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RESUMO 

O setor de rochas ornamentais tem sido responsável pela produção de uma grande quantidade 

de resíduos sólidos, bem como de efluentes que são descartados de maneira desordenada, fato 

este que tem aquecido o desenvolvimento de pesquisas, visando a reutilização. Vislumbrando 

o conceito de desenvolvimento sustentável e mineração consciente, este trabalho surge com a 

proposta de incorporar os resíduos de quartzito da região de Ouro Preto (MG), obtidos a partir 

da serragem de blocos, na produção de cerâmica, utilizando como matéria-prima amostra de 

solo proveniente do Morro Caxambu (Cachoeira do Campo – MG). Para isso, foi realizada a 

amostragem e caracterização química, granulométrica e mineralógica dos finos de quartzito, 

obtidos a partir de um tanque de decantação da empresa Petra Quartzito Ouro Preto; bem 

como da amostra de solo proveniente do Morro Caxambu. Posteriormente foram 

confeccionados corpos de prova constituídos apenas por solo e, em outros casos, por solo e 

finos de quartzito. As variáveis avaliadas nesse trabalho foram: porcentagem de substituição 

(10 e 15%), pressão de compactação para conformação dos corpos cerâmicos (28 e 35 MPa), 

condição de secagem (65 °C durante 72 horas e 110°C durante 24 horas) e temperatura de 

queima (950 e 1100°C). Foram realizados ensaios tecnológicos para avaliar propriedades 

como retração linear de secagem e de queima, absorção de água e resistência à compressão. A 

influência das variáveis sobre as respostas obtidas foi avaliada a partir de planejamento 

experimental fatorial. Para as melhores condições foram realizados ensaios adicionais de 

caracterização química-estrutural, resistência à flexão e classificação dos resíduos de acordo 

com a NBR 10004. Com base nos resultados da caracterização mineralógica, foram 

observadas as fases minerais caulinita, muscovita, hematita e quartzo na amostra de solo; 

enquanto na amostra de resíduo de quartzito, foram observados os minerais quartzo, 

muscovita e cianita. Os ensaios tecnológicos apontaram para o melhor composição, com base 

nas restrições tecnológicas, aquela em que houve a substituição de 15% da massa cerâmica 

pelo resíduo, 35 MPa de pressão de compactação, secagem a 65°C (72 horas) e queima a 

1100°C. A partir dos ensaios adicionais, esta composição cerâmica apresentou 2 MPa de 

módulo de resistência à flexão, sendo seu resíduo classificado como classe IIB (não perigoso 

e não inerte), enquanto a caracterização química-estrutural indicou a presença dos minerais 

cianita, cristobalita, hematita, mulita e quartzo. 

 
Palavras-chave: Finos de quartzito. Cerâmica vermelha. Reaproveitamento de resíduos. 

Planejamento experimental fatorial. 



 

 

ABSTRACT 

The ornamental stone sector has been responsible for the production of a large amount of 

solid waste, as well as effluents that are discarded in a disorderly manner, a fact that has 

hasted up the development of research, aiming at reuse. Glimpsing the concepto f sustainable 

development and conscious mining, this work comes up with the proposal to incorporate 

quartzite residues from the Ouro Preto (MG) region, obtained from the sawdust of blocks, in 

the production of ceramics, using as sample raw material of soil from Morro Caxambu 

(Cachoeira do Campo – MG). For this, the sampling and chemical, granulometric and 

mineralogical characterization of the quartzite fines were carried out, obtained from a 

decantation tank of the company Petra Quartzito Ouro Preto; as well as the soil sample from 

Morro Caxambu (lacated 8 km from Cachoeira do Campo – MG). Subsequently, specimens 

consisting of soil and, in other cases, soil and quartzite fines were made. The variables 

evaluated in this work were carried: replacement of soil for sludge (10 and 15%), compaction 

pressure for conformation of ceramic bricks (28 and 35 MPa), drying condition (65°C for 72 

hours and 110°C for 24 hours) and firing temperature (950 e 1100°C). Technological tests 

were carried out to evaluate properties such as linear drying and firing shrinkage, water 

absorption, firing specific weight and compressive strenght. The influence of the variables on 

the responses obtained were assessed based on factorial experimental design. For the best 

conditions, additional tests of chemical-structural characterization, flexural strength and waste 

classification were carried out according to NBR10004. Based on the results of the 

mineralogical characterization, the mineral phases kaolinite, muscovite, hematite and quartz 

were observed in the soil sample; while in the quartzite residue sample, the minerals quartz, 

muscovite and kyanite were observed. The technological tests indicated the best scenario in 

which there was a replacement of 15% of the ceramic mass by the residue, 35 MPa of 

compaction pressure, drying at 65°C (72 hours) and firing at 1100°C. From the additional 

tests, this ceramic composition presented 2,023 MPa of flexural strength module, its residue 

being classified as classs IIB (non-hazardous and not inert), while the chemical-structural 

characterization indicated the presence of the minerals kyanite, cristobalite, hematite, mullite 

and quartz. 

Key-words: Fine quartzite. Red ceramics. Reuse waste. Experimental factorial design. 
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1 INTRODUÇÃO 

O setor de rochas ornamentais tem posição privilegiada no mercado brasileiro, sendo a região 

sudeste responsável por cerca de 60% da extração dessas rochas no país. O estado de Minas 

Gerais é o segundo maior produtor de rochas ornamentais da região, apresentando 

majoritariamente empreendimentos de pequeno porte (ABIROCHAS, 2018). Apesar de ser 

um setor de extração mineral antigo, o processo ainda se apresenta rudimentar, produzindo 

cerca de 70% de resíduos do total de rochas processadas, que, na maioria das vezes, são 

descartados de maneira desordenada (MATTA, 2003).  

Tratando exclusivamente da extração de quartzito na região de Ouro Preto (MG), 

normalmente as empresas iniciam seu processo produtivo com blocos irregulares. De acordo 

com Leite e Fujaco (2013), inicialmente são utilizados equipamentos de corte circular, 

refrigerados a água, gerando dois resíduos: as sobras do corte e o efluente, constituído pelo pó 

de rocha em suspensão num grande volume de água. Ainda de acordo com as autoras, cerca 

de 87,5% das empresas da região não descartam de maneira correta o efluente líquido, 

ocasionando aumento da carga de sedimentos em suspensão e turbidez de corpos d’água. 

Perante as atuais crises ambientais e hídricas, há a necessidade da otimização do uso de 

recursos explotados, bem como da minimização da geração de resíduos sólidos e efluentes, 

vislumbrando uma mineração mais eficiente. Um dos setores receptivos à utilização de 

técnicas de aproveitamento de resíduos é a indústria cerâmica (NASCIMENTO, 2007). 

Em particular, o segmento de cerâmica vermelha, no qual são produzidos materiais estruturais 

(blocos de vedação e tijolos maciços, por exemplo) a partir de argilas comuns, submetidas a 

temperaturas de até 1250°C (CABRAL JÚNIOR, et al. 2008) já apresenta uma gama de 

trabalhos desenvolvidos na linha de pesquisa de incorporação de resíduos mínero-

metalúrgicos como parte da massa cerâmica, apontando resultados promissores para vários 

parâmetros de qualidade (FERREIRA, 2013; SOUZA, 2016; COTA, 2017). 

O resíduo oriundo da extração de quartzito apresenta-se potencialmente favorável à 

incorporação à massa cerâmica composta pela argila do Morro Caxambu: os quartzitos da 

região de Ouro Preto normalmente apresentam em sua composição minerais como quartzo, 

muscovita e cianita (MORAIS, 2007), enquanto a amostra de solo é majoritariamente 

constituída por materiais plásticos, classificando-se como argila caulinítica (PERALTA-

SÁNCHEZ et al., 2011). A associação de elementos plásticos e desplastificantes na massa 
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cerâmica apresenta uma proposta promissora: a fração plástica reduzirá a temperatura de 

queima, enquanto a fração desplastificante será responsável por menores deformações e ciclos 

de secagem mais curtos (DAITX e FERREIRA, 2000). 

