

Figura 27 – Resíduos de quartzito rosa na forma de fragmentos de placas 
de pedra. 

 
                      Fonte: Arquivo Pessoal (2017). 
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  3.1.3 Argila Caulinítica 

   

A argila caulinítica coletada para produção desde trabalho foi extraída no 

Município de São Gonçalo do Amarante, região da grande Natal. A Figura 28 

mostra a localização da jazida (Comunidade Rural de Ôlho D’água do Chapéu).  

 

Figura 28 – Localização da jazida de argila caulinítica. 

 
                  Fonte: https://www.google.com.br/maps  (b) (2017) 
 

 A jazida em questão nunca foi explorada em larga escala, sendo a argila 

utilizada apenas para confecção de peças artesanais pela comunidade local. 

Neste trabalho foi obtido 10 (dez) quilos de argila bruta da jazida. Esse 

material foi seco em estufa por 24 horas, cominuído, homogeinizado e realizado 

a técnica de quarteamento para posterior caracterização da argila.  

  

 3.1.4 Feldspato (Albita) 

 

 O mineral albita usado nas massas cerâmicas foi disponibilizado pelo 

laboratório de tratamento de resíduos minerais do IFRN, proveniente da empresa 

Armil Mineração LTDA. O material já se encontrava com a granulometria de 200 

mesh.  
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3.2 MÉTODOS DE PROCESSAMENTO E CARACTERIZAÇÃO DOS CORPOS 

      DE PROVA CERÂMICOS 

 

3.2.1 Preparação e Consolidação dos Materiais de Partida 

  

O processo para caracterização das matérias primas se deu inicialmente 

pela coleta e secagem do material em estufa (argila) por 24 horas. Excluindo o 

feldspato do tipo albita, que já se encontrava na granulometria padrão 

estabelecida para este trabalho (200 mesh), entretanto, os demais materiais 

foram cominuídos para tal finalidade. Vale ressaltar que o processo de 

cominuição foi realizado a seco, sem qualquer tipo de fluido.  

 A matéria prima, com granulometria adequada, foi obtida através de uma 

sequência de processos para cominuição. Por exemplo, o resíduo de quartzito, 

por possui uma elevada dureza, quando comparado com as demais matérias 

primas, foi inicialmente cominuído no britador de mandíbulas e, em seguida, 

colocado no moinho de bolas por 48 horas, com o objetivo de atingir o menor 

tamanho de partícula.  

 O processo de preparação da argila se deu incialmente com sua retirada 

da jazida e, após, o material foi levado para secagem por 24 horas e destorroada 

(cominuída manualmente). Após esse processo, o material foi colocado no 

moinho de bolas por 24 horas.  Para tanto, se retirou uma amostra da argila nesta 

etapa para o ensaio de índice de plasticidade (IP).  

O resíduo de caulim encontrava-se naturalmente seco, e, conforme as 

características das suas partículas, o material foi colocado diretamente no 

moinho por 24 horas. 

 Seguindo o fluxograma do procedimento experimental, todas as matérias 

primas foram peneiradas, usando peneiras ABNT de 200 mesh (0,074mm).  

 Após compor as massas cerâmicas, os materiais foram colocados em 

sacos plásticos e permaneceram por 24 horas em descanso para, em seguida, 

iniciar o processo de compactação. Esse intervalo de tempo possui como 

objetivo dar uma melhor homogeneização e umidificação à massa cerâmica. 

Cada corpo de prova foi produzido com doze gramas para cada 

formulação e 10% do peso em água para umedecer a massa cerâmica e facilitar 
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sua compactação.  O processo de confecção dos corpos de prova foi realizado 

através de uma matriz uniaxial metálica com dimensões de 60 x 20 x 5 mm. Para 

o processo de prensagem, utilizou-se uma prensa hidráulica de marca Marcon 

com capacidade máxima de 15 toneladas. A pressão de compactação utilizada 

foi de 21 MPa. Em seguida, os corpos de prova foram colocados em uma estufa 

por um período de 24 horas sob uma  temperatura de 100°C para retirar a 

umidade das amostras.  

 

3.2.2 Massas Cerâmicas e suas justificativas 

 

 As massas cerâmicas para produção deste trabalho foram desenvolvidas 

empiricamente. Conforme Macedo (2007 apud Machado, 2012, p. 48), as 

formulações cerâmicas podem ser produzidas através dos planejamentos 

experimentais e estatísticos. Sendo que a escolha para tal método depende do 

material trabalhado e suas aplicações.  

Encontram-se, na Tabela 1, as massas cerâmicas utilizadas no trabalho. 

   

Tabela 1 – Composição das massas cerâmicas preparadas com os elementos  
          feldspato (albita), argila e resíduos de caulim e quartzito rosa. 

 

Fonte: Elaborado pelo Autor. 
 

 
Ao analisar a tabela com as massas cerâmicas é possível tirar algumas 

observações. Existe uma padronização dos componentes que formam os 

revestimentos cerâmicos nos seguintes elementos: quartzo, argila caulinítica e 

um fundente. 

Empiricamente foram preparadas e testadas outras massas cerâmicas no 

laboratório. Essas formulações podem ser verificadas no Apêndice H. Dessa 

 

MATÉRIAS PRIMAS 
 

F1 
 

F2 
 

F3 
 

F4 
 

F5 
 

F6 
 

F7 
 

F8 

Argila 37% 37% 37% 37% 37% 37% 37% 37% 

Feldspato (albita) 10% 17% 20% 27% 30% 37% 40% 47% 

Resíduo de caulim 47% 40% 37% 30% 27% 20% 17% 10% 

Resíduo de quartzito 
rosa 

6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
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forma, fixaram-se as porcentagens de argila caulinítica e do resíduo de quartzito 

rosa nas massas cerâmicas em 37 e 6%, respectivamente. Por outro lado, 

variando-se nessas a quantidade de feldspato (albita) e do resíduo de caulim.   

 

3.2.3 Processo de Sinterização dos Corpos de Prova 

 

A sinterização do material foi realizada usando um forno do tipo mufla da 

marca JUNG, modelo TB 03013. 

No total foram confeccionados 320 corpos de prova, sendo 40 (quarenta) 

corpos para cada massa cerâmica trabalhada. Desse total 240 (duzentos e 

quarenta) para as três temperaturas de sinterização (1200°C, 1250°C e 1300°C) 

e 80 (oitenta) para serem usadas como contra prova ou na substituição em caso 

de problemas nas etapas de sinterização.  

Em cada temperatura, foram sinterizadas 10 (dez) amostras por 

formulação, totalizando 80 (oitenta) por temperatura de sinterização. A 

sinterização dos corpos de prova se deu sem atmosfera protetora com taxa de 

aquecimento de 10°C/min e isoterma de 60 minutos. O resfriamento das peças 

ocorreu de forma natural, até alcançar a temperatura ambiente.  

 

3.3 ENSAIOS FÍSICO-QUÍMICOS E ANÁLISES MICROESTRUTURAIS 

REALIZADOS NAS MATÉRIAS PRIMAS E NOS CORPOS DE PROVA 

 

3.3.1. Análise do Índice de Plasticidade (IP) 

 

Neste trabalho, o índice de plasticidade (IP) foi medido apenas na argila 

caulinítica. Tal medida foi realizada conforme normas NBR 6457, 6459 e 7180. 

Os resíduos minerais de quartzito rosa e caulim apresentam constituição 

arenosa, sem qualquer plasticidade.  

O índice de plasticidade (IP) é calculado através da diferença dos limites 

de liquidez (LL) e limite de plasticidade (LP).  
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3.3.2 Análise de Difração de Raios-X (DRX) 

 

 Na detecção das fases mineralógicas dos materiais estudados, utilizou-se 

o difratômetro de marca Rigaku, modelo Miniflex II desktop x-ray diffractometer. 

O ângulo inicial foi de 2,0°, o ângulo final de 120,0°, passo de 0,01°, e a 

velocidade igual a 10,0°/min. Para tanto, todo material destinado ao ensaio de 

DRX foi peneirado para ter uma granulometria inferior a 200 mesh (ABNT) como 

padrão do experimento.   

 

3.3.3 Análises de Fluorescência de Raios X (FRX) 

 

Para a realização das análises de FRX, todos os materiais estudados 

possuíam a granulometria abaixo de 200 mesh (ABNT 200), como forma padrão 

para o estudo. O equipamento utilizado foi um Espectrômetro de Energia 

Dispersiva por raios X (EDX) da marca shimadzu, modelo EDX-720.  

 

3.3.4 Análise Granulométrica (AG) 

 

O ensaio de análise granulométrica (AG) nos materiais particulados 

cerâmicos é essencial para compreensão do seu comportamento e, 

consequentemente, do produto final. As matérias primas deste trabalho foram 

ensaiadas em um granulômetro a laser (CILAS 920L). O processo de análise foi 

feito com a utilização de detergente neutro como dispersante, sendo usando dois 

gramas do material para obtenção da curva granulométrica.   

 

3.3.5 Análises Térmicas (TG, DTG e Dilatométrica) 

 

As análises térmicas usadas para produção deste trabalho foram a análise 

termogravimétrica (TG), análise termogravimétrica derivada (DTG) e análise 

térmica dilatométrica. Essas técnicas de caracterização são indispensáveis para 

uma adequada produção da pesquisa.   

Nas análises térmicas foi utilizado um equipamento Analisador 

termogravimétrico TGA/DTG simultâneo, modelo SDTQ600, fabricado pela TA 
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INTRUMENTS.  As amostras foram ensaiadas sob fluxo de gás nitrogênio até a 

temperatura de 1200°C com taxa de aquecimento de 10°C/min. Foram analisadas 

todas as massas cerâmicas e a argila caulinítica usada no trabalho. As amostras 

dos materiais, utilizadas nas análises térmicas, possuíam granulometria inferior a 

200 mesh.  

A análise térmica dilatométrica é essencial para compreensão do 

comportamento das peças cerâmicas quando submetidas ao processo de 

tratamento térmico de sinterização. Portanto, através da dilatometria é possível 

verificar as contrações e expansões que acontecem dentro dos materiais, 

podendo, assim, buscar formas de melhorar seus desempenhos, caso seja 

necessário. Com o intuito de realizar o ensaio, foram confeccionados corpos 

cerâmicos com 30 mm de comprimento e 8,5mm de largura para cada massa 

cerâmica estudada e materiais de partida. O dilatômetro usado foi DIL 402 PC – 

Netzsch. As análises dilatométricas foram realizadas usando atmosfera de 

argônio. 

 

3.3.6 Análise Microestrutural: Microscopia Óptica – MO e Microscopia 

Eletrônica de Varredura – MEV. 

 

A análise microestrutural dos corpos de provas é essencial para comprovar 

a dispersão das fases e homogeneidade, formação de fase líquida, porosidade, 

tamanho de grãos e outros fenômenos e aspectos que acontecem internamente 

após o processo de sinterização. As imagens foram retiradas da seção de corte 

dos corpos de prova. Neste trabalho, foram usados dois tipos de análises 

microestruturais: MO e MEV.  

O ensaio de microscopia óptica foi realizado com um equipamento do tipo 

Microscópico óptico – Marca Nikon, modelo eclipse MA200. O material foi 

analisado sem nenhum ataque químico com reagentes. As imagens dos corpos 

de prova foram tiradas utilizando uma câmera simples, apenas com o objetivo de 

mostrar a coloração. A imagem aumentada em 100 vezes no microscópico óptico 

foi tirada da secção transversal interna dos corpos de prova.  

A análise microestrutural eletrônica de varredura foi realizada através de 

um microscópico eletrônico de marca Hitachi – Modelo TM3000, localizado nas 
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dependências do departamento de materiais da UFRN.   

Para tanto, foi preciso utilizar apenas uma parte dos corpos de prova. 

Todas as formulações tiveram suas microestruturas analisadas pelo Microscópio 

eletrônico de varredura – MEV.  

 

3.4 ENSAIOS TECNOLÓGICOS  

 

Nesta etapa, serão descritos os ensaios usados para detectar as 

propriedades tecnológicas dos corpos de provas. Para tanto foram efetuados os 

seguintes ensaios: absorção de água (AA), retração linear (RL), porosidade 

aparente (PA), perda ao fogo (PF) e resistência à flexão em três pontos (RF).  

 

3.4.1 Análise de Absorção de Água (AA) 

A análise de absorção de água consiste entre a diferença do peso seco do 

corpo de prova (Ps) e o peso úmido (Pu), através da Equação 1.    

 

𝐴𝐴% = (
𝑃𝑢−𝑃𝑠

𝑃𝑠
) 𝑥 100          

Onde:  

AA% = Absorção de Água (%); 

Pu = Peso Úmido (g); 

Ps = Peso Seco (g). 

  

Neste sentido, para determinar a absorção de água, os corpos de prova 

foram pesados e logo em seguida colocados em uma vasilha com água. Após o 

período de 24 horas, as amostras foram retiradas e pesadas novamente. O 

resultado é dado em porcentagem, após aplicação da equação (1).  

 

3.4.2 Análise de Retração Linear (RL) 

 

O ensaio de retração linear (RL) consiste em medir as dimensões dos 

corpos de prova verde (L0) e os corpos de prova após o processo de sinterização 

(Lf). Para determinação da Retração Linear (RT) dos corpos de prova se utiliza a 

   (1) 
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Equação 2.  

 

𝑅𝐿% = [
(𝐿0−𝐿𝑓)

𝐿0
] 𝑥 100 

Onde: 

RL% = Retração Linear (%); 

L0 = Comprimento do corpo de prova verde (mm); 

Lf  = Comprimento do corpo de prova sinterizado (mm).  

 

3.4.3 Análise de Porosidade Aparente (PA) 

 

A porosidade aparente (PA%) consiste em identificar a quantidade de 

poros abertos em relação ao volume das amostras sinterizadas. Os corpos de 

prova foram pesados secos, úmidos e imersos em água.  

A Porosidade Aparente foi calculada utilizando-se da Equação 3.  

 

                              𝑃𝐴% = [
(𝑀𝑢− 𝑀𝑠) 

(𝑀𝑢− 𝑀𝑖)
] 𝑥 100 

 

Onde: 

PA% = Porosidade Aparente (%); 

Mu = Corpo de Prova Úmido (g); 

Ms = Corpo de Prova Seco (g); 

Mi = Corpo de Prova Imerso (g). 

 

3.4.4  Análise de Massa Específica Aparente (MEA) 

  

Os dados da massa específica aparente (MEA) foram determinados pela 

Equação 4. Neste caso, foi usada a massa (ms) pelo volume (mu-mi), conforme 

determina a norma ASTM C 373-97.  

 

𝑀𝐸𝐴(𝑔/𝑐𝑚3) =
𝑚𝑠

(𝑚𝑢−𝑚𝑖)
 

    

  

        (2) 

   (3) 

       (4) 
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Onde: 

MEA = g/cm3 

Ms = massa seca (g); 

Mu = Massa úmida (g); 

Mi = Massa imersa (g).  

 

3.4.5  Análise de Perda ao Fogo (PF) 

 

Na análise de perda ao fogo faz-se necessário pesar o corpo de prova 

antes e depois de sinterizá-lo. Os resultados do ensaio foram determinados 

através da Equação 5.  

 

𝑃𝐹% = (
𝑃𝑣− 𝑃𝑠

𝑃𝑠
 )𝑥 100 

 

Onde: 

 PF = Perda ao Fogo (%); 

 Pv = Perda ao fogo não sinterizado (g); 

 Ps = Perda ao fogo após a sinterização (g).  

 

3.4.6 Módulo Resistência à Flexão (MRF) 

 

Os ensaios de resistência à flexão de todos os corpos de prova foram 

realizados de acordo com os procedimentos estabelecidos pela NBR 13818. Uma 

máquina de ensaios universal de marca Shimadzu, modelo AH-X 300 kN foi 

usada. A distância de apoio e os corpos de prova (L) ficou estabelecida em 38mm 

e a velocidade da carga de ruptura em 1mm/mim.  Após a realização desse ensaio 

os valores obtidos foram utilizados na Equação 6. 

 

𝑀𝑅𝐹 (𝐾𝑔𝑓/𝐶𝑚2) =
3𝑃𝐿

2𝑏ℎ2 

  

Onde:  

 MRF = Tensão de Resistência à Flexão (Kgf/cm2); 

           (5) 

        (6) 
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 P = Carga obtida no momento de ruptura dos corpos de prova (Kgf/cm2); 

 L = Distância de apoio entre os corpos de Prova (Kgf/cm2); 

 b = Largura do corpo de prova no local da ruptura (cm); 

 h = Altura do corpo de prova no local da ruptura (cm). 
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 RESULTADOS E DISCUSSÃO                    4 

Neste capítulo, os resultados das análises de caracterização dos materiais 

de partida e os efeitos da adição dos resíduos minerais de quartzito rosa e caulim 

em massa cerâmica através dos ensaios físico-químicos e tecnológicos de 

caracterização são discutidos.  

 

4.1 ANÁLISES DE CARACTERIZAÇÃO DOS MATERIAIS DE PARTIDA 

 

4.1.1 Resíduo de caulim 

 

4.1.1.1 Análise granulométrica do resíduo de caulim  

 

A Figura 29 apresenta a análise granulométrica do resíduo de caulim.  

 

Figura 29 -  Distribuição do tamanho de partícula do resíduo de caulim. 

 

                 Fonte: Elaborado pelo Autor. 
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Ao analisar o histograma, observa-se que o material possui uma 

distribuição bimodal, sendo destacado por ter o teor de 10% das partículas com 

diâmetro menor de 2,57µm. 

Além disso, outro dado observado no gráfico granulométrico é que 50% do 

material possui diâmetro menor que 17,15µm e 90% do resíduo de caulim tem 

diâmetro de partícula inferior a 39,66 µm. O diâmetro médio da distribuição do 

tamanho de partículas do material é de 19,53 µm.  

 

4.1.1.2  Análise da fluorescência de raios – X do resíduo de caulim 

 

O resultado da fluorescência de raios - X do resíduo de caulim encontra-

se na Tabela 2.  

 

Tabela 2 – Análise de fluorescência de raios - X do resíduo de caulim. 

Óxidos Percentuais (%) 

SiO2 70,36 
Al2O3 19,20 
K2O 5,32 

Fe2O3 4,07 
SO3 0,26 
TiO2 0,19 
MnO 0,14 
ZrO2 0,05 
Rb2O 0,18 
ZnO 0,09 
NbO 0,07 
CuO 0,02 

Ga2O3 0,02 
Outros 0,02 

                                      Fonte: Elaborado pelo Autor. 

 

No resíduo de Caulim, o óxido em maior proporção é SiO2 (sílica), com um 

teor de 70,36%, seguido pelo óxido de alumínio - Al2O3, com um teor de 19,20%. 

Outro ponto observado no constituinte do resíduo de caulim é o teor de óxido de 

potássio – K2O (5,32%) e óxido de ferro – Fe2O3 (4,07%). 
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4.1.1.3 Análise da difração de raios – X do resíduo de caulim  

 

O resultado da análise de difração de raios - X do resíduo de caulim é 

mostrado na Figura 30.  

 
Figura 30 - Análise de difração de raios - X (DRX) do resíduo de caulim. 

 

                             Fonte: Elaborado pelo Autor. 

 

No resíduo de Caulim estão presentes as seguintes fases: quartzo (SiO2), 

ilita ((K,H3O)(Al,MG,Fe)2(Si, Al)4O10[(OH)2,(H2O)]), caulinita (Al2Si2O5(OH)4) e 

albita (NaAlSi3O8). 

 

4.1.1.4 Análise dilatométrica do resíduo de caulim  

 

 A Figura 31 mostra o resultado da análise dilatométrica realizada no  

resíduo de caulim. 
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Figura 31 – Análise dilatométrica do resíduo de caulim. 

 

                                Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Ao examinar a dilatometria do resíduo estudado se nota que o material 

inicia a curva dilatométrica com o processo de dilatação linear do corpo de prova 

até a temperatura de 485°C. A partir dessa temperatura, o material sofre uma 

pequena inversão da curva dilatométrica, demostrando uma retração linear até 

535°C, retornando em seguida a sofrer dilatação. Nessa etapa, acontecem 

alterações ocasionadas pela organização das partículas, perda de água que se 

encontrava na microestrutura das partículas e mudanças de fases do quartzo (α 

em β). A dilatação térmica do material chega ao seu ponto crítico na temperatura 

de 856°C, onde, em seguida, inicia-se uma acentuada retração linear.   

 

4.1.1.5 Análise Térmica do resíduo de caulim  

 

O resultado da análise térmica do resíduo de caulim pode ser visto na 

Figura 32.  A curva da TG demostra que o material iniciou a análise com uma 

perda de banda de massa tênue até 400°C. Entre 477°C e 977°C acontece um 

outro ponto endotérmico mais acentuado com perda de massa de 4,62%.  

Em seguida, o material apresentou um sutil ponto exotérmico na 

temperatura de 1069°C, provavelmente pela fusão dos feldspatos do tipo K2O. A 
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DTG demostra uma coesão com o resultado da TG.  

 

Figura 32 - Análises térmicas TG/DTG do resíduo de caulim. 

 

                       Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

4.1.2 Resíduo de Quartzito Rosa 

 

4.1.2.1 Análise granulométrica do quartzito rosa  

 

A Figura 33 mostra a distribuição de tamanho de partícula do resíduo de 

quartzito.  

O resultado da análise granulométrica do resíduo de quartzito apresentou 

uma curva contínua. Ao analisar o histograma do material, 50% do material possui 

partículas menores que 6,92µm de diâmetro e apenas 10% do resíduo tem 

diâmetro inferior a 1,06µm. O diâmetro médio da distribuição do tamanho de 

partícula do material foi de 11,11µm. 
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Figura 33 - Distribuição do tamanho de partícula do resíduo de quartzito. 

 

                   Fonte: Elaborado pelo Autor. 

  

 

4.1.2.2 Análise de fluorescência de raios – X do quartzito rosa 

 

A Tabela 3 mostra o resultado da análise de fluorescência de raios - X do 

resíduo de quartzito.  

 

Tabela 3 – Análise de fluorescência de raios - X do resíduo de quartzito rosa. 

Óxidos Percentual (%) 

SiO2 76,03 

Al2O3 10,34 

K2O 7,99 

Fe2O3 3,90 

SO3 0,46 

BaO 0,38 

TiO2 0,37 

MnO 0,25 

ZrO2 0,13 

SrO 0,04 

As2O3 0,03 

Rb2O 0,02 

Y2O3 0,02 

ZnO 0,01 

Outros 0,03 

                              Fonte: Elaborado pelo Autor. 
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No resíduo de quartzito rosa o óxido em maior porcentagem é o de silício 

– SiO2 com 76,03%, seguido pelo óxido de alumínio - Al2O3, com 10,34%, óxido 

de potássio (K2O) com 7,99% e óxido de ferro (Fe2O3) com 3,90%; além de 

argilominerais em sua composição.  

O óxido de potássio (K2O) é caracterizado como agente fundente, 

tendendo a diminuir a refratariedade dos corpos cerâmicos.    

 

4.1.2.3 Análise de difração de raios – X do quartzito rosa 

 

A Figura 34 mostra o resultado da análise de DRX do resíduo de quartzito 

rosa. Estão presentes o quartzo (SiO2 - α), ilita ((K,H3O)(Al, Mg, Fe)2(Si, 

Al)4O10[(OH)2,(H2O)]) e moscovita (KAl2(Si3Al)O10(OH,F)2).  

 

Figura 34 – Análise de difração de raios -  X (DRX) do resíduo de quartzito 
rosa. 

                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             Fonte: Elaborado pelo autor. 
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4.1.2.4 Análise dilatométrica do resíduo de quartzito rosa 

 

A Figura 35 mostra o resultado da análise dilatométrica do resíduo de 

quartzito.  

 

Figura 35 – Análise dilatométrica do resíduo de quartzito rosa. 

 

                                       Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

A curva dilatométrica do material mostrou a existência de uma expansão 

térmica linear no material de forma acentuada na faixa de temperatura entre de 

550°C e 900°C. Em seguida, o material sofre uma retração linear, causada pela 

alta quantidade de fase líquida e, então, inicia-se o processo de densificação do 

material. 