Neste contexto se insere este trabalho, com a proposta de avaliar a incorporação de finos de 

quartzito da região de Ouro Preto (MG), obtidos a partir da etapa de serragem dos blocos, na 

produção de cerâmica vermelha. 
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2 OBJETIVOS 

 
 

2.1 Objetivo Geral 

 
Caracterizar e avaliar a incorporação de finos gerados a partir da serragem de placas de 

quartzito lavradas na região de Ouro Preto – MG, no bairro Taquaral na composição de 

cerâmica vermelha. 

 
2.2 Objetivos específicos 

a) Definir, com base em análise granulo-mineralógica, a granulometria da amostra de solo 

do Morro Caxambu a ser utilizada na confecção dos corpos cerâmicos; 

b) Caracterizar granulométrica, mineralógica e quimicamente a amostra de solo coletado 

no Morro Caxambu, situado a cinco quilômetros do distrito de Cachoeira do Campo, 

Minas Gerais; 

c) Caracterizar granulométrica, mineralógica e quimicamente a amostra de finos de 

quartzito obtida a partir de bacias de decantação de uma empresa localizada no bairro 

Taquaral (Ouro Preto – Minas Gerais); 

d) Efetuar o planejamento fatorial dos experimentos, visando à observação das interações 

das variáveis de processamento (substituição, pressão de compactação, temperatura de 

secagem e temperatura de queima) com os parâmetros de qualidade (avaliação 

macroscópica, retração linear, absorção de água, massa específica aparente, perda ao 

fogo e resistência à compressão uniaxial); 

e) Determinar a melhor condição entre os testes, com base nos valores limítrofes 

estabelecidos pelas normas brasileiras. Para tal condição, realizar ensaios adicionais de 

resistência à flexão, caracterização química-estrutural e classificação de acordo com a 

norma NBR10004. 
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3 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 
3.1 Resíduos de quartzito gerados na produção de rochas ornamentais 

3.1.1 Produção de rochas ornamentais 

Chiodi Filho (1995) define rochas ornamentais e de revestimento como tipos litológicos que 

podem ser extraídos em blocos ou placas, assumindo diferentes formas de acordo com a 

técnica de corte cujo beneficiamento ocorre por esquadrejamento, polimento ou lusto. Tais 

rochas possuem aplicações isoladas (esculturas, mesas e lápides, por exemplo) e edificações, 

podendo ser utilizadas interna ou externamente revestindo paredes, pisos e pilares. 

A Figura 3.1 apresenta os principais produtores mundiais de rochas ornamentais no ano de 

2017. Observa-se que o Brasil ocupa a 5ª posição em produção de rochas ornamentais no 

mundo, com uma produção equivalente a 8,3 milhões de toneladas. 

Figura 3.1: Principais produtores mundiais de rochas ornamentais no ano de 2017 

 

FONTE: Adaptado de Abirochas, 2018. 

A Tabela 3.1 apresenta números referentes à produção de rochas ornamentais no Brasil, no 

ano 2017. Observa-se que os principais polos de lavra são Espírito Santo e Minas Gerais 

correspondendo, respectivamente, a 37 e 20,7% da produção nacional. Estima-se que a 

produção de rochas ornamentais ocorre em pelo menos 1500 frentes ativas de lavra, sempre a 

céu aberto e quase sempre em maciços. Em termos de mercado interno, a produção evoluiu de 

24,6% de 2000 para 43,4% em 2006, permanecendo acima de 30% a partir de 2010 

(ABIROCHAS, 2018). 
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Tabela 3.1: Distribuição regional da produção de rochas ornamentais no Brasil – 2017 

Região UF 
Produção 

Tipo de rocha 
t % 

Sudeste 

Espírito Santo 3.400.000 37,0 Granito e mármore 

Minas Gerais 1.900.000 20,7 

Granito, pegmatito, ardósia, quartzito 

foliado, quartzito maciço, pedra-

sabão, pedra-talco, serpentinito, 

mármore e basalto. 

Rio de Janeiro 200.000 2,2 
Granito, mármore e pedra Paduana 

(gnaisse) 

São Paulo 80.000 0,9 Granito, quartzito foliado 

Sul - 460.000 5,0 
Granito, mármore, basalto, quartzito 

e ardósia 

Centro-

Oeste 
- 310.000 3,3 

Granito, quartzito foliado, 

serpentinito e mármore 

Nordeste - 2.750.000 29,8 

Granito, pegmatito, mármore, 

travertino, arenito, quartzito maciço, 

limestones, pedra Cariri, 

conglomerado, pedra Morisca e 

ardósia 

Norte - 100.000 1,1 
Granito, chert (quartzito), 

serpentinito e anortosito 

Total Brasil 9.200.000   
FONTE: Adaptado de Abirochas, 2018. 

3.1.2 Descrição geológica e mineralógica do quartzito 

Winkler (1977) define quartzito como uma rocha maciça ou foliada composta 

majoritariamente por quartzo, normalmente formada a partir de atividades metamórficas 

atuantes em arenitos quartzosos ou sedimentos autógenos de composição sílex. 

Santos et al. (2014) apontam que o quartzito apresenta qualidades estéticas oriundas de 

fatores físico-químicos, como a percolação de fluidos. Em função da xistosidade, são 

formados planos preferenciais de fratura, dando origem a superfícies lisas e uniformes, 

tornando desnecessárias etapas de acabamento. Tal característica torna o quartzito uma rocha 

amplamente aplicada no setor ornamental, visto que a clivagem favorece a modelagem das 

peças e o fato de ser uma rocha metamórfica lhe confere coesão. Portanto, o quartzito pode 

ser empregado na confecção de mesas e balcões, revestimentos de pilares e colunas, escadas, 

fachadas e jardins, qualquer revestimento resistente. 
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De acordo com Door (1964, apud PIRES, 2007), a maioria dos quartzitos da região de Ouro 

Preto (MG) é da Formação Moeda, pertencente ao Grupo Caraça, Supergrupo Minas (≈ 2400 

– 2600 m.a.). Em função da coloração e da laminação dessas rochas, tornou-se possível 

aplicá-las diretamente na construção civil, como revestimento de pisos e paredes. 

Normalmente apresentam coloração esbranquiçada/cinza quando inalteradas; em alguns casos 

assumem tons amarelados, rosados a vermelho-ferrugem, em função da percolação de fluidos 

(Figura 3.2). 

Costa, Campello e Pimenta (2000) apontam que cidades como São Tomé das Letras e 

Luminárias geram produtos para exportação; entretanto, nas regiões de Ouro Preto, Mariana e 

Diamantina, as produções de quartzito são sazonais. 

Figura 3.2: Frente de lavra de quartzito da região de Ouro Preto, apresentando material característico pela 

coloração que varia de branco a amarelo, em função do grau de alterabilidade e percolação de fluidos 

 

FONTE: Pires, 2007 

3.1.3 Produção nacional de quartzito 

De acordo com levantamentos referentes à produção nacional no ano 2017 (ABIROCHAS, 

2018), os estados responsáveis pela lavra de quartzito são Minas Gerais, São Paulo, Goiás, 

Bahia e Pernambuco. Esses produtores brasileiros explotam dois tipos de quartzitos: 

 Quartzito foliado: produção equivalente a 300.000 toneladas, representando 3% da 

produção nacional de rochas ornamentais. Os principais estados produtores são Minas 

Gerais, São Paulo, Rio Grande do Sul, Goiás e Pernambuco. 



 

20  

 Quartzito maciço: produção equivalente a 900.000 toneladas, representando 10% da 

produção nacional de rochas ornamentais. Os principais estados produtores são Minas 

Gerais, Rio Grande do Sul, Bahia e Pernambuco. 