 

4.1.2.5 Análise térmica do quartzito rosa 

 

A Figura 36 mostra a análise térmica do resíduo de quartzito rosa utilizado 

nas massas cerâmicas. 
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Figura 36 - Análises térmicas TG/DTG do resíduo de quartzito rosa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Fonte: Elaborado pelo autor 

  

Ao analisar o resultado da TG/DTG do quartzito rosa é perceptível que o 

material apresentou uma variação de perda de massa inicial, sendo constatado 

que teve início em torno da temperatura de 100ºC. No intervalo térmico de 780ºC 

a 1006ºC ocorre uma brusca inversão na curva da TG, todavia a perda de massa 

é de apenas 0,89%, sendo provavelmente ocasionado pelas mudanças de fases 

que acontecem durante a sinterização do quartzo, seu principal componente. 

Ainda durante o ensaio, acontece uma nova perda de massa entre as 

temperaturas de 1120ºC e 1167ºC atingindo 1,14%.   

 

4.1.3 Argila caulinítica 

 

4.1.3.1 Índice de Plasticidade da argila caulinítica  

 

As Tabelas 4 e 5 mostram, respectivamente, os resultados dos ensaios 

de liquidez (LL) e do limite de plasticidade (LP) da argila utilizada neste trabalho, 

sendo essas variáveis necessárias para calcular o IP da argila; conforme a 

Equação 7. O ensaio foi realizado observando os parâmetros determinados 

pelas Normas da ABNT - NBR 6459-84 e NBR 7180-84. A preparação do 
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material foi realizada através do procedimento experimental disposto na norma 

ABNT 6457-86.  

 

Tabela 4 – Ensaio de limite de liquidez (LL) 

LIMITE DE LIQUIDEZ 

Nº da 
cápsula 

Nº de 
golpes 

Massa da 
cápsula 

(M3) 
(g) 

Massa da 
cápsula + 

solo úmido 
(M1) 
(g) 

Massa da 
cápsula + 
solo seco 

(M2) 
(g) 

Massa de 
água 

(M1-M2) 
(g) 

Massa de 
solo seco 

(M2-M3) 
(g) 

Teor de 
umidade  

(h) 
(%) 

23 35 16,2 29,56 26,19 3,37 9,99 33,73 

26 30 19,44 36,24 32,02 4,22 12,58 33,55 

16 25 14,71 26,16 23,3 2,86 8,59 33,29 

15 20 20,27 28,32 26,35 1,97 6,08 32,40 

12 13 21,96 26,6 25,39 1,21 3,43 35,28 

Fonte: Elaborado pelo autor.  
 

 

Tabela 5 – Ensaio de limite de plasticidade (LP) 

 
LIMITE DE PLASTICIDADE 

Ensaio nº Nº da 
cápsula 

Massa da 
cápsula 

(M3) 
(g) 

Massa da 
cápsula + 

solo úmido 
(M1) 
(g) 

Massa da 
cápsula + 
solo seco 

(M2) 
(g) 

Massa de 
água 

(M1-M2) 
(g) 

Massa de 
solo seco 

(M2-M3) 
(g) 

Teor de 
umidade 

(h)  
(%) 

1 2 6,83 8,16 7,94 0,22 1,11 19,82 

1 5 6,6 7,99 7,76 0,23 1,16 19,83 

1 8 6,45 7,68 7,45 0,23 1,00 23,00 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Após a conclusão dos ensaios de limite de liquidez e plasticidade, o índice 

de plasticidade (IP) foi calculado de acordo com a Equação 7.  

 

                                  IP (%) = LL (%) – LP (%)                                      (7) 

 

A Tabela 6 mostra o valor obtido para o índice de plasticidade. Esse índice 

em conjunto com o limite de liquidez e de plasticidade constituem os limites de 

Atterberg. 
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Tabela 6 – Resultado do limite de liquidez, limite de plasticidade e índice da 

plasticidade da argila caulinítica. 

Limite de Liquidez 
(LL) 

Limite de Plasticidade 
(LP) 

Índice de Plasticidade  
(IP) 

28 21 7 

  Fonte: Elaborado pelo Autor. 

 

 Conforme os dados apresentados, a argila caulinítica apresenta pouca 

plasticidade, pois apresentou IP igual a 7. Como o LL foi inferior a 50%, segundo 

a normativa (ABNT NBR 6459), a mesma é considerada pouco compressível. 

 A argila utilizada, apesar de apresentar em sua composição química 

aluminossilicatos, que são responsáveis pela plasticidade do material, possui 

baixa plasticidade pela presença acentuada de óxido de silício e quartzo. No 

geral, esse tipo de argila necessita de outro material argiloso para melhorar suas 

propriedades plásticas e assim desempenhar seu papel na composição da massa 

cerâmica. 

 

4.1.3.2 Análise granulométrica da argila caulinítica  

 

A Figura 37 mostra o histograma da distribuição do tamanho de partículas 

da argila caulinítica. Ao analisar o resultado da análise granulométrica, observa-

se a formação de uma curva continua, demostrando que o material possui 

partículas com uma vasta faixa de diâmetros. Além disso, o histograma 

granulométrico mostra que o material possui apenas 10% de partículas com 

diâmetro inferior a 0,77µm e o seu diâmetro médio da distribuição do tamanho de 

partículas corresponde a 7,09 µm. Sendo que a norma NBR 6502/95 caracteriza 

esse material como granulometricamente fino. Salienta-se que esse material, 

apesar de ser denominado como uma argila do tipo caulinítica, não é formado 

apenas partículas de argilas (diâmetro inferior a 2µm), por esse motivo seu 

diâmetro encontra-se superior aos 75 µm.   
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Figura 37 – Distribuição do tamanho de partícula da argila caulinítica. 

 
         Fonte: Elaborado pelo Autor. 

 
 
4.1.3.3 Análise da fluorescência de raios – X da argila caulinítica  

 

A Tabela 7 mostra o resultado da fluorescência de raios - X da argila 

caulinítica.  

Tabela 7 – Resultado da fluorescência de raios-X da argila caulinítica.  

Óxidos Percentuais (%) 

SiO2 76,60 

Al2O3 14,86 

K2O 1,62 

Fe2O3 3,97 

SO3 0,44 

TiO2 1,93 

MnO 0,04 

ZrO2 0,05 

Rb2O 0,01 

CaO 0,34 

V2O5 0,08 

Cr2O3 0,03 

ZnO 0,01 

Outros 0,03 

                                       Fonte: Elaborado pelo Autor. 
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Na argila o principal óxido presente é o SiO2 (sílica), com concentração 

76,60%. Essa composição indica a presença de silicatos e sílica livre. O outro 

óxido em maior proporção na argila caulinítica é o Al2O3 com um teor de 14,86%. 

Observa-se um teor baixo de óxido de ferro (Fe2O3), 3,97%, e que em função 

disso a argila apresenta coloração clara após a queima, visto que, este óxido 

confere tonalidade aos corpos cerâmicos e atua na plasticidade das massas 

cerâmicas, assim como o TiO2, que apresentou um teor de 1,93%. O óxido de 

potássio (K2O), com teor de 1,62%, encontra-se geralmente na forma de 

feldspatos. Os demais óxidos com teor abaixo de 1,0% são considerados 

impurezas.  

 

4.1.3.4 Análise da difração de raios – X da argila caulinítica 

 

A Figura 38 mostra o ensaio de difração de raios – X realizado na argila 

caulinítica. 

 

Figura 38 – Análise de difração de raios - X (DRX) da argila caulinítica. 

 
                    Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Na argila caulinítica percebemos a presença de quartzo (SiO2), caulinita 

[Al2Si2O5(OH)4] e microclínio (KAlSi3O8), estando em conformidade com os 

resultados obtidos na análise por fluorescência de raios – X.  

 

4.1.3.5 Análise dilatométrica da argila caulinítica  

 

A Figura 39 mostra o resultado da análise dilatométrica da argila caulinítica. 

Inicialmente, a argila tem uma retração a partir de 110°C, demostrando perda de 

água. Em seguida, a amostra inicia uma etapa de expansão térmica linear até 

450°C. Nesta temperatura, o material sofre uma retração linear acentuada até 

540°C, faixa onde acontecem as mudanças de fases do quartzo. A amostra tem 

uma insignificante expansão linear na temperatura de 560°C e retorna ao 

processo de retração. Na temperatura de 880°C, o material sofre mais uma forte 

retração. Na temperatura de 1085°C o material sofre mais uma retração, 

provavelmente devido a finalização do processo de densificação.  

  

Figura 39 – Análise dilatométrica da argila caulinítica. 

 

                              Fonte: Elaborado pelo autor. 
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4.1.3.6 Análise térmica da argila caulinítica  

 

A Figura 40 mostra a análise térmica da argila caulinítica utilizada neste 

trabalho. 

Percebe-se, ao analisar a curva da TG, que o material inicia um pequeno 

processo de perda de massa (curva endotérmica), causado pela perda de água 

da estrutura do material (interlamelar) até 397°C. No intervalo de temperaturas 

entre 397°C e 805°C acontece um pico endotérmico, aonde a perda de massa do 

material chega aos 15%. Sendo que, durante esse intervalo térmico, ocorre a 

mudança de fases do quartzo (transformação do quartzo α em β), além do 

desprendimento de hidroxilas e desidroxilação da caulinita. Iniciam-se, também, 

as primeiras fusões dos componentes internos do material na formação da fase 

líquida (MENEZES et al., 2007).  

 

     Figura 40 – Análises térmicas TG/DTG da argila caulinítica. 

 
                      Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Analisando o resultado do ensaio de TG/DTG do material com a 

dilatometria da argila, nota-se uma concordância entre os resultados. Em tempo, 

a curva da análise termogravimétrica (TG) se mantém instável até 1200°C. O DTG 

(termogravimétrica derivada) é condizente com o resultado da TG.  
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4.1.4 Feldspato (Albita) 

 

4.1.4.1 Análise de fluorescência de raios – X da albita 

 

O resultado da análise de FRX do feldspato do tipo albita encontra-se na 

Tabela 8.  

 A albita uma fase das massas cerâmicas constituída majoritariamente por 

SiO2 (81,86%) e Al2O3 (12,88%), mais alguns argilominerais e um pequeno teor 

de óxido de potássio (K2O) e outros óxidos considerados impurezas. 

 

             Tabela 8 – Resultado da fluorescência de raios -X da albita. 

Óxidos Percentuais (%) 

SiO2 71,57 

Al2O3 17,01 

Na2O 5,59 

K2O 2,00 

Fe2O3 1,54 

SO3 0,33 

MnO 0,16 

SrO 0,20 

Y2O3 0,30 

CaO 1,31 

P2O5 0,27 

Outros - 

                                                Fonte: Elaborado pelo autor 

  

 

4.1.4.2 Análise da difração de raios – X da albita 

 

A Figura 41 mostra o resultado da difração de raios - X feldspato do tipo 

albita.  
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Figura 41 – Análise de difração de raios - X (DRX) da albita. 

 

                                 Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

 O DRX mostra a presença de  albita (NaAlSi3O8), quartzo (SO2), 

anortoclásio ((Na, K)AlSi3O8) e muscovita (KAl2(Si3Al)O10(OH, F)2). Esse 

resultado é coerente com a literatura acadêmica, especialmente pela quantidade 

de picos do mineral albita. A análise de difração de raios-X também apresentou 

outro feldspato que possui formação química sódica, o anortoclásio.    

 

4.1.4.3 Análise térmica da albita 

 

A Figura 42 mostra a análise térmica do feldspato albita utilizado. O 

comportamento térmico da albita, observado no gráfico, acontece devido a 

pequena variação de perda de massa durante o ensaio, por isso surgem picos 

próximos. Nota-se, ao analisar o gráfico, que entre as temperaturas de 30° e 

80,22°C inicia-se uma variação de perda de massa durante o processo. Nesta 

temperatura, o material ganhou cerca 0,2% massa. Na temperatura de 422°C, o 

material teve um aumento de massa em 0,8%. O material apresentou uma perda 

de massa na ordem de 0,3% na temperatura de 542°C.  
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        Figura 42 – Análises térmicas TG/DTG do feldspato albita. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

                                 

                  Fonte: Elaborado pelo autor 

 

 

4.1.4.4 Análise dilatométrica da albita 

 

 A análise dilatométrica do feldspato utilizado nas massas cerâmicas se 

encontra na Figura 43. O material apresenta uma dilatação térmica até a 

temperatura de 561°C, onde acontece um pico dilatométrico, causado pela 

transformação do quartzo α em β, presente na albita.   