A Figura 3.3 apresenta de maneira esquemática a linha de produção de uma empresa da região 

de Ouro Preto (MG): à esquerda observa-se um bloco obtido a partir extração, 

comercialmente denominado “lajão” com dimensões que variam de 30x30 cm até 180x120 

cm (Figura 3.3 – A); enquanto à direita, são apresentados alguns produtos normalmente 

fabricados na região: pedra serrada 5x10 cm (Figura 3.3 – B), peças serradas manualmente 

com dimensões variadas comercialmente denominados “filetão” (Figura 3.3 – C) e “filete” 

(Figura 3.3 – D). 

Figura 3.3: Esquema representativo da linha de produção de uma empresa da região de Ouro Preto (MG) 

 
À esquerda (A), o bloco obtido a partir da lavra (“lajão”); à direita, três diferentes produtos comercializados: (B) 

pedra serrada, (C) “filetão”, (D) “filete”. 

3.1.4 Produção de resíduos a partir da lavra de rochas ornamentais 

De acordo com Matta (2003) a produção de rejeitos a partir de rochas ornamentais está ligada 

ao tipo de lavra (em matacões ou por maciços rochosos), bem como à tecnologia de corte 

aplicada (cíclica ou de corte contínuo); entretanto é possível apontar uma recuperação média 

de 30% na lavra. 

Segundo dados disponibilizados pela Abirochas (2018), o processamento de rochas 

ornamentais no ano de 2017 gerou 3,35 milhões de toneladas de resíduo, cerca de 36% do 

total de rochas brutas processadas no Brasil nesse mesmo ano. Leite e Fujaco (2013) 
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subdividem esses resíduos em grossos e finos. A fração grossa se origina da redução de 

blocos em lajes ou pequenos blocos. Enquanto a fração fina provém da refrigeração de 

equipamentos utilizados no corte, como serras circulares com discos diamantados. Tratando-

se do descarte do resíduo fino, observa-se o ritmo acelerado da degradação ambiental, pois a 

fração é depositada juntamente com grande volume de água de maneira descontrolada. A 

ausência do tratamento desse efluente, acarreta o assoreamento de corpos receptores, bem 

como do solo (PIRES, 2007). 

Leite e Fujaco (2013) apresentam a cadeia produtiva de rochas ornamentais, bem com onde 

são formados os resíduos e como eles são depositados. Os resíduos se classificam em resíduos 

finos (obtidos a partir da serragem de blocos) ou em resíduos grossos (obtidos a partir da 

conformação dos produtos manualmente). A disposição da fração denominada grossa 

normalmente é feita de maneira descontrolada nas encostas e regiões próximas à empresa, 

enquanto a disposição da fração denominada fina, juntamente com grande volume de água, 

também não recebe tratamento adequado, contribuindo com a elevação da turbidez de corpos 

d’água e do solo. A Figura 3.4 apresenta a produção e disposição de resíduos finos, alvo deste 

trabalho; enquanto a Figura 3.5 apresenta o descarte da fração grossa. 

Figura 3.4: Disposição de resíduos finos oriundos do beneficiamento de quartzito na região de Ouro Preto 

 

A: produção de resíduos finos a partir da serragem de peças de quartzito; B: após separação sólido-líquido do 

efluente em bacia de decantação, o resíduo é descartado no meio ambiente com turbidez elevada 

 

A B 
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Figura 3.5: Disposição de resíduos grossos oriundos do beneficiamento de quartzito na região de Ouro Preto 

 

Pires (2007) caracterizou a atividade de extração de quartzito na região de Ouro Preto (MG), 

analisando precedentes históricos, socioeconômicos e ambientais, além da produção de 

resíduos em relação aos volumes trabalhados e ao consumo de água. A partir de aferições em 

campo e entrevistas com operários e encarregados de 9 empresas, concluiu-se que o consumo 

de água é da ordem de 320 litros por metro quadrado de sessão serrada e os rejeitos 

representam aproximadamente 45% do volume trabalhado, com aproveitamento de 80% da 

área bruta serrada. O rejeito da etapa de corte apresenta em média 2,5% de sólidos, sendo 

98,5% de sólidos que tendem a ficar em suspensão. 

3.2 Produção de cerâmica 

O termo cerâmica advém do vocábulo grego kerameikos, que quer dizer “feito de terra”, 

“terroso”. Apesar de tratar-se de um termo amplo, Bogas (2013) define como materiais 

cerâmicos aqueles de natureza inorgânica, não metálicos, obtidos a partir de ligações iônicas 

e/ou covalentes, caracterizados pela diversidade quando se trata de composição química; 

podem ser cristalinos ou não, ou ainda apresentar fases cristalinas e não cristalinas em sua 

estrutura. Santos (1975) aponta que normalmente a massa cerâmica é composta por argilas, 

fesldspatos e sílica; originando uma estrutura microporosa nomeada “corpo cerâmico” após a 

etapa de queima. 

Os produtos cerâmicos apresentam ampla aplicação, como revestimento refratário de altos-
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fornos, componentes eletrônicos, sensores até tijolos, telhas e ladrilhos. Esta diversidade se 

torna possível devido à estabilidade das ligações químicas, implicando em características 

como elevada dureza, fragilidade, restritas resistência ao impacto e ductilidade, propriedade 

isolantes além de elevada resistência química, ao desgaste e mecânica sob altas temperaturas 

(BOGAS, 2013).  

Bogas (2013) mostra que as características supracitadas são negativamente influenciadas por 

algumas características estruturais, como as trincas superficiais, originadas a partir da etapa de 

acabamento, poros e grãos em dimensões inadequados obtidos após o tratamento térmico. 

Carter e Norton (2007) apontam algumas relações entre características estruturais e 

propriedades do produto cerâmico como, por exemplo, a relação indireta entre tamanho dos 

grãos e resistência mecânica, a relação indireta entre porosidade e temperatura de 

conformação das peças cerâmicas e a relação direta entre teor de alumina e a resistividade 

elétrica do produto cerâmico. 

Um importante segmento cerâmico é o ramo da cerâmica vermelha, no qual os produtos são 

obtidos a partir de argilas comuns (“common clays”) que podem ser sedimentos consolidados 

ou não, argilas aluvionares quaternárias, argilitos, folhelhos, siltitos e ritmitos que, após o 

processo de queima a temperaturas entre 800 e 1250°C, assumem uma coloração avermelhada 

(MOTTA, ZANARDO e CABRAL JÚNIOR, 2001; CABRAL JÚNIOR, et al. 2008). 

Os produtos da cerâmica vermelha são amplamente aplicados em materiais estruturais, como 

blocos de vedação, telhas, tijolos maciços, tubos, lajes para forro, lajotas, vasos ornamentais e 

ladrilhos (SANTOS, 1975). 

A argila caulinítica (característica pela estrutura lamelar hexagonal com, aproximadamente, 

0,7 µm de diâmetro e 0,05 µm de espessura) aplicada à produção de cerâmica vermelha é 

composta majoritariamente por argilominerais (filossilicatos) que apresentam em sua 

composição silicatos de alumínio contendo, com menor frequência, magnésio, potássio, cálcio 

e sódio. Alguns grupos de argilominerais se apresentam com maior destaque no uso cerâmico 

como, por exemplo, os grupos da caulinita, ilita e esmectita. Associados aos argilominerais, 

ocorrem minerais em maiores granulometrias, mais comumente quartzo, micas, feldspatos e 

minerais opacos (CABRAL JÚNIOR, et al. 2008; BOGAS, 2013). 

Tratando-se exclusivamente dos argilominerais, Fahrenholtz (2008) e Földvári (2011) 

apontam para uma série complexa de alterações químicas e físicas quando este grupo de 
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minerais é submetido à determinadas temperaturas, alterando-se a composição cristalina, 

normalmente recristalizando em mulita associada a uma fase amorfa. A formação da mulita é 

importante para o processo produtivo da cerâmica, visto que conduz o produto cerâmico à 

maior resistência mecânica (CARTER e NORTON, 2007). 

Alguns fatores interferem diretamente na qualidade dos materiais cerâmicos, bem como na 

quantidade de água necessária para obter boa trabalhabilidade do material. Os principais 

fatores apontados por Cabral Júnior et al. (2008) são a presença de matéria orgânica e a 

granulometria fina. Pracidelli e Melchiades (1997) averiguaram a influência da composição 

granulométrica nos produtos cerâmicos (Tabela 3.2), classificando os grãos da seguinte 

forma: 

a) argilas plásticas: se apresentam em grãos muito finos (menores que 2 µm), sendo 

necessária uma elevada quantidade de água para se obter a plasticidade necessária; 

caracterizam-se pela alta resistência mecânica tanto à seco quanto após a queima. O 

tamanho dos grãos implica numa redução dos canais internos, tornando a etapa de 

secagem complicada devido à dificuldade de remoção da água. Fato este que promove o 

aumento das retrações e deformações. Portanto, a etapa de secagem deve ser realizada 

num longo intervalo de tempo, com taxas de aquecimento lentas. 

b) desplastificantes: devem ser introduzidos à massa cerâmica visando a redução do grau de 

compactação, bem como a redução da plasticidade e das contrações sofridas ao longo das 

etapas de secagem e queima. Devem apresentar grãos acima de 60 µm, havendo o cuidado 

de incorporá-los de maneira moderada, pois promovem a formação de descontinuidades, 

produzindo poros e aumentando os canais internos. Em linhas gerais, a introdução de 

desplastificantes reduz os ciclos de secagem, com menores gradientes de umidade. 

Materiais normalmente utilizados como desplastificantes são areia, chamota e pó de 

carvão. Segundo Van Vlack (1973) o acréscimo de materiais não-plásticos, como quartzo 

e feldspato, é limitado pela trabalhabilidade da massa cerâmica durante os procedimentos 

de conformação. 

Tabela 3.2: Composição granulométrica dos produtos da cerâmica vermelha obtida a partir do diagrama 

granulométrico de Winkler 

Tipos de produto 
Composição Granulométrica (%) 

2  µm 2 a 20 µm 20 µm 

A. Materiais de qualidade com 

dificuldade de produção 
40 a 50 20 a 40 20 a 30 
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Tipos de produto 
Composição Granulométrica (%) 

2  µm 2 a 20 µm 20 µm 

B. Telhas, capas 30 a 40 20 a 50 20 a 40 

C. Tijolos furados 20 a 30 20 a 55 20 a 50 

D. Tijolos maciços 15 a 20 20 a 55 25 a 55 
FONTE: Pracidelli e Melchiades (1997) 

A adequação das proporções de argila plástica e desplastificantes são importantes pois 

influenciam em funções tecnológicas essenciais que devem ser observadas nas peças 

cerâmicas. Cabral Júnior et al. (2008) apontam tais funções: 

a) resistência mecânica da massa crua: na etapa que antecede a queima dos corpos 

cerâmicos, a coesão e a solidez são aspectos importantes. 

b) fusibilidade: aprimora a resistência mecânica e reduz os poros pois favorece a 

sinterização. 

c) drenagem: facilita o escoamento da água interna e dos gases através de canais internos, 

reduzindo as trincas. 

d) coloração: a presença de alguns óxidos naturais, como de ferro e manganês, atribui a 

coloração avermelhada às peças cerâmicas. 

e) plasticidade: propriedade que diz respeito à moldagem das peças; refere-se à deformação, 

sem ruptura, em virtude da aplicação de uma força externa e, após cessada tal força, essa 

deformação se mantém (ACCHAR, 2006). O índice de plasticidade é obtido através dos 

limites de Atterberg, sendo matematicamente expresso pela diferença entre o limite de 

liquidez - LL (limite entre o estado líquido e o estado plástico; neste caso o material se 

torna mais viscoso em função da perda de água, mas ainda há a possibilidade de ser 

moldado, mantendo sua forma) e o limite de plasticidade - LP (limite entre o estado 

plástico e o estado semi-sólido; neste caso o material perde sua forma após ser moldado 

pois continua perdendo água), a Figura 3.6 apresenta de maneira esquemática os limites de 

consistência supracitados (CAPUTO, 1988). 

Figura 3.6: Esquema dos estados de consistência e seus limites. 

 

FONTE: Caputo, 1988. 
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O principal componente capaz de conferir plasticidade na composição cerâmica é a água, 

sendo também utilizada como meio de suspensão; e eliminada por evaporação, pois apresenta 

elevada pressão de vapor (VAN VLACK, 1973). Quando incorporada à massa cerâmica, a 

água inicialmente se apresenta como camadas parciais, completas ou múltiplas adsorvidas 

fisicamente na superfície das partículas; com o acréscimo contínuo da quantidade de água, 

esta se condensa ocupando os poros entre as partículas; finalmente, com maiores teores de 

umidade, a água livre que não interage com as superfícies das partículas começa a separá-las 

individualmente, levando a uma dispersão estável de partículas finas e separadas 

(FAHRENHOLTZ, 2008). 

Santos (1975) aponta alguns componentes prejudiciais à composição cerâmica tais como: 

elevados teores de ferro divalente, elementos alcalinos e alcalinos terrosos, pois podem 

promover excessiva retração, redução da vitrificação e colorações indesejáveis. Além disso, o 

autor aponta que a diversidade qualitativa na composição mineralógica dos argilominerais não 

é um fator limitante ou decisivo quanto à possibilidade de emprego na produção de cerâmica, 

visto que diferentes composições podem produzir materiais para a construção civil que 

atendem às especificações técnicas do setor. 

A Associação Brasileira de Cerâmica (ABCERAM, 2011) divide o processo produtivo de 

cerâmicas em algumas principais etapas: extração da matéria-prima, preparação da massa 

cerâmica, conformação dos corpos cerâmicos e tratamentos térmicos (secagem e queima). 

Finalizado este processo, as peças são avaliadas qualitativamente e enviadas para o mercado 

consumidor.  

Inicialmente, há a extração e preparação da matéria-prima (argila), etapa que ocorre 

geograficamente nas proximidades da indústria, visto que a argila é um produto de baixo valor 

unitário (CABRAL JÚNIOR et al., 2008). Em seguida ocorre a preparação da massa 

cerâmica, etapa na qual ocorre a dosagem das diferentes matérias-primas, sendo necessária a 

devida homogeneização, bem como a adequação da umidade, fator este definido em função da 

trabalhabilidade necessária para a conformação dos corpos cerâmicos, assumindo valores 

entre 5 e 15%, para evitar trincas, empenamentos e falhas de preenchimento (PASCHOAL, 

2003). 

A conformação das peças que se dá por colagem, prensagem (a massa cerâmica é inserida 

num molde que, após ser fechado hermeticamente, é pressionado uniformemente), extrusão 
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ou torneamento (ABCERAM, 2011). Segundo Van Vlack (1973), quando a conformação se 

dá por prensagem, observam-se os fenômenos de empacotamento (justaposição das partículas, 

formando um agregado) e agregação das partículas (ligação necessária para que o agregado 

seja coeso). O autor ainda afirma que corpos cerâmicos originados pelo processo de 

prensagem não revelam grandes contrações, em função da moderada ou ausente água 

interpartículas. 

O estágio de tratamento térmico envolve duas etapas: secagem (eliminação da água de forma 

lenta e gradual a temperaturas entre 50 e 150°C, evitando as tensões e defeitos) e queima ou 

sinterização (tratamento térmico a temperaturas entre 800 e 1250°C, capaz de desenvolver 

novas fases cristalinas e soldagem dos grãos, visando propriedades finais) (ABCERAM, 

2011). 

O período de secagem, sob o ponto de vista econômico, deve ser rápido; entretanto não pode 

ser tão acelerado para não danificar os produtos com trincas ou empenamento (VAN VLACK, 

1973). De acordo com Hlavac (1983), este processo pode ser dividido em três estágios, 

conforme apresentado na Figura 3.7. Num primeiro momento, ocorre a remoção da água 

interpartículas (Figura 3.7 - a), promovendo a aproximação das partículas por ação capilar, 

sendo notória a contração no produto formado. Em função da remoção da água interpartículas, 

as partículas têm um contato mais íntimo, tornando-se evidente a presença da água nos 

interstícios remanescentes (Figura 3.7 – b). Após a remoção da água entre os poros, resta 

apenas um pequeno filme de água adsorvida fisicamente na superfície das partículas, ligando-

as fortemente (Figura 3.7 – c, d). 