Na temperatura de 603°C, a albita inicia um processo crescente de 

dilatação linear até 924°C. A partir de 945°C, o material começa a retrair, 

demostrando, dessa forma, que a sinterização atingiu seu ápice e teve início a 

densificação.   
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Figura 43 – Análise dilatométrica do feldspato albita. 

 

                                            Fonte: Elaborado pelo autor 

 

4.1.4.5 Análise granulométrica da albita 

 

O resultado da análise de granulométrica do feldspato do tipo albita é 

mostrada na Figura 44. Ao analisar o gráfico se observa uma curva 

granulométrica continua. O material possui 10% de partículas com diâmetro 

inferior a 1,06µm e 50% das partículas do feldspato têm diâmetro inferior a 

7,96µm. Igualmente, o diâmetro médio da albita é de 11,71µm.   

 

Figura 44 – Análise granulométrica do feldspato albita. 

 

               Fonte: Elaborado pelo autor 
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4.2 EFEITOS DA ADIÇÃO DOS RESÍDUOS DE CAULIM E QUARTZITO ROSA  

      NA MICROESTRUTURA DOS CORPOS DE PROVA CERÂMICOS  

 

Os principais efeitos da sinterização nos corpos de prova, observados 

nesta parte do trabalho, foram: mudanças de coloração, vitrificação das peças e 

redução ou aumento da porosidade. As características microestruturais dos 

corpos de prova foram obtidas através da utilização das técnicas de análise 

visual, microscopia ótica (MO) e microscopia eletrônica de varredura (MEV).  As 

imagens produzidas durante o desenvolvimento deste trabalho de pesquisa 

foram obtidas da secção transversal das amostras com o objetivo de analisar os 

fenômenos que ocorram no seu interior.  

Analisando os corpos de prova, constatou-se que o processo de 

sinterização ocorreu de forma satisfatória em todas as peças, não ocorrendo 

empenamentos ou outras anomalias. Nas temperaturas de sinterização de 

1200°C e 1250°C, observou-se a vitrificação ao longo de toda a superfície das 

amostras, bem como no seu interior.  Tal afirmação é constatada, após uma 

análise visual das peças, e através do microscópico ótico com aumento de 100 

vezes. Na temperatura de 1300oC foi verificado a ocorrência de porosidade 

aberta, especificamente no interior dessas peças. 

 A vitrificação é um fator positivo e primordial para compreensão do 

comportamento tecnológico dos corpos cerâmicos. Em se tratando de 

revestimentos, este fato interfere diretamente na porosidade aparente das peças 

e, consequentemente, na absorção de água e resistência à flexão.  

As imagens de todos os corpos de provas e as micrografias tiradas na 

secção transversal das peças, utilizando um microscópico óptico, se encontram 

do apêndice A ao F.  

A coloração final dos materiais cerâmicos é uma característica importante 

e, também, responsável pela classificação desses produtos. Neste trabalho, 

todos os corpos de prova produzidos com as massas cerâmicas possuem, após 

à sinterização, coloração clara. As matérias primas com maior quantidade de 

componentes responsáveis pela brancura dos corpos de prova são o resíduo de 

caulim, feldspato albita e a argila caulinítica. Ao analisar os teores dos óxidos, 

nas fluorescências de raios-X (Tabelas 2, 7 e 8) das referidas matérias primas, 
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nota-se uma razoável quantidade de Al2O3 (mineral importante para brancura), 

especificamente no resíduo de caulim e na argila caulinítica. Além disso, 

conforme Teixeira et al. (2012), as colorações vermelha e marrom encontradas 

nos produtos cerâmicos é originada pela presença do óxido F2O3, enquanto a cor 

amarela é proveniente do óxido de titânio - TiO2. Dessa forma, percebe-se que 

as matérias primas utilizadas no trabalho possuem baixa quantidade desses 

óxidos, e, portanto, não afetam a cor das amostras ao ponto de torná-las 

vermelhas ou tonalidade escura.  

A coloração final dos corpos de provas sinterizados, após o processo de 

sinterização, variou entre branca, cinza e cinza claro, como pode ser visto nas 

imagens encontradas nos apêndices A, B e C. Além disso, através da análise 

microestrutural dos corpos, observou-se que a superfície e o interior das 

amostram vitrificaram (apêndices A ao G). Logo em seguida, as peças tiveram 

suas microestruturas analisadas através do microscópico eletrônico de varredura 

(MEV).   

A Figura 45 mostra as micrografias eletrônicas das amostras sinterizadas 

a 1200oC.  

Ao observar as imagens, percebe-se que as massas cerâmicas F1, F2 e 

F3 com 47%, 37% e 30% de resíduo de caulim, respectivamente, possuem uma 

microestrutura heterogênea e mais grosseira, resultante dos materiais de partida 

(resíduos de quartzito rosa e caulim, albita e a argila). Dois fatores são 

determinantes para explicar essa característica: as massas cerâmicas possuem 

pouca quantidade de feldspato (albita), que tem baixo ponto de fusão e uma fusão 

abrupta (LUZ, LINS e COELHO, 2008); sendo um dos responsáveis pelas 

primeiras fases líquidas formadas dentro da microestrutura dos corpos de prova 

cerâmicos. Dessa forma, não existiu na sinterização dessas massas a formação 

de fase líquida suficiente para unir as partículas cerâmicas.  

Essa heterogeneidade microestrutural provavelmente foi causada 

também, entre outros fatores, pela temperatura de sinterização de 1200°C que 

não foi capaz de fundir as demais partículas cerâmicas formadas pelos 

componentes mineralógicos dos materiais de partida.    

Após a compactação dos pós das massas cerâmica (corpos verdes) e no 

próprio aglomerado de partículas a porosidade já existe. Entretanto, no processo 
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de sinterização ocorrido não houve formação de fase líquida suficiente para 

preencher esses vazios, contribuindo significativamente para gerar porosidade; 

prejudicando nas propriedades tecnológicas dos corpos de prova (aumento na 

absorção de água e porosidade aparente, além de diminuição na resistência à 

flexão) após a sinterização.  

A porosidade encontrada nas imagens da Figura 45 (a), (b) e (c) são 

consideradas como aberta e do tipo interconectada, presente nos contornos dos 

grãos (SÁNCHEZ-MUÑOZ et al., 2002). Devido à grande quantidade de poros, 

de diferentes tipos, se optou por não sinalizar nessas imagens, pois ficaria de 

difícil visualização e compreensão.  

A partir da massa cerâmica F4 (Figura 45 d), observa-se uma 

microestrutura homogênea na amostra e o aparecimento de poros com 

geometria esférica, sendo caracterizados como porosidade fechada (SÁNCHEZ-

MUÑOZ et al., 2002). Neste caso, ocorreu o processo de sinterização com 

formação de fase líquida, que resultou na união das partículas, deixando sua 

microestrutura homogênea e mostrando uma distribuição organizada de poros; 

embora ainda apresente uma microestrutura pouco refinada e com poros 

interconectados.  

Nas massas cerâmicas F5, F6, F7 e F8 foi observado que as 

microestruturas das amostras, apesar de terem sido sinterizadas na mesma 

temperatura das demais, apresentam uma maior homogeneidade 

microestrutural. Essa característica microestrutural afeta positivamente as 

propriedades tecnológicas, diminuindo os índices de absorção de água dos 

corpos de prova, uma vez que a porosidade aberta diminuiu. Nessas massas 

cerâmicas, a quantidade de resíduo de caulim é menor (27, 20, 17 e 10%), e a 

quantidade de feldspato (albita) maior (30, 37, 40 e 47%), respectivamente.  

A Figura 45 g) e h) mostra a presença de porosidade nas massas 

cerâmicas F7 e F8. No processo de sinterização dessas massas a densificação 

dos pós compactados ocorreu com formação de fase líquida, sendo possível 

notar que nas duas massas a microestrutura se encontra visualmente 

homogênea.  A porosidade fechada predomina nas duas massas cerâmicas, e, 

apesar disso, ainda é possível observar alguns poros característicos da 

porosidade aberta (SÁNCHEZ-MUÑOZ et al., 2002). 
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As massas cerâmicas que possuem a maior quantidade de albita são a 

F7 e F8, com 40 e 47%, respectivamente. Dessa forma, esse componente é 

responsável pela formação de boa parte da fase líquida na sinterização e, 

consequentemente, da fase vítrea encontrada na microestrutura dos corpos de 

prova cerâmicos. Nos corpos cerâmicos sinterizados, com destaque para a 

temperatura de 1200oC, é verificado o fenômeno de vitrificação ao longo de toda 

a superfície, apesar da quantidade e morfologia dos poros encontrados no 

interior das amostras (secção transversal); conforme imagens apresentadas 

(apêndices A ao F).   

Portanto, em relação a formação da porosidade nas amostras, é 

importante salientar que, durante o processo de sinterização, ocorreram os 

seguintes fenômenos internos: a formação de fase vítrea no interior das peças; 

os poros formados durante o processo de compactação dos pós cerâmicos 

diminuem e, em muitos casos, desaparecem. E, sendo assim, todos esses 

fenômenos, que ocasionam no aumento ou na diminuição da porosidade das 

peças cerâmicas, resultam na modificação das propriedades tecnológicas que 

são responsáveis pela classificação dos revestimentos cerâmicos, conforme a 

NBR 13817 e 13818. 
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Figura 45 – Micrografias das massas cerâmicas sinterizadas à 1200°C. 

   

  

  

  
Legenda: Massas cerâmicas: a) F1, b) F2, c) F3, d) F4, e) F5, f) F6, g) F7 e h) F8. 

Fonte: Elaborada pelo autor.  
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Quanto aos corpos de prova sinterizados na temperatura de 1250°C, 

esses apresentaram características similares as dos sinterizados a 1200°C e 

1300°C, sendo encontradas no apêndice G. Dessa forma, se optou por discutir 

os resultados da microscopia eletrônica de varredura (MEV) das massas 

cerâmicas sinterizadas na temperatura mais alta (1300°C), ao invés da 

intermediária (1250°C).  

As amostras sinterizadas na temperatura de 1300°C apresentaram 

coloração clara e vitrificação na superfície e também no interior. A Figura 46 

mostra as micrografias do MEV das primeiras quatro massas cerâmicas (F1 a 

F4) dos corpos de prova sinterizados à 1300°C.   

Ao analisar as imagens das massas cerâmicas - F1 a F4 notou-se uma 

microestrutura homogênea e mais refinada. Além disso, ainda é presente a 

ocorrência de porosidade na microestrutura das amostras.  

As imagens das microestruturas das massas cerâmicas - F1, F2 e F3 

mostram o aparecimento de porosidade aberta e fechada. A sinterização resultou 

numa maior homogeneização e densificação, com provável formação de fase 

líquida, e maior interação entre as partículas. Nessas massas o teor de feldspato 

(albita) vai de 10% (F1), passando para 17% (F2) até 20% (F3).  
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Figura 46 – Micrografias do MEV das massas cerâmicas F1, F2, F3 e F4  
                    sinterizadas à 1300°C. 

  

  

Legenda: Massas cerâmicas: a) F1, b) F2,  c) F3 e d) F4.  

Fonte: Elaborada pelo autor.  

 

A massa cerâmica F4 possui 27% de albita e 37% de resíduo de caulim. É 

perceptível a diferença microestrutural das massas cerâmicas F1, F2 e F3 em 

relação a F4, pois a partir desta há uma maior formação de poros abertos e 

fechados. Dessa forma, devido a quantidade de poros, percebíveis na Figura 46 

(d), não foi possível sinalizar os diferentes tipos de porosidades na imagem, pois 

dificultaria sua visualização.  

De qualquer forma, em uma temperatura alta não é esperado que os 

(a) (b) 

(c) (d) 

Porosidade Fechada 

 
Porosidade Aberta 

Porosidade Aberta 
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corpos de prova sinterizados possuam uma microestrutura contendo mais poros 

do que em uma temperatura inferior. Essa porosidade interna, observada nas 

imagens dos corpos de prova deste trabalho, provavelmente se deu devido a 

quantidade dos constituintes utilizados e pelo processo de vitrificação que impede 

a saída dos gases durante o processo de sinterização.  