Durante o processo de queima ou sinterização, o objetivo é desenvolver microestruturas 

adequadas a partir da aglomeração das partículas, promovendo a coesão da massa cerâmica 

devido à redução da energia superficial e crescimento dos grãos, provocando a diminuição da 

porosidade, área e volume totais, além do acréscimo na resistência mecânica (VAN VLACK, 

1973). Segundo Hlavac (1983), na etapa de sinterização importantes transformações químicas 

ocorrem, implicando no desenvolvimento de distintas fases cristalinas que, por sua vez, 

podem se apresentar na forma líquida. 
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Figura 3.7: Esquema dos estágios observados na etapa de secagem: (a) remoção da água interpartículas, 

provocando contração e aproximação das partículas; (b) remoção da água dos poros, acarretando contrações 

irrevelantes; (c, d) presença de água apenas na superfície das partículas. 

 

FONTE: Van Vlack (1973) 

No quesito qualidade, a Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) padroniza valores 

(conforme apresentado na Tabela 3.3) além de testes que devem ser realizados para validar a 

qualidade dos produtos cerâmicos no Brasil. De acordo com o Instituto de Pesquisas Técnicas 

– IPT (1985 apud AMORIM, 2007), os ensaios físico-mecânicos para fins cerâmicos são: 

a) contração linear de secagem e de queima: parâmetros determinados a partir da deformação 

linear dos corpos de prova antes e após a queima. A partir desse fator, são estabelecidas as 

dimensões dos moldes e boquilhas, sendo preferíveis valores reduzidos, evitando assim 

deformações indesejáveis no produto final. 

b) perda ao fogo: refere-se ao percentual de massa reduzido após a etapa de queima, 

normalmente associada à liberação de água presente entre os poros ou de hidratação dos 

minerais, dióxidos de carbono e de enxofre ou volatilização de matéria orgânica. 

c) massa específica aparente, porosidade aparente e absorção de água: fatores relacionados 

ao comportamento do corpo cerâmico na presença de água, sendo determinantes para a 

viabilização de matérias-primas para produção de blocos cerâmicos de vedação e 

estruturais. O grau de vitrificação e a temperatura de sinterização tem relação íntima com 

esses fatores, pois reduzem a porosidade e absorção de água, além de influenciar 

positivamente na resistência mecânica. 

d) resistências à compressão simples e à flexão: ensaios realizados com o objetivo de 

quantificar a resistência mecânica dos corpos cerâmicos após a queima; corpos com 
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baixos valores de resistência mecânica terão transporte e armazenamento dificultados, 

com a presença ocasional de lascas e trincas. No que tange exclusivamente os testes de 

resistência à flexão, estes visam o controle da homogeneidade dos materiais, a 

determinação de condições ideais de sinterização, além da análise quanto aos esforços 

suportados pela peça cerâmica. 

Santos (1975) apresenta valores limítrofes no que tange o quesito tensão de ruptura à flexão 

de acordo com os produtos provenientes da cerâmica. Tratando-se de blocos de vedação e 

estruturais, os parâmetros são pré-estabelecidos pelas normas ABNT NBR 1270 – 1 e ABNT 

NBR 15270 – 2, respectivamente. Já a norma ABNT NBR 7170 refere-se aos tijolos maciços, 

utilizados em alvenaria. 

Tabela 3.3: Valores limítrofes dos ensaios com corpos de prova recomendados para materiais de 

cerâmica vermelha. 

Ensaios 
Materiais Cerâmicos 

Tijolos maciços Tijolos furados Telhas 

Retração Linear (%) 

(Máximo) 
12,0 12,0 12,0 

Perda ao fogo (%) 

(Máximo) 
10,0 10,0 10,0 

Tensão de ruptura à flexão 

(MPa) 

(Mínimo) 

2,0 5,5 6,5 

Absorção de Água (%) - 8,0 a 25,0 
20,0 

(Mínimo) 

Massa específica aparente 

(g/cm³) 

 (Mínimo) 

1,7 1,7 1,7 

Porosidade aparente (%) 17,0 a 35,0 17,0 a 35,0 
17,0 a 

35,0 

FONTE: Adaptado de Instituto de Pesquisa Técnicas – IPT (1985 apud AMORIM, 2007). 

3.3 Incorporação de resíduos na produção de cerâmica 

A incorporação de resíduos na produção de cerâmica vem sendo apresentada em trabalhos 

acadêmicos como uma forma de reduzir o impacto ambiental gerado pelo descarte 
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inapropriado desses resíduos, além de melhorar parâmetros de qualidade dos corpos 

cerâmicos. 

Segadães, Carvalho e Acchar (2005) analisaram a incorporação de resíduos provenientes do 

corte de rochas ornamentais (mármore e granito) à massa cerâmica. Os resíduos foram 

incorporados em proporções de até 30% da massa argilosa (0, 10, 20 e 30%), sendo os corpos 

cerâmicos conformados uniaxialmente a uma pressão de 20MPa. As temperaturas de queima 

utilizadas foram de 1100 e 1150°C. A partir de fatores como retração de queima, absorção de 

água e resistência mecânica, os autores concluíram que a adição desses resíduos não 

influencia na qualidade dos produtos cerâmicos, apontando ainda a possibilidade de queima 

em temperaturas mais baixas. 

Mello (2006) examinou a utilização de resíduos provenientes de marmorarias localizadas na 

Grande São Paulo como matéria-prima em cerâmica vermelha. A lama residual utilizada foi 

incorporada ao argilito (matéria-prima definida para a confecção da massa cerâmica padrão) 

em proporções de 8, 16, 24, 32 e 40%, sendo os corpos cerâmicos conformados por extrusão. 

A etapa de secagem foi realizada a 110°C, enquanto a queima ocorreu nas temperaturas de 

850, 900, 950, 1000 e 1050°C, durante 2 horas. A partir da avaliação de indicadores como 

retração linear, módulo de ruptura à flexão, massa específica aparente, porosidade, absorção 

de água e perda ao fogo, foi possível inferir que lamas com maior concentração de granito 

poderiam ser incorporadas em até 40%, visto que beneficiaram propriedades afetadas pela 

quantidade de poros, reduzindo-os; quanto às lamas com maior concentração de mármores, 

sua introdução é benéfica aos produtos cerâmicos em proporções de até 16% (em maiores 

temperaturas de queima). 

Babisk et al. (2012) avaliaram a incorporação de finos de quartzito, do município de Várzea 

(Paraíba – Brasil), na produção de cerâmica vermelha. A variável averiguada foi a 

porcentagem de substituição por quartzito (0, 10, 20, 30 e 40% da massa cerâmica). Fatores 

como pressão de compactação para conformação dos corpos cerâmicos (20MPa), temperatura 

de secagem (110°C) e temperatura de queima (800°C) não foram avaliados. A partir de 

parâmetros como absorção de água, densidade aparente, retração linear e tensão de ruptura à 

flexão, os autores concluíram que o resíduo de quartzito é um material em potencial para 

aplicação na indústria de cerâmica vermelha, sendo observado o melhor cenário em que 

houve 10% de substituição. 
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Avelino (2013) averiguou a possibilidade da incorporação de resíduo de granito, da região de 

Seridó (Rio Grande do Norte – Brasil), na produção de cerâmica vermelha. A substituição da 

massa argilosa foi uma variável avaliada, gerando formulações com até 30% de resíduos 

provenientes da extração de granito. Outra variável que também foi objetivo do estudo foi a 

temperatura de queima dos corpos cerâmicos: 800°C a 1100°C. A pressão de compactação 

para a conformação dos corpos cerâmicos não foi uma variável, sendo utilizada apenas 

25MPa. Foi possível concluir que os corpos cerâmicos em que o resíduo de granito foi 

incorporado alcançaram os limites exigidos para absorção de água, bem como a tensão de 

ruptura à flexão, sendo as melhores condições aquelas em que a sinterização ocorreu à 

1100°C. Portanto, poderiam ser utilizados para a produção de telhas e blocos cerâmicos para 

alvenaria e vedação. 

Torres (2015) verificou a influência da incorporação de finos de esteatito para a produção de 

cerâmica vermelha, produzindo corpos de prova constituídos somente por finos de esteatito 

(com temperaturas de queima de 500, 1000, 1200, 1300 e 1400°C), argila caulinítica (com 

temperaturas de queima de 500, 1000 e 1200°C) e misturas de argila caulinítica e finos de 

esteatito contendo de 2,5 a 97,5% de finos de esteatito (com temperaturas de queima de 500, 

1000 e 1200°C). Concluiu-se que o talco (fase mineralógica predominante no esteatito) ao 

mudar de fase devido à queima, acelera o processo de sinterização, que se inicia a 1000°C. A 

fase mineralógica predominante na argila é a caulinita que se recristaliza em mulita à 1000°C, 

processo evidenciado à 1200°C. Quanto aos corpos em que houve mistura dos componentes, 

observou-se que os corpos de prova contendo 85% de finos de esteatito apresentaram 

propriedades satisfatórias. 

Souza (2016) realizou estudos de adsorção de óleo diesel em frações finas de esteatito, 

provenientes da fabricação de peças artesanais do distrito de Santa Rita de Ouro Preto – MG, 

e posterior incorporação do esteatito adsorvido de óleo na produção de cerâmica vermelha. 

Neste segundo momento, foram avaliadas as seguintes condições: pressão de compactação 

para a conformação dos corpos de prova (14MPa e 28MPa), temperatura de queima dos 

corpos cerâmicos (850°C e 1000°C) e composição dos corpos cerâmicos (solo argiloso, 

substituições de 5 e 15% em massa por finos de esteatito e substituições de 5 e 15% em massa 

por finos de esteatito adsorvidos com óleo diesel). A melhor condição observada foi aquela 

em que houve 15% de substituição da massa argilosa por finos de esteatito, compactados a 

28MPa e queimados à 1000°C; sendo que a presença do óleo diesel não influenciou 

negativamente nas características da cerâmica produzida. 
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Carreiro et al. (2016) avaliaram a adição de resíduos de quartzito (do estado da Paraíba – 

Brasil) na produção de cerâmica estrutural. Para tal, foi averiguada a influência das seguintes 

variáveis: porcentagem de substituição da massa cerâmica por resíduo de quartzito (5, 10 e 

15%) e temperatura de queima (800, 900 e 1000°C). Os corpos de prova foram conformados 

em pressa uniaxial, entretanto a pressão não foi uma variável estudada (fixada em 20MPa); 

bem como a secagem, adotando-se o padrão de 110°C num intervalo de 24 horas. A partir de 

parâmetros como absorção de água, retração linear, porosidade aparente e resistência à flexão, 

foi possível concluir que o resíduo pode ser incorporado até 15% em massa, sendo que os 

corpos queimados a 1000°C apresentaram melhores propriedades físicas e mecânicas. Os 

resíduos e as massas cerâmicas foram enquadrados como não perigosos, pertencentes às 

classes IIA – não-inerte e IIB – inerte, respectivamente. 

Krindges (2016) incorporou resíduos de pedreiras de granito, riodacito e diabásio localizadas 

nas proximidades de Porto Alegre (Rio Grande do Sul – Brasil), à cerâmica vermelha. 

Inicialmente, foram realizadas incorporações de finos de granitos em proporções de 10, 20 e 

40%, a temperaturas de queima de 850, 950 e 1050°C. A partir de parâmetros como 

resistência à flexão, retração linear, densidade volumétrica, porosidade e absorção de água, 

conclui-se que o granito apresentou melhor desempenho podendo ser incorporado em até 10% 

(para as temperaturas de 850 e 950°C) e até 20% (para a temperatura de 1050°C). 

Cota (2017) avaliou a incorporação do lodo proveniente do tanque de decantação de uma 

usina de fabricação de ferro-ligas de manganês da região de Ouro Preto – MG na produção de 

cerâmica vermelha. A influência das seguintes variáveis foi analisada: pressão de 

compactação para a conformação dos corpos de prova (14MPa e 28MPa), porcentagem de 

substituição (5 e 10%) e temperatura de queima dos corpos cerâmicos (850°C e 1000°C). 

Observou-se que a melhor condição foi aquela em que a pressão de compactação foi de 

28MPa, 5% de substituição da massa argilosa por lodo e 1000°C como temperatura de 

queima. Após determinada a melhor condição, foi avaliada a incorporação de finos de 

esteatito e lodo num mesmo corpo cerâmico. Para este segundo cenário concluiu-se que a 

adição do esteatito acarretou numa melhora da retração linear de secagem e queima e 

absorção de água, observando-se a formação de novas fases cristalinas. 
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4 MATERIAIS E MÉTODOS 

A metodologia deste trabalho foi definida com a finalidade de avaliar a incorporação de 

resíduos finos da produção de peças de quartzito de uma empresa localizada na cidade de 

Ouro Preto (Minas Gerais – Brasil) para a produção de cerâmica. Para isso, foram necessárias 

etapas de amostragem, caracterização química, granulométrica e mineralógica das matérias-

primas, confecção dos corpos cerâmicos, avaliação da influência da incorporação do resíduo 

de quartzito a partir de ensaios de retração linear, absorção de água, massa específica aparente 

e resistência à compressão uniaxial, além da classificação dos resíduos das composições 

cerâmicas quanto aos riscos potenciais de acordo com a NBR 10004. A melhor condição 

observada também foi submetida à ensaios adicionais de ruptura por flexão e caracterização 

química estrutural. A Figura 4.1 apresenta de maneira esquemática o fluxograma proposto. 

Figura 4.1: Fluxograma das atividades propostas por este trabalho 

 
4.1 Argila para confecção dos corpos de prova cerâmicos 

A argila utilizada como matéria-prima dos corpos cerâmicos foi coletada no Morro Caxambu, 

localizado a 8 km de Cachoeira do Campo (MG). A localização geográfica do ponto de coleta 

apresenta latitude: -20° 24.517' e longitude: -43° 40.387'.  

Peralta-Sánchez et al. (2011) realizaram trabalhos com a finalidade de caracterizar o solo 

proveniente do Morro Caxambu, chegando à conclusão de que esse material é 

majoritariamente composto por argilas cauliníticas. Outras amostras de argila provenientes do 
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depósito do Morro Caxambu foram utilizadas em trabalhos seguindo a linha de pesquisa de 

introdução de resíduos industriais na composição de cerâmica, tais como Ferreira (2013), 

Souza (2016) e Cota (2017). 

Visando definir qual faixa granulométrica utilizar para compor a massa cerâmica, bem como 

se haveria a necessidade de introduzir previamente uma etapa de moagem ou peneiramento, 

foram realizadas análises para determinação mineralógica de acordo com a faixa 

granulométrica como testes exploratórios. Para isso, realizou-se análise granulométrica a 

partir de peneiramento a úmido (utilizando peneiras de 300 a 38 µm) no Laboratório de 

Tratamento de Minérios (DEMIN – UFOP). A análise mineralógica foi realizada de maneira 

qualitativa por meio da técnica de difração de raios X, método do pó total, utilizando o 

difratômetro com tubo de cobre (PanAnalytical, modelo X’Pert³ Powder) com semi-

quantificação das fases minerais identificadas, utilizando o software HighScore Plus, do 

Laboratório de Microscopia Ótica e Difração de Raios X (DEMIN – UFOP). 