As micrografias do MEV das massas cerâmicas F5 a F8 se encontram 

organizadas na Figura 47, com aumento de 100x. O crescente aumento dos 

poros na microestrutura do corpo cerâmico é evidenciado na massa cerâmica F5 

e nas seguintes. Nessas três massas cerâmicas (F5, F6 e F7), se percebe a 

existência de uma microestrutura cerâmica porosa, resultado da porosidade 

aberta e fechada grossa presente nas amostras (SÁNCHEZ-MUÑOZ et al., 

2002). Por outro lado, a massa cerâmica F8 – h) apresenta uma menor 

quantidade de porosidade aberta e uma maior porosidade fechada. 

O resultado da alta quantidade de poros abertos e fechados na 

microestrutura dos corpos de prova é uma baixa resistência mecânica verificada 

nas amostras, o que não é desejável para as propriedades técnicas dos materiais 

cerâmicos; especificamente dos revestimentos. Esses fenômenos são 

ocasionados pela alta quantidade de silicatos presentes (material cerâmico com 

estrutura de silicato) que entram em evolução em altas temperaturas e liberam 

gases como CO2 (PINHEIRO, 2009) e (BOCH e NIÈPCE, 2007 apud BOGAS, 

2008, p. 9). Devido à vitrificação que ocorreram os gases liberados ficaram 

“presos” no interior dos corpos de prova, contribuindo para a formação excessiva 

de poros.  

É importante destacar que os corpos de prova com a maior quantidade de 

poros, também possuem as maiores quantidades de albita nas massas 

cerâmicas. Esse feldspato possui uma alta quantidade de silicatos, conforme 

Tabela 7. Dessa forma, essa alta quantidade de poros é propiciada pela formação 

de bolhas de gases dentro da sua microestrutura, causadas pelos silicatos.  

Conforme Presotto (2012), os materiais cerâmicos com alta concentração 

de silicatos, como é o caso dos materiais de partida usados neste trabalho, 

quando submetidos a altas temperaturas, os componentes químicos tendem a 

“ferver”, o que resulta no desprendimento de gases e, consequentemente, na 

formação de bolhas dentro dos corpos de prova cerâmicos. Por sua vez, esses 
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gases não conseguem escapar da microestrutura, pois a superfície dos corpos 

de prova já se encontra vitrificada. Sendo assim, esses poros internos se tornam 

concentradores de tensão e afetam as propriedades tecnológicas dos materiais 

(absorção, porosidade aparente e resistência à flexão).   

Na Figura 47 (e), (f) e (g) não foi possível sinalizar os tipos de porosidade 

presentes, pois dificultaria a visualização devido a quantidade de poros. De 

qualquer forma, é perceptível que a porosidade aberta é encontrada 

majoritariamente nesses corpos de prova.  

 

 Figura 47 – Micrografias do MEV das massas cerâmicas F5, F6, F7 e F8  
                     sinterizadas à 1300°C. 

  

 

 

Legenda: Massas cerâmicas: (e) F5, (f) F6, (g) F7 e (h) F8. 

Fonte: Elaborada pelo autor.  
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4.3 INFLUÊNCIA   DA   ADIÇÃO   DOS RESÍDUOS DE CAULIM E QUARTZITO     

      ROSA NAS ANÁLISES TÉRMICAS DAS MASSAS CERÂMICAS EM PÓ 

 

 As análises térmicas foram feitas em cada massa cerâmica, objetivando a 

investigação do comportamento térmico das amostras cerâmicas durante o 

processo de sinterização, procedimento que afeta diretamente suas 

propriedades.  

O resultado da TG/DTG da massa cerâmica F1 está exposto na Figura 48. 

Nas massas cerâmicas estudadas, grande parte dos fenômenos acontece no 

intervalo térmico entre 100°C e 1100°C.  

 

Figura 48 – Análises térmicas de TG/DTG da massa cerâmica F1 efetuadas a 
1200°C sob atmosfera de nitrogênio.  

 

                Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Nota-se ao analisar a curva termogravimétrica que o material apresenta 

uma perda de massa desde o início do processo. Isso ocorre devido ao processo 

de dissociação da água interna da estrutura do material.  A partir da temperatura 

de 411°C até 750°C acontece uma acentuada perda de massa que chega a 

8,47%. De acordo com Gardolinski, Martins Filho e Wypyc (2003), esse 
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fenômeno, provavelmente, acontece pelo fato que nessa temperatura de 

sinterização há uma desidroxilação da caulinita.  

Além disso, há, também, a transformação do quartzo alfa em quartzo beta 

nesse intervalo térmico. Para tanto, o material continuou em processo 

endotérmico até a temperatura final. O DTG da F1, sendo a derivada, mostra-se 

coeso com a ATG.  

 A Figura 49 mostra o resultado das análises térmicas de TG/DTG da massa 

cerâmica F2. 

 

Figura 49 – Análises térmicas de TG/DTG da massa cerâmica F2 efetuadas a 
1200°C sob atmosfera de nitrogênio.  

 

        Fonte: Elaborado pelo autor. 

  

Analisando-se o resultado das análises termicas de TG/DTG da massa 

cerâmica F2 nota-se uma perda de massa de 7% entre as temperaturas de 477°C 

e 835°C. Nesse intervalo térmico, ocorrem transformações importantes no 

material. De acordo com Moraes (2007), nesse intervalo ocorrem as mudanças 

do tipo dexidroxialição da mica muscovita, além da caulinita em metacalinítica. 

Ainda pode-se notar que na temperatura de 1120°C ocorre um sutil ganho de 

massa, porém apturamente o corpo de prova volta ao estágio exotérmico. 
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O resultado da TG/DTG da massa cerâmica F3 encontra-se na Figura 50. 

Percebe-se que a curva da ATG do material é maior que as anteriores, 

estendendo-se de 435°C até 1098°C e com uma perda de massa que chega aos 

8%. Esse resultado condiz com a dilatometria realizada na massa cerâmica. É 

importante ressaltar que essa massa cerâmica possui 20% de albita, 37% de 

resíduo de caulim e 6% do quartzito rosa. Esses percentuais, conforme Tabela 1, 

variam por massa cerâmica, influenciando suas propriedades. A curva da DTG 

encontra-se em conformidade com o resultado da ATG.  

 
Figura 50 – Análises térmicas de TG/DTG da massa cerâmica F3 efetuadas a 

1200°C sob atmosfera de nitrogênio. 

 

   Fonte: Elaborado pelo autor. 

    

 A massa cerâmica F3 foi a que obteve maior curva endotérmica da TG, 

obtendo uma irregularidade nos resultados apresentados. Possivelmente tal 

resultado é recorrente de alguma variação da albita no interior do corpo de prova.    

         A Figura 51 mostra a análise térmica de TG/DTG da massa cerâmica F4. 
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Figura 51 – Análises térmicas de TG/DTG da massa cerâmica F4 efetuadas a 
1200°C sob atmosfera de nitrogênio. 

 

       Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

 Percebe-se uma perda de massa de 6,17% entre as temperaturas de 

400°C e 776°C. Essa variação de massa possui como provável causa as 

transformações das fases de quartzo e, também, da caulinita. Os picos 

endotérmicos do DTG são coerentes com a perda de massa da TG. Na 

temperatura de 491°C, encontra-se um pico endotérmico, sendo coeso com a 

perda de massa encontrada na TG.  

A Figura 52 mostra os resultados das análises térmicas de TG/DTG da 

massa cerâmica F5. Percebe-se houve uma perda de massa de forma acentuada 

entre o intervalo das temperaturas de 410°C e 816°C. Os picos endotérmicos da 

DTG não possuem divergência com o resultado da TG, mostrando-se coerentes 

com o resultado.  
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Figura 52 – Análises térmicas de TG/DTG da massa cerâmica F5 efetuadas a 
1200°C sob atmosfera de nitrogênio. 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

  

A Figura 53 mostra as análises térmicas de TG/DTG da massa cerâmica 

F6, constituída por 37% de argila, 37% de feldspato (albita), 20% de resíduo de 

caulim e 6% de resíduo de quartzito rosa. 

 
Figura 53 – Análises térmicas de TG/DTG da massa cerâmica F6 efetuadas a 

1200°C sob atmosfera de nitrogênio.  

 

                         Fonte: Elaborado pelo autor. 

 Percebe-se ao analisar o resultado da TG/DTG da massa cerâmica F6 

(Figura 53) que o corpo de prova perdeu 6,55% de massa na faixe entre 435oC e 
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919oC, correspondendo a perda de massa molecular, que ocorre na faixa entre 

400oC e 600oC, e a eliminação de íons OH- da estrutura cristalina; além da 

decomposição de material orgânico restante e dos óxidos presentes (MACHADO, 

2012). Nesse sentido, constata-se que ao aumentar o percentual do feldspato 

albita e diminuindo o resíduo de caulim, é necessário ter-se um maior poder 

calorifico para perder uma determinada quantidade de massa.  

 

A Figura 54 mostra os resultados das análises térmicas de TG/DTG da 

massa cerâmica F7. 

 
Figura 54 – Análises térmicas de TG/DTG da massa cerâmica F7 efetuadas a 

1200°C sob atmosfera de nitrogênio.  

 

          Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

A principal curva endotérmica dessa massa cerâmica inicia na temperatura 

de 421°C até a 1003°C, superior 83°C da massa cerâmica anterior. Perde-se 

nesse processo 7,22% de massa do material estudado. O percentual de perda de 

material é resultado das mudanças de fases que acontecem durante o processo 

de sinterização e explicadas nas massas cerâmicas anteriores. O aumento de 

10% de albita na massa cerâmica e a diminuição do resíduo de caulim torna a 

perda de massa mais lenta, necessitando do aumento de temperatura. A Figura 
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55 mostra os resultados das análises térmicas de TG/DTG da massa cerâmica 

F8. 

 
Figura 55 – Análises térmicas de TG/DTG da massa cerâmica F8 efetuadas a 

1200°C sob atmosfera de nitrogênio. 

          Fonte: Elaborado pelo autor. 
 

Nota-se ao analisar o gráfico que o material possui uma banda endotérmica 

entre as temperaturas de 413°C e 1017°C, havendo uma perda de massa que 

chega aos 7,8%. Inicialmente essa perda corresponde a água associada com a 

decomposição de matéria orgânica. Além disso, há a presença de vários óxidos 

(Fe2O3, Al2O3, dentre outros) constituintes dos resíduos e da própria argila 

utilizada, o que propicia a formação de hidróxidos na presença de umidade. Acima 

de 700oC tem-se a perda de hidroxilas, seguida da decomposição desses óxidos. 

Essa massa cerâmica possui 47% de albita e 10% de resíduo de caulim. 

O incremento de perda de massa foi de 0,58%, comparado com a massa 

cerâmica F7; sendo, para tanto, necessário mais 14°C.  
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4.4 INFLUÊNCIA   DA   TEMPERATURA   E   DOS   RESÍDUOS MINERAIS NO 
     COMPORTAMENTO    DILATOMÉTRICO   DOS    CORPOS    DE    PROVA 
     CERÂMICOS 
 

A Figura 56 mostra as análises dilatométricas das massas cerâmicas F1 a 

F4. O comportamento dilatométrico dessas massas possui similaridades. As 

reações físicoquímicas acontecem com maior intensidade na faixa de tempeatura 

entre 400°C e 1200°C. O resultado da análise dilatométrica, referente às massas 

cerâmicas F1 a F4 demostra que inicialmente acontece uma expansão térmica 

linear do material entre a temperatura de 150°C e 500°C, provavelmente causada 

pela eliminação de água e matéria orgânica. Em torno de 545°C, ocorre um pico 

dilatométrico, causado pela mudança de fases do quartzo (α para β) (MEDEIROS 

et al., 2017). De acordo com Lorenzi (2005), esse processo de expansão segue 

até a temperatura de 880°C, onde é finalizada a transformação do quartzo.  

 
Figura 56 – Análise Dilatométrica das massas cerâmicas F1 a F4 efetuadas 

com atmosfera protetora de argônio. 

 
                                 Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

A perspectiva das reações térmicas que acontecem na amostra até a 

temperatura de 1000°C, em destaque dentro da Figura 56, mostra que as 

amostras com maior quantidade de albita possuem maior dilatação térmica, 

sendo a massa cerâmica F1 com menor dilatação e a F4 a maior. 

 Em média, a temperatura de 880°C é o ponto onde ocorre a maior 
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expansão das amostras. A partir desse ponto começa a etapa de retração linear 

e densificação acentuada do material. Em torno de 945°C, acontece uma sutil 

dilatação térmica nas amostras, sendo seguida pela continuação da retração 

linear. Conforme disserta Moraes (2007), essa pequena variação na curva 

dilatométrica é, possivelmente, consequência da permanência de material 

carbonáceo na composição da massa cerâmica, sendo responsável pelo 

fenômeno apresentado.   

A partir de 998°C, a peça cerâmica começa a sofrer uma acentuada 

elevação na retração linear, provocado por um processo intenso de densificação. 

Nessa temperatura, inicia-se a fusão dos feldspatos (a temperatura de fusão do 

feldspato sódico, do tipo albita, é em torno de 1.170oC) que encontram-se 

distribuídos nas matérias primas. Segundo Sainz e Ripollés (1999 apud Formiga 

et al., 2008), esse fato ocorre pela formação da fase líquida que, por meio das 

forças de capilaridade, faz com que o líquido preencha os espaços vazios, 

reduzindo os poros e resultando na densificação dos corpos de prova. Neste 

intervalo térmico, todas as massas cerâmicas apresentam um desempenho 

similar, sendo diferenciadas por uma maior ou menor capacidade de dilatação 

térmica.                                                                                                

A Figura 57 mostra o resultado da análise dilatometrica das massas 

cerâmicas F5 a F8.  

Nota-se, observando as imagens, que existe uma expansão inicial das 

amostras e, na temperatura de 530°C, acontece um pico dilatométrico resultante 

da transformação das fases de quartzo (α para β) e se estende até a temperatura 

de 900°C. Na temperatura de 870oC ocorre a maior expansão térmica devido ao 

aquecimento e, talvez, a volatilização de alguns elementos constituintes dessa 

massa cerâmica e da transformação de fases. A massa cerâmica F5 apresentou 

a maior dilatação térmica neste ponto, enquanto nas demais os resultados obtidos 

foram muito próximos; algumas chegando a ficar sobrepostas (F8 e F7). Em 

tempo, a F8 apresentou maior retração.  

 
 
 
 
  



Flánelson Maciel Monteiro   107 

_____________________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________ 

Programa de Pós Graduação em Engenharia Mecânica – PPGEM/UFRN 
 

 

Figura 57 – Análise Dilatométrica das massas cerâmicas F5 a F8 efetuadas 
com atmosfera protetora de argônio. 

 
                                    Fonte: Elaborada pelo autor. 

 
 

4.5 EFEITOS DA ADIÇÃO DOS RESÍDUOS E TEMPERATURAS DE 

SINTERIZAÇÃO NA ESTRUTURA CRISTALINA DOS CORPOS DE PROVAS 

  

 As Figuras 58 e 59 mostram os gráficos de DRX das massas cerâmicas 

sinterizadas na temperatura de 1200°C. Analisando os resultados é perceptível 

que todas as massas cerâmicas, na temperatura de 1200°C, apresentam como 

fases mineralógicas predominantes, o óxido de silício na forma polimórfica de 

quartzo (SiO2) e a Mulita (3Al2O3.2SiO2).  

A fase mineralógica mulita é um aluminosilicato, formado em decorrência 

da transformação da caulinita (Al2O3) em combinação com a sílica (SiO2), ambos 

elementos encontrados nos materiais de partida (MEDEIROS et al., 2016). No 

caso estudado, devido à temperatura ser superior a 1100°C, a mulita é 

proveniente da reação do feldspato (albita) com a argila caulinítica, sendo 

classificado como do tipo secundária (CAVALCANTE et al., 2005).  O quartzo se 

mantém como uma fase inalterada nas massas cerâmicas. Além disso, as 

difrações de raios-X mostram que existem em todas as massas cerâmicas a 

presença de uma fase amorfa na estrutura mineralógica. Devido as 

características mineralógicas dos materiais de partida, especificamente pela 

quantidade de SiO2 presente no feldspato, argila e nos resíduos, tem-se como 
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uma das consequências, a quantidade de fase amorfa detectada nos corpos de 

provas.  

A Figura 58 mostra os difratogramas de DRX das massas cerâmicas F1 a 

F4 na temperatura de 1200°C.  

 

Figura 58 – Difratograma   de   raios - X  das   massas   cerâmicas   F1  a  
                        F4 sinterizadas a 1200°C. 
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Legenda: Massas cerâmicas: (a) F1, (b) F2, (c) F3 e (d) F4. 

Fonte: o autor.  

 

 A Figura 59 mostra os difratogramas de DRX das massas cerâmicas F5 a 

F8 na temperatura de 1200°C.  
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Figura 59 – Difratograma   de   raios – X   das   massas   cerâmicas   F5 a 
                       F8 sinterizadas à 1200°C. 

Fonte: o autor.  

 

Os resultados das difrações de raios - X dos corpos de prova sinterizados 

na temperatura 1250°C se encontram nas Figuras 60 e 61. Ao analisar os dados, 

constata-se que as fases predominantes continuam sendo o quartzo (SiO2) e a 

mulita (3Al2O3.2SiO2). Sendo a mulita do tipo secundária, tendo em vista que a 

temperatura ultrapassou os 1200°C. Outras fases também foram detectadas no 

DRX, especificamente nas massas cerâmicas F3, F4 e F5, sendo combinações 

dos elementos presentes e que mudam de fases durante o processo de 

sinterização. É constatado também a presença de fase amorfa nos resultados.  
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Legenda: Massas cerâmicas: (a) F5,  (b) F6, (c) F7 e (d) F8. 
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Figura 60 – Difratograma de raios - X das massas cerâmicas F1 a  
                              F4 sinterizadas a 1250°C. 
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Legenda: Massas cerâmicas: (a) F1, (b) F2, (c) F3 e (d) F4. 

Fonte: o autor.  

 

 A Figura 61 mostra os difratogramas de raios-X das massas cerâmicas F5 

a F8 sinterizadas na temperatura de 1250°C. Nessas massas, mantiveram-se os 

picos mineralógicos encontrados nas quatro primeiras massas sinterizadas. A 

única massa que variou os picos foi a F5, onde apareceram picos do silicato mais 

simples - a sílica (SiO2). Os resultados de DRX também mostram a ocorrência de 

fase amorfa nos corpos de prova.  
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Figura 61 – Difratograma de raios - x das massas cerâmicas F5 a  
                              F8 sinterizadas a 1250°C. 
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Legenda: Massas cerâmicas: (a) F5, (b) F6, c) F7 e d) F8. 

Fonte: o autor.  

 

 A Figura 62 mostra as difrações de raios-X das massas cerâmicas F1 a F4 

dos corpos de prova sinterizados na temperatura de 1300°C. A partir dessa 

temperatura, a cristobalita (SiO2) surge como nova fase mineralógica nos corpos 

de prova sinterizados. Essa fase mineralógica é uma transformação polifórmica 

do silicato mais básico, o dióxido de silício (SiO2). O quartzo (SiO2) e a mulita 

(3Al2O3.2SiO2) do tipo secundária permanecem presentes no resultado das 

difrações de raios-X das massas cerâmicas e são responsáveis pela formação da 

cristobalita (SiO2).  

 Enquanto o quartzo (SiO2) possui estrutura hexagonal, a fase polifórmica 

cristobalita (SiO2) é tetragonal (CALLISTER JR., 2008). Devido à complexidade 
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da estrutura atômica tetragonal, a cristobalita é menos densa do que o quartzo, 

dessa forma os materiais cerâmicos sofrem influência nas suas propriedades 

tecnológicas, especialmente no índice de porosidade e na densidade.   

 

Figura 62 – Difratograma de raios - X das massas cerâmicas F1 a  
                              F4 sinterizadas a 1300°C. 
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Legenda: Massas cerâmicas: (a) F1, (b) F2, (c) F3 e (d) F4. 

Fonte: o autor.  

  

A Figura 63 mostra os resultados das difrações de raios - X das massas 

cerâmicas F5 a F8 na temperatura de 1300°C. Os gráficos de DRX apresentam 

as mesmas fases encontradas nas primeiras quatro massas cerâmicas, 

especialmente com o surgimento da cristobalita (SiO2).  
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Figura 63 – Difratograma de raios - X das massas cerâmicas F5 a  
                              F8 sinterizadas a 1300°C. 

 Fonte: o autor.  
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Legenda: Massas cerâmicas: (a) F5, (b) F6, (c) F7 e (d) F8 
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4.6 ANÁLISE DA  INFLUÊNCIA  DA  ADIÇÃO DOS  RESÍDUOS MINERAIS DE     
      CAULIM  E  QUARTZITO  ROSA  NAS PROPRIEDADES TECNOLÓGICAS     
      DOS CORPOS DE PROVA SINTERIZADOS 
 

 Todos os dados (com os erros estatísticos) dos ensaios tecnológicos 

realizados nos corpos de prova fabricados com as massas cerâmicas se 

encontram na Tabela 9. Dessa forma, é possível uma melhor compreensão dos 

resultados, destacados nos gráficos de cada ensaio. 

 

Tabela 9 – Dados dos Ensaios Tecnológicos dos Corpos de Prova 

Fonte: Elaborado pelo autor.  

 

 

 

Massa 
Cerâmica/ 
Ensaios 

F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 

AA% - 1200°C 8,98±0,55 5,84±0,86 6,13±0,41 2,92±0,31 0,91±0,10 1,67±0,23 1,56±0,16 0,91±0,10 

PA% - 1200°C 14,5±1,29 10,26±1,43 10,73±0,75 5,42±0,62 6,48±0,55 3,24±0,43 2,84±0,22 1,81±0,22 

RL% - 1200°C 5,58±0,39 8,26±0,26 7,22±0,39 9,67±32 8,53±0,14 10,69±0,60 9,85±0,31 11,09±0,25 

PF% - 1200°C 9,58±0,05 9,58±0,07 9,10±0,06 9,10±0,54 8,00±1,65 8,21±0,06 7,83±2,53 7,45±0,06 

MEA - 1200°C 1,63±0,07 1,76±0,03 1,75±0,05 1,86±0,05 1,84±0,05 1,94±004 1,82±0,07 2,00±0,06 

MRF (MPa) – 
1200°C 

16,03±2,71 21,51±3,00 18,96±2,59 22,8±2,55 25,33±2,39 23,49±1,13 21,03±1,46 29,00±2,47 

AA% - 1250°C 3,83±0,42 1,34±0,43 1,62±0,26 0,72±0,14 0,86±0,11 0,57±0,09 1,32±0,17 0,37±0,14 

PA% - 1250°C 6,69±0,69 2,53±0,79 3,00±0,43 1,34±0,27 1,6±0,20 1,09±0,18 2,56±0,35 0,76±0,30 

RL% - 1250°C 9,33±0,35 11,12±0,45 10,67±0,23 11,33±0,21 11,32±0,43 10,43±0,34 8,25±0,49 9,25±0,48 

PF% - 1250°C 9,69±0,07 9,63±0,06 9,13±0,04 9,32±0,10 8,58±0,07 8,21±0,04 6,92±0,07 7,53±0,06 

MEA - 1250°C 1,75±0,02 1,89±0,03 1,86±0,04 1,87±0,04 1,86±0,04 1,93±0,18 1,95±0,07 2,04±0,06 

MRF (MPa) – 
1250°C 

20,06±2,18 19,83±0,65 19,85±2,12 23,02±1,79 24,16±1,92 18,72±1,10 15,87±1,09 16,44±1,03 

AA% - 1300°C 0,87±0,09 0,67±0,05 0,61±0,08 1,07±0,04 0,41±0,09 0,98±0,11 0,40±0,13 0,35±0,69 

PA% - 1300°C 1,77±0,18 1,34±0,12 1,12±0,13 1,90±0,20 0,78±0,16 2,24±0,32 0,81±0,27 1,33±2,03 

RL% - 1300°C 10,77±0,56 10,39±0,34 10,8±0,20 7,63±0,31 9,23±0,64 4,71±0,63 2,36±0,87 4,02±0,34 

PF% - 1300°C 9,67±0,17 9,00±1,71 9,01±0,23 9,20±0,09 8,39±0,33 8,18±0,09 7,42±1,51 6,42±0,08 

MEA - 1300°C 2,02±0,06 2,00±0,06 1,82±0,10 1,78±0,19 1,91±0,12 2,28±0,15 2,01±0,19 2,37±0,85 

MRF (MPa) – 
1300°C 

24,52±1,69 27,73±1,58 26,94±4,65 24,80±1,92 23,37±3,46 19,4±1,77 19,47±0,85 16,5±0,49 

Legenda:  AA – Absorção de Água; PA – Porosidade Aparente; RL – Retração Linear; PF – Perda ao Fogo; MEA – Massa Específica Aparente;      

                  MRF – Módulo de Resistência à Flexão. 
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4.6.1 Influência da Adição dos Resíduos Minerais de Caulim e Quartzito  

        Rosa  na Propriedade Tecnológica de Perda de Massa ao Fogo (PF)  

         dos Corpos de Prova 

 

É através deste ensaio que se pode detectar qual massa cerâmica perde 

mais massa durante o processo de sinterização e, logicamente, pode provocar 

trincas, vazios e outros defeitos causados pela perda de massa nos corpos de 

prova. 