4.2 Resíduo de quartzito 

O resíduo de quartzito utilizado neste trabalho foi cedido pela empresa Petra Quartzito Ouro 

Preto, localizada na região de Ouro Preto (MG). A empresa cedeu informações preliminares 

sobre a composição mineralógica do quartzito explotado sendo este, majoritariamente, 

composto por quartzo (85%), cianita (10,5%) e muscovita (4,1%). A estrutura é xistosa e 

bandada, em função da orientação preferencial da cianita e da muscovita; enquanto a textura é 

fanerítica fina, sendo que o quartzo se apresenta granoblástico (variando de 0,2 a 0,7 mm). 

Informações quanto à produção são imprecisas, visto que a empresa é de pequeno porte e 

depende da demanda do mercado interno (PETRA OURO PRETO, 2018). 

O resíduo é proveniente da etapa de corte de blocos/peças de quartzito ornamental. Para isso, 

o equipamento comumente utilizado é a cerra de fios diamantados, gerando um resíduo fino 

que normalmente é descartado juntamente com a água utilizada para resfriamento do 

equipamento. 

O resíduo é depositado em uma bacia de decantação, dividida em três tanques de, 

aproximadamente, 6, 7 e 20 m³, como apresentado na Figura 4.2. O efluente obtido a partir do 

corte dos blocos é introduzido na bacia, na parte superior da extremidade esquerda, no 

primeiro tanque, sendo este caracterizado pela deposição de grande parte da fração sólida. 

Após completar o volume desse tanque, o efluente é transferido para o segundo tanque, por 
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transbordo, e, de maneira análoga, para o terceiro tanque, visando à separação sólido-líquido 

bem como a remoção das partículas. 

Figura 4.2: Bacia de decantação da empresa Petra Quartzito Ouro Preto 

 

4.3 Caracterização das matérias-primas 

As amostras referentes às duas matérias-primas utilizadas na composição da massa cerâmica 

foram caracterizadas após serem devidamente homogeneizadas e quarteadas, no Laboratório 

de Tratamento de Minérios (DEMIN – UFOP), foram submetidas à caracterização química, 

granulométrica e mineralógica, como apresentado no fluxograma da Figura 4.3. 

A análise granulométrica foi divida em dois métodos: peneiramento a úmido e granulômetro a 

laser. Primeiramente, o peneiramento a úmido (utilizando peneiras de 300 a 38 µm), foi 

realizado no Laboratório de Tratamento de Minérios (DEMIN – UFOP). A fração inferior a 

38 µm foi analisada no granulômetro a laser Cilas 1064, do Laboratório de Propriedades 

Interfaciais (DEMIN – UFOP). 

O parâmetro densidade foi obtido utilizando o picnômetro a gás (hélio) modelo Ultrapyc 

1200e, pertencente ao Laboratório de Propriedades Interfaciais (DEMIN – UFOP). Nesse 

mesmo laboratório também foi realizada a medida de área superficial específica, por meio do 

método de absorção, utilizando o equipamento BET (modelo 1200e). 

A análise termogravimétrica foi obtida por meio do equipamento TA Q50 (da marca TA 

Instruments), no Laboratório de Espectroscopia Infravermelha e Análise Termogravimétrica 

(DEMIN – UFOP). 

A composição mineralógica foi determinada qualitativamente através da técnica difração de 

raios X (método do pó), utilizando o difratômetro com tubo de cobre (PanAnalytical, modelo 

X’Pert³ Powder), localizado no Laboratório de Microscopia Ótica e Difração de Raios X 

(DEMIN – UFOP). 
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A análise química foi realizada utilizando o espectrofotômetro de emissão óptica com plasma 

acoplado indutivamente (ICP/OES, marca Varian, modelo 725-ES), no Laboratório de 

BioHidrometalurgia (DEMET – UFOP). 

Os limites de liquidez, de plasticidade e do índice de plasticidade, denominados limites de 

Atterberg foram determinados para obter maiores informações a respeito da trabalhabilidade 

da argila, variação de volume e absorção de água da amostra de solo. Os ensaios foram 

realizados conforme a metodologia apontada pelas normas ABNT NBR 6459/84 e NBR 

7180/84, no Laboratório de Geotecnia (DEMIN – UFOP). 
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Figura 4.3: Fluxograma da caracterização das amostras de solo e resíduo de quartzito. 
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4.4 Conformação dos corpos de prova 

Os corpos de prova foram confeccionados diversificando, em dois níveis, quatro variáveis: 

porcentagem de substituição da massa cerâmica, pressão de compactação para a conformação 

dos corpos cerâmicos, secagem e temperatura de queima, como apresentado de maneira 

esquemática no fluxograma da Figura 4.4. As condições foram definidas a partir da avaliação 

de trabalhos anteriores realizados por Ferreira (2013), Souza (2016) e Cota (2017), com o 

mesmo solo utilizado para este trabalho. 

4.4.1 Preparação da massa cerâmica 

A massa cerâmica foi constituída apenas por solo e, em outros casos, por solo e finos de 

quartzito. Foram avaliadas incorporações de 10% (COTA, 2017) e 15 % (SOUZA, 2016) de 

resíduos em função da massa de solo. Nesta etapa, um critério que merece atenção é a 

umidade, visto que pode acarretar em trincas e falhas no preenchimento dos moldes. Paschoal 

(2003) recomenda que, antes da etapa de prensagem, a umidade esteja entre 5 e 15%. Para o 

ajuste da umidade, foi utilizada a balança analítica Marte ID200, localizada no Laboratório de 

Materiais Cerâmicos (DEMIN – UFOP). 

4.4.2 Prensagem 

A massa cerâmica foi transferida para um molde prismático de dimensões equivalentes a 70 

mm de largura, 10 mm de altura e 20 mm de espessura, no qual realizou-se a conformação dos 

corpos de prova utilizando a prensa hidráulica CI100 toneladas-força (marca SOLOCAP), 

localizada no Laboratório de Reologia (DEMIN – UFOP). Foram avaliadas pressões de 28 e 

35 MPa conforme trabalhos realizados por Souza (2016) e Torres (2015), respectivamente. 

4.4.3 Secagem 

Nesta etapa foi utilizada a estufa da marca Heraus, localizada no Laboratório de Materiais 

Cerâmicos (DEMIN – UFOP). Foram avaliadas as condições de secagem a 65°C durante 72 

horas, conforme Ferreira (2013), Souza (2016) e Cota (2017); e 110°C durante 24 horas, 

conforme Babisk et al. (2012), Avelino (2013) e Souza (2015). 

4.4.4 Temperatura de queima  

Na etapa de queima, utilizou-se o forno Elektro Linn High Therm CC405, localizado no 



 

39  

Laboratório de Reologia (DEMIN – UFOP). O aquecimento do forno ocorreu a uma taxa de 

5°C/min, em atmosfera ambiente; após atingir a temperatura necessária, a queima se deu 

durante o intervalo de 2 horas. Foram avaliadas temperaturas de queima de 950 e 1100°C, 

definidas com base na decomposição térmica descrita por Földvári (2011) dos minerais 

presentes nas respectivas amostras. 

Figura 4.4: Fluxograma referente às etapas e condições utilizadas para a conformação dos corpos cerâmicos 

 

Para analisar o comportamento do resíduo de quartzito, foram conformados corpos de prova 

constituídos integralmente pelo resíduo, utilizando-se um molde prismático, cujas dimensões 

70 mm x 20 mm x 10 mm. A conformação ocorrereu por prensagem, utilizando uma prensa 

hidráulica CI100 toneladas-força (marca SOLOCAP), localizada no laboratório de Reologia 

(DEMIN – UFOP). A pressão de compactação aplicada foi de 35 MPa. Os corpos de prova 

foram queimados a 1100°C, durante 2 horas, em ar. Após queimados, foram avaliados por 

difração de raios X (PanAnalytical, modelo X’Pert³ Powder) e microscopia eletrônica de 

varredura (MEV/EDS, Tescan, modelo vega3). 