 A Figura 64 mostra o resultado do ensaio de perda ao fogo. Analisando os 

dados percebe-se que a perda de massa nas massas cerâmicas foi mínima, 

permanecendo inalterada nas massas F1 e F6 nas temperaturas de trabalho 

utilizadas. Na massa cerâmica F7 houve uma pequena redução na perda de 

massa, porém estando dentro da faixa do desvio padrão dessa série, nas 

temperaturas de queima estudadas. Na massa cerâmica F8, houve uma redução 

na perda de massa, principalmente na temperatura de 1300oC. 

 

Figura 64 – Gráfico de perda de massa ao fogo das Massas Cerâmicas (PF) 
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         Fonte: Elaborado pelo Autor. 

 

É perceptível que a maior perda de massa ficou na faixa de 9,5%, 

permanecendo praticamente inalterado nas massas cerâmicas F1 a F4. Nas 

massas cerâmicas F5 e F6, a perda de massa máxima ficou em torno de 8,5%, 
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e, nas massas cerâmicas F7 e F8, em torno de 7,8%.  

 

4.6.2 Influência da Adição dos Resíduos Minerais de Caulim e Quartzito 

Rosa na Propriedade Tecnológica de Absorção de Água (AA) dos Corpos 

de Prova 

 

A Figura 65 mostra a representação gráfica dos valores obtidos. Nas 

massas cerâmicas F1, F2, F3, F5, F7 e F8 observa-se uma diminuição nos 

valores de absorção de água (AA) com o aumento da temperatura de queima. Os 

corpos de prova foram diminuindo a AA na medida em que a peça foi retraindo e 

densificando, os poros foram fechando e reduzindo a capacidade de penetração 

de água para o interior do corpo de prova. A vitrificação da superfície das 

amostras é responsável pelo desempenho nos ensaios de porosidade aparente 

e absorção de água. No caso dos corpos de prova produzidos neste trabalho, 

conforme já foi explorado no tópico 4.1, a superfície e o interior das amostras 

apresentaram vitrificação.  

Nos corpos de prova das massas cerâmicas F4 e F6 no intervalo de 

temperatura de queima de 1250°C a 1300°C, verifica-se um aumento pequeno, 

em torno de 0,5%, na absorção de água (AA); justificado provavelmente pela 

liberação de gases formados presentes no interior dos corpos. De acordo com 

Pinheiro (2009), a emissão de CO2 pode ser a principal causa que contribuiu para 

o aumento da porosidade, visto que pela alta concentração de SiO2 nas massas 

cerâmicas, além de um teor elevado de resíduo de caulim, a vitrificação não tenha 

ocorrido em sua totalidade. Sendo que tal percepção é verificada visualmente nos 

corpos de prova sinterizados. 

É importante salientar que, em todas as massas cerâmicas, os corpos de 

prova sinterizados a partir de 1250°C apresentaram uma absorção de água (AA) 

indo de 0,3 a 3,8%, evidenciando que a microestrutura desses corpos de prova 

encontrava-se em normalidade, até que ocorrem a “fervura dos silicatos” em alta 

temperatura, conforme disserta Presotto (2012), provocando a formação de 

bolhas que levaram à expansão e uma porosidade fechada. Esse fenômeno é 

evidenciado nas microestruturas das amostras (tópico 4.2), onde verifica-se as 

anomalias presentes nos corpos de prova. 
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 Na temperatura de 1300oC, em todas as massas cerâmicas, verifica-se 

uma absorção de água (AA) não superior a 1%, possivelmente pela formação 

inicial de fase vítrea. Na massa cerâmica F8, a 1300oC, os corpos de prova 

apresentaram deformação excessiva; fato este comprovado visualmente. 

      O desempenho das amostras neste ensaio segue o comportamento 

esperado em relação ao aumento da temperatura.  

 
Figura 65 – Gráfico da absorção de água das massas cerâmicas (AA). 
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                Fonte: Elaborado pelo Autor. 

 

 A Tabela 10 apresenta o enquadramento dos corpos de prova, de acordo 

com a NBR 13818, fazendo uma relação com a NBR 13817. Neste caso, buscou-

se destacar as faixas padronizadas do ensaio de absorção de água (AA%), 

mostrando onde os corpos de prova fabricados com as massas cerâmicas 

poderiam ser inseridos.    
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 Tabela 10 – Enquadramento das massas cerâmicas estudadas em relação à 
absorção de água - (NBR 13817).  

Fonte: Elaborado pelo Autor. 

 

Os dados da absorção de água (AA) mostram que boa parte dos corpos 

de prova produzidos poderiam ser enquadrados na faixa dos revestimentos do 

tipo grés (variação de 0,5 a 3% de absorção). Destaca-se que na temperatura de 

1200°C, as primeiras massas cerâmicas são inseridas na faixa técnica dos 

revestimentos cerâmicos do tipo semiporoso e semigrés, pois absorvem mais 

água do que as demais. A partir da temperatura de 1250°C, a massa cerâmica 

F8 enquadra-se na faixa dos porcelanatos. Essa massa cerâmica possui a maior 

quantidade de albita (47%). Em 1300°C, os corpos de prova são delimitados na 

faixa dos revestimentos grés e porcelanato, sendo que a partir da massa cerâmica 

F5 se concentram na faixa técnica do tipo porcelanato (F5, F7 e F8), ou seja, 

absorção inferior a 0,5%.  

 

4.6.3 Influência da Adição dos Resíduos Minerais de Caulim e Quartzito 

Rosa na Propriedade Tecnológica de Porosidade Aparente (PA) dos Corpos 

de Prova 

 

A Figura 66 mostra o resultado do ensaio de porosidade aparente (PA). 

Os resultados do ensaio de porosidade aparente (PA) nos corpos de prova 

cerâmicos sinterizados nas diferentes temperaturas estão em conformidade com 

os resultados de absorção de água (AA). 

Temperatura (°C )/ 

Massas Cerâmicas 
1200°C 1250°C 1300°C 

F1 Semiporoso Semigrés Grés 

F2 Semigrés Grés Grés 

F3 Semiporoso Grés Grés 

F4 Grés Grés Grés 

F5 Grés Grés Porcelanato 

F6 Grés Grés Grés 

F7 Grés Grés Porcelanato 

F8 Grés Porcelanato  Porcelanato  
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Verifica-se nas massas cerâmicas F1, F2, F3, F5 e F7, uma redução na 

porosidade aparente com o aumento na temperatura de queima.  

A partir de 1250oC, ocorreu uma redução acentuada na porosidade, 

naturalmente pelo início da formação de fase vítrea com redução da quantidade 

de poros; atingindo seus menores valores nas temperaturas mais elevadas. As 

massas cerâmicas F5 e F7 apresentaram os menores resultados para a 

porosidade, estando abaixo de 0,9% na temperatura de 1300oC. As massas 

cerâmicas F4 e F6, na temperatura de 1300°C, possuem seus resultados em 

consenso com o resultado da absorção de água (AA). 

 

Figura 66 – Gráfico da porosidade aparente das massas cerâmicas (PA) 
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                Fonte: Elaborado pelo Autor. 

 

O comportamento das curvas de porosidade aparente para as 

temperaturas de 1200oC a 1300oC estão em perfeita concordância com os 

resultados obtidos paras as curvas de absorção de água apresentados 

anteriormente, com os valores de porosidade aparente aumentando ou 

diminuindo, juntamente com os valores da absorção de água. 

A vitrificação da superfície dos corpos de prova ocasionou a redução da 

porosidade aparente e, logicamente, da absorção de água (AA).  
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4.6.4  Influência da Adição dos Resíduos Minerais de Caulim e Quartzito 

Rosa na Propriedade Tecnológica de Massa Específica Aparente (MEA) dos 

Corpos de Prova 

 

A Figura 67 mostra a representação gráfica dos valores obtidos no ensaio 

de massa específica aparente. As massas cerâmicas apresentaram menor 

massa específica aparente na temperatura de 1200oC em todas as massas 

estudadas. A partir da temperatura de 1250oC, esses valores apresentaram um 

aumento mais significativo, atingindo seus maiores valores na temperatura de 

1300oC. Notadamente, temperaturas acima de 1250oC, com o incremento de 

resíduo de caulim e de albita, as massas específicas aparentes apresentaram 

os maiores resultados. 

O aumento da massa específica aparente (MEA) em relação à 

temperatura mais alta está relacionado ao crescente índice da porosidade 

fechada nos corpos de prova. Paralelamente a esse fato, existem a formação de 

gases durante o processo de sinterização, já explicado nos tópicos de absorção 

de água (AA) e porosidade (PA), que afeta diretamente a massa específica 

aparente (MEA).  

 

Figura 67 – Gráfico da massa específica aparente das massas cerâmicas 
(MEA). 
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        Fonte: Elaborado pelo Autor. 
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4.6.5 Efeitos da Adição dos Resíduos Minerais de Caulim e Quartzito Rosa 

na Propriedade Tecnológica de Retração Linear (RL) dos Corpos de Prova 

 

A Figura 68 mostra a representação gráfica dos resultados da retração 

linear (RT) dos corpos de prova sinterizados em relação as temperaturas de 

sinterização. As massas cerâmicas F1 e F3 apresentaram um aumento 

crescente na retração linear com o aumento de temperatura de queima, 

estabilizando-se na temperatura de 1300oC; apresentando os menores valores 

na temperatura de 1200oC.  

 Nas massas cerâmicas F2, F4, F5, F6, F7 e F8, houve uma redução 

acentuada na retração a partir da temperatura de 1300oC, sendo as maiores 

reduções nas massas F6, F7 e F8 que apresentam os maiores percentuais de 

Albita. 

Figura 68 – Gráfico da retração linear das massas cerâmicas (RL). 
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  Fonte: Elaborado pelo Autor. 

 

 Percebe-se que quanto maior o teor de albita, concomitantemente com 

teores elevados de resíduo de caulim, menor será a taxa de retração linear nas 

amostras. A partir de 37% de albita e 10% de resíduo de caulim esse fato fica 

bem acentuado e, com 40% de albita com 17% de resíduo de caulim, a retração 

atingiu seu menor valor.  
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No intervalo de temperatura de queima de 1250°C a 1300°C, observa-se 

uma redução nos valores de RL de 4,71%, 2,36% e 4,02% pontos percentuais, 

nas massas cerâmicas F6, F7 e F8, respectivamente. Isto pode ser explicado, 

como citado anteriormente no tópico das análises microestruturais, pela formação 

de uma porosidade extra em função da “fervura de silicatos” (Presotto, 2012), que 

leva à formação e coalescência de poros.  

 

4.6.6 Influência da Adição dos Resíduos Minerais de Caulim e Quartzito 

Rosa na Propriedade Tecnológica do Módulo de Resistência à Flexão (MRF) 

dos Corpos de Prova 

 

A Figura 69 mostra a representação gráfica desses valores obtidos. 

Percebe-se que, de uma forma geral, as massas cerâmicas F4 e F5 apresentam 

os maiores valores de resistência à flexão, estando coerente com os resultados 

dos ensaios de porosidade aparente (PA) e absorção de água (AA).  

 
Figura 69 – Gráfico do módulo de resistência à flexão das massas cerâmicas  

                      (MRF). 
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                Fonte: Elaborado pelo Autor. 

 

A resistência à flexão está relacionada diretamente com a variação da 

temperatura de sinterização dos corpos de prova. Os menores valores foram 
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obtidos na massa cerâmica F1, na temperatura de 1200oC, e F7 e F8, na 

temperatura de 1250oC e as maiores resistências à flexão na temperatura 

1300oC, nas massas cerâmicas F1 a F5. Pequenas discrepâncias ocorridas 

encontram-se dentro da faixa de erro.  

As quatro primeiras massas cerâmicas (F1 a F4), tem comportamento 

coerente, tendo em vista que em uma temperatura mais alta apresentaram uma 

maior resistência mecânica. Isso é possível, tendo em visto que ocorrerá 

diminuição da quantidade de poros, com formação de fase líquida e uma maior 

interação entre as partículas constituintes. Contudo, nas massas cerâmicas F6 

a F8 ocorreu uma estabilização e/ou redução da resistência à flexão. Essa 

característica, encontrada nas massas cerâmicas com maior quantidade de 

feldspato (albita) ocorreu pela formação excessiva de poros; devido ao 

aprisionamento dos gases no interior dos corpos de provas no interior dos 

mesmos, devido à formação da camada vítrea na superfície dos corpos de prova. 

As bolhas, que constituem porosidade fechada, inferem defeitos aos corpos de 

prova, ou seja, atuam como concentradores de tensões e tendem a degradar 

efetivamente a Resistência à Flexão dos corpos cerâmicos. 

 A Tabela 11 mostra que as massas cerâmicas estudadas exibiram um 

valor de resistência à flexão que se enquadram dentro da faixa de valores de 

resistência à flexão dos materiais cerâmicos, de acordo com a NBR 13818, 

fazendo uma relação a NBR 13817.  

Os resultados da MRF demostram que os corpos de prova fabricados 

poderiam se enquadrar entre semigrés e semiporoso. Dessa forma, em relação 

a NBR 13817/97 e comparando com os dados da Tabela 10 (absorção de água), 

os corpos de prova apresentam uma diminuição da sua classificação.  Por outro 

lado, os dados apresentados são coerentes, tendo em vista que nas 

temperaturas de 1250°C e 1300°C, a resistência diminui, quando compara-se à 

temperatura de 1200°C. 
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Tabela 11 – Enquadramento das massas cerâmicas estudadas em relação a                      
                     resistência à flexão em três pontos - (NBR 13818 e NBR 13817). 

Fonte: Elaborado pelo Autor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Temperatura (°C)/ 

Massas cerâmicas 
1200°C 1250°C 1300°C 

F1 Poroso Semiporoso Semigrés 

F2 Semigrés Semiporoso Semigrés 

F3 Semiporoso Semiporoso Semigrés 

F4 Semigrés Semigrés Semigrés 

F5 Semigrés Semigrés Semigrés 

F6 Semigrés Semiporoso Semiporoso 

F7 Semiporoso Semiporoso Semiporoso 

F8 Semigrés Semiporoso Semiporoso 
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                      5 

 

 

5.1 CONCLUSÕES 

 

 Através dos resultados obtidos neste trabalho pode-se concluir: 

 

- Os resultados dos ensaios tecnológicos demonstram que pode-se 

produzir revestimentos cerâmicos a partir de massas cerâmicas compostas com 

resíduos de caulim e quartzito rosa. Dentre as massas cerâmicas estudadas a 

F8 (47% de albita, 6% de quartzito rosa e 10% de resíduo de caulim) obteve os 

melhores resultados individuais nos ensaios de absorção de água (AA), 

porosidade aparente (PA) e módulo de resistência à flexão (MRF), na 

temperatura de 1200°C; 

- Com a utilização dos resíduos de caulim, quartzito rosa e a argila 

caulinítica os corpos de prova obtidos com as massas cerâmicas apresentaram 

uma baixa resistência mecânica. Dessa forma e conforme estabelece à NBR 

13817, os revestimentos obtidos se enquadrariam em categorias de tipos de 

revestimentos pouco apreciados, ou ditos como não nobres, pelo mercado 

consumidor;   

-  Percebeu-se que é possível, após verificar os resultados dos ensaios, 

incorporar uma alta quantidade de resíduo de caulim (47%) nas massas 

cerâmicas e, ainda assim, ter como resultado um revestimento do tipo semiporoso 

(Massa cerâmica F1- 1200°C). E, em todo caso, não ocorreram deformações ao 

ponto de inutilizar as peças durante o processo de sinterização, inclusive ao 

atingir a temperatura mais alta, 1300°C;  

- Os corpos de prova produzidos no trabalho apresentaram coloração 

clara, sendo uma característica propensa para fabricação de revestimentos 

cerâmicos; 



Flánelson Maciel Monteiro   126 

_____________________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________ 

Programa de Pós Graduação em Engenharia Mecânica – PPGEM/UFRN 
 

 

- Verificou-se visualmente que à superfície dos corpos de prova vitrificou, 

apresentando baixa absorção de água (AA/%) e porosidade aparente (PA%); 

- Foi observado que com o aumento da porcentagem do feldspato do tipo 

albita nas massas cerâmicas ocorrerá um aumento da superfície vitrificada, 

contribuindo com o aumento na quantidade de poros dentro dos corpos de prova, 

pois há uma tendência dos gases formados ficarem “presos” no interior dos 

mesmos. 

-  Em relação a temperatura de sinterização, verificando o quesito custo-

benefício, conclui-se que na temperatura de 1300°C foram obtidos os melhores 

resultados. Porém, em 1250°C os resultados possuem uma proximidade com os 

encontrados na temperatura mais alta;  

- Na temperatura de 1200°C, os resultados dos ensaios realizados, 

apontaram que as seguintes fases predominantes na estrutura cristalina: quartzo 

(SiO2), mulita (3Al2O3.2SiO2). Conseguinte, os dados encontrados mostraram que 

em 1250°C, as fases de quartzo e a mulita continuam presentes, além de 

aparecerem outras fases, decorrentes também do SiO2 combinado com outros 

elementos. As fases dominantes na temperatura de 1300°C continuam sendo o 

quartzo e a mulita, porém o surge em todas as massas cerâmicas a fase 

polifórmica do silício, a cristobalita (SiO2). Além disso, aparecem outras fases 

secundárias nas amostras; 

 -  As principais transformações na microestrutura dos corpos de prova 

ocorreram nas temperaturas de 1200°C e 1300°C. Observou-se que na 

temperatura de 1200°C o material apresentou uma estrutura heterogênea, 

especialmente nas três primeiras massas cerâmicas. Na temperatura de 1300°C, 

a microestrutura das amostras apresentou homogeneidade, com predominância 

da porosidade aberta.   

 

5.2 SUGESTÕES DE TRABALHOS FUTUROS 

 

 O trabalho realizado abriu oportunidades para mais pesquisas 

relacionadas ao tema. Como às variáveis utilizadas podem ser modificadas, 

existe a possibilidade de encontrar mais alternativas para melhorar as 

propriedades dos revestimentos desenvolvidos. Portanto, sugere-se os seguintes 
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temas:  

  - Analisar outros tipos de quartzitos, especificamente aqueles de 

tonalidade mais clara, tais como: cinza e bege; 

  - Substituir a argila utilizada no trabalho por outra com IP mais plástico, 

por exemplo, uma argila ball clay. A substituição por um material com maior 

plasticidade, pode resultar na diminuição da porosidade e reduzir a formação de 

gases internos; 

  -  Diminuir a taxa de aquecimento de sinterização para que a formação de 

gases seja acentuada durante o processo; 

  - Realizar moagem a úmido objetivando obter partículas menores que 

365µm, importante para uma melhorar as reações químicas internas.   
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APÊNDICES 

    
APÊNDICE A - Corpos de Prova Sinterizados na Temperatura de 1200°C  
 

Fonte: Elaborada pelo autor.  

 

  

  

  

  

Formulação F1  Formulação F2 

Formulação F3 Formulação F4 

Formulação F5 
Formulação F6 

Formulação F7 Formulação F8 
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APÊNDICE B - Corpos de Prova Sinterizados na Temperatura de 1250°C  

  

  

 
 

 
 

Fonte: Elaborada pelo autor.  

 
 

Formulação F1 Formulação F2 

Formulação F3 Formulação F4 

Formulação F5 Formulação F6 

Formulação F7 Formulação F8 
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APÊNDICE C - Corpos de Prova Sinterizados na Temperatura de 1300°C  

  

  

  

 
 

Fonte: Elaborada pelo autor.  

 

Formulação F1 Formulação F2 

Formulação F3 

Formulação F5 Formulação F6 

Formulação F8 

Formulação F4 

Formulação F7 
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APÊNDICE D – Micrografias Ópticas das Amostras Sinterizadas à 1200°C. 

  

  

  

 
 

Legenda: a) Formulação F1; b) Formulação F2; c) Formulação F3; d) Formulação F4; e) Formulação F5; f) 

Formulação F6; g) Formulação F7; h) Formulação F8. 

Fonte: Elaborada pelo autor 

(a) 

(c) (d) 

(e) (f) 

(g) (h) 

(b) 
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APÊNDICE E - Microscopia Óptica de Corpos de Prova Sinterizados à 1250°C. 

Fonte: Elaborada pelo autor.  

  

  

  

  

Formulação F1 

Formulação F3 Formulação F4 

Formulação F5 Formulação F6 

Formulação F7 Formulação F8 

Formulação F2 
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APÊNDICE F – Micrografias Ópticas das Amostras Sinterizadas à 1300°C. 

  

  

 
 

  
Legenda: a) Formulação F1; b) Formulação F2; c) Formulação F3; d) Formulação F4; e) Formulação 

F5; f) Formulação F6; g) Formulação F7; h) Formulação F8. 

Fonte: Elaborada pelo autor.  

(a) (b) 

(c) (d) 

(e) (f) 

(g) (h) 

Poros 

Poros 

Poros 

Poros 

Poros 

Poros 

Poros 

Poros 

Poros 

Poros 
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APÊNDICE G – Micrografias do MEV das Amostras F1 a F4 Sinterizadas à 

1250°C. 

  

 
 

 
 

  

Fonte: Elaborada pelo autor.  

Formulação F1 Formulação F2 

Formulação F3 Formulação F4 

Formulação F5 Formulação F6 

Formulação F7 Formulação F8 
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APÊNDICE H – Formulações testadas anteriormente para produção do trabalho. 

Fonte: Elaborada pelo autor.  

 

Fonte: Elaborada pelo autor.  

 

 
Fonte: Elaborada pelo autor.  

 

Fonte: Elaborada pelo autor.  

Matérias-primas F1 F2 F3 F4 F5 

Argila 30% 30% 30% 30% 30% 

Feldspato  50% 50% 50% 50% 50% 

Resíduos de quartzito* 5% 10% 15% 20% 0% 

Quartzo 15% 10% 5% 0% 20% 

Total 100% 100% 100% 100% 100% 

Matérias-primas F1 F2 F3 F4 F5 

Argila 30% 30% 30% 30% 30% 

Resíduo de Caulim 45% 30% 20% 15% 50% 

Feldspato 20% 30% 25% 35% 20% 

Resíduos de quartzito* 5% 10% 15% 20% 0% 

Total 100% 100% 100% 100% 100% 

Matérias-primas F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 

Argila 37% 37% 37% 37% 37% 37% 37% 37% 

Resíduos de 

caulim 

57% 55% 53% 51% 49% 47% 45% 43% 

Resíduos de 

quartzito* 

6% 8% 10% 12% 14% 16% 18% 20% 

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Matérias-primas F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 

Argila 50% 50% 50% 50% 45% 45% 45% 45% 

Resíduos de 

caulim 

10% 15% 20% 25% 15% 20% 25% 10% 

Resíduos de 

quartzito* 

40% 35% 30% 25% 40% 35% 30% 45% 

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 