4.5 Planejamento experimental 

Define-se planejamento experimental ou delineamento experimental como conjunto de testes 
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35MPa 

Secagem 

65°C (72 horas) 

110°C (24 horas) 

Queima 

950°C 

1100°C 
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estabelecidos segundo critérios científicos e fundamentos estatísticos, visando determinar 

como variáveis influenciam ou se relacionam com os resultados de um certo sistema ou 

processo. Barros Neto, Scarminio e Bruns (2002) apontam que o planejamento experimental 

tem fornecido aos pesquisadores a extração máxima de informações úteis que um sistema 

pode oferecer num número mínimo de experimentos. 

Um dos fundamentos estatísticos que pode ser utilizado é o planejamento fatorial, no qual há 

a investigação de todas as variáveis experimentais, bem como de suas interações com as 

respostas. Se serão investigados k fatores em dois níveis, o planejamento fatorial será 

composto por 2
k 

testes (TEÓFILO e FERREIRA, 2006). A técnica de planejamento fatorial é 

amplamente empregada em análises iniciais de procedimentos experimentais, visando definir 

a importância dos fatores, além de avaliar seus efeitos sobre as respostas estudadas 

(GALDÁMEZ, 2002). 

Neste trabalho foram avaliadas a influência de 4 variáveis (substituição em peso, pressão de 

compactação, condição de secagem e temperatura de queima), cada uma em dois níveis, como 

apresentado na Tabela 4.1. 

Tabela 4.1: Variáveis experimentais e os níveis que serão investigados nesse trabalho 

Níveis 

Fatores 

Substituição 

em peso (%) 
Pressão (MPa) Secagem 

Temperatura de 

Queima (°C) 

-1 10 28 65°C (72h) 950 

+1 15 35 110°C (24h) 1100 

Utilizando o software Minitab 17, aplicado para análises estatísticas, foi obtido o 

planejamento experimental fatorial, conforme apresentado na Tabela 4.2. As variáveis 

respostas analisadas são retração linear de secagem e de queima, absorção de água, massa 

específica aparente e resistência à compressão. Os experimentos foram ordenados 

aleatoriamente, sendo as análises realizadas para o intervalo de confiança de 95%, 

considerando a distribuição normal dos dados. Os testes foram realizados em duplicata, 

admitindo-se um desvio de até 5% 

 

. 



 

41  

Tabela 4.2: Planejamento experimental fatorial completo (24 testes, com duplicata) 

Experimento Ordem Substituição Pressão Secagem Queima 

1 13 -1 -1 1 1 

2 24 1 1 1 -1 

3 17 -1 -1 -1 -1 

4 2 1 -1 -1 -1 

5 23 -1 1 1 -1 

6 16 1 1 1 1 

7 25 -1 -1 -1 1 

8 8 1 1 1 -1 

9 4 1 1 -1 -1 

10 5 -1 -1 1 -1 

11 21 -1 -1 1 -1 

12 31 -1 1 1 1 

13 27 -1 1 -1 1 

14 18 1 -1 -1 -1 

15 28 1 1 -1 1 

16 9 -1 -1 -1 1 

17 12 1 1 -1 1 

18 15 -1 1 1 1 

19 11 -1 1 -1 1 

20 7 -1 1 1 -1 

21 3 -1 1 -1 -1 

22 6 1 -1 1 -1 

23 26 1 -1 -1 1 

24 30 1 -1 1 1 

25 14 1 -1 1 1 

26 29 -1 -1 1 1 

27 10 1 -1 -1 1 

28 20 1 1 -1 -1 

29 1 -1 -1 -1 -1 

30 19 -1 1 -1 -1 

31 22 1 -1 1 -1 

32 32 1 1 1 1 
(+1) nível máximo; (-1) nível mínimo. 

 

4.6 Ensaios tecnológicos para cerâmica 

Com o objetivo de atender às especificações da norma NBR 15270-3, que se destina aos 

métodos de ensaio para blocos cerâmicos foram determinados os ensaios tecnológicos 

descritos nos itens 4.6.1 a 4.6.6. 

4.6.1 Avaliação macroscópica dos corpos de prova 

A avaliação macroscópica dos corpos de prova foi realizada visualmente, não sendo 

necessária a utilização de nenhum equipamento. Foram avaliados parâmetros como coloração, 
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aspetos superficiais e a presença de defeitos como fissuras e fraturas. As características 

visuais dos corpos cerâmicos são limitantes de acordo com ABNT NBR 7170/1983, sendo 

defeitos sistemáticos como trincas, irregularidades, deformações e heterogeneidade de cor 

aspectos inaceitáveis. 

4.6.2 Retração linear de secagem (RLS) e de queima (RLQ) 

Trata-se de um coeficiente relacionado à variação deformacional apresentada pelo corpo 

cerâmico após as etapas de secagem e queima. É obtido a partir do quociente entre o 

comprimento do corpo de prova antes e após ser submetido à etapa em questão. A Equação 

(1) apresenta a relação para a retração linear de secagem (RLS), enquanto a Equação (2) 

apresenta a relação para a retração linear de queima (RLQ). 

𝑅𝐿𝑆 =  
𝐿𝑖− 𝐿𝑠

𝐿𝑠
𝑥 100     (1) 

𝑅𝐿𝑄 =  
𝐿𝑠− 𝐿𝑞

𝐿𝑞
𝑥 100     (2) 

Onde: 

RLS: retração linear de secagem (%); 

RLQ: retração linear de queima (%); 

Li: comprimento do corpo de prova antes da secagem (cm); 

Ls: comprimento do corpo de prova depois da secagem (cm); 

Lq: comprimento do corpo de prova depois da queima (cm). 

4.6.3 Massa específica aparente (MEA) 

Parâmetro obtido a partir do quociente entre a massa do corpo de prova após a queima e seu 

volume, como apresentado na Equação 3. 

𝑀𝐸𝐴 =  
𝑚𝑠

𝑉𝑎𝑝
𝑥 100      (3) 

Onde: 

MEA: massa específica aparente (%); 

ms: massa do corpo de prova seco (g); 

Vap: volume aparente do corpo de prova (cm³). 
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4.6.4 Perda ao fogo (PF) 

O parâmetro perda ao fogo refere-se à determinação da redução da massa dos corpos 

cerâmicos durante a etapa de sinterização. Matematicamente, é obtido a partir da comparação 

entre as massas antes e após a queima, como apresentado na Equação (4). 

𝑃𝐹 =  
(𝑚𝑠−𝑚𝑞)

𝑚𝑠
𝑥100     (4) 

Onde: 

PF: perda ao fogo (%); 

ms: massa do corpo de prova após a secagem (g); 

mq: massa do corpo de prova após a queima (g). 

4.6.5 Absorção de água (AA) 

Se refere à quantidade de água absorvida pelo corpo cerâmico após a etapa de queima. Para 

realizar o teste, os corpos de prova foram mantidos num vasilhame com água em ebulição 

durante 2 horas. Para evitar o contato direto com a fonte de calor, o fundo do vasilhame foi 

revestido com bolas de vidro maciço. Após cessada a indução de calor, o conjunto 

permaneceu em repouso por 30 minutos. Em seguida, removeu-se o excesso de água presente 

nos corpos cerâmicos, utilizando-se papel toalha. A Equação (5) exprime o cálculo desse 

parâmetro. 

𝐴𝐴 =  
𝑚𝑢− 𝑚𝑠

𝑚𝑠
𝑥 100      (5) 

Onde: 

AA: absorção de água (%); 

mu: massa do corpo de prova úmido (g); 

ms: massa do corpo de prova seco (g). 

4.6.6 Resistência à compressão uniaxial (Rc) 

Parâmetro obtido a partir de ensaio utilizando a prensa hidráulica CI100 toneladas-força 

(Solocap), de maneira que, após posicionar o corpo de prova de maneira centralizada, a prensa 

é abaixada até entrar em contato com o corpo de prova. Após ligar o equipamento, a carga 
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referente ao instante de ruptura é anotada; como exemplificado na Figura 4.5. 

Figura 4.5: Esquema referente ao ensaio de resistência à compressão uniaxial 

 

FONTE: Cota, 2017. 

A partir da tensão normal no instante de ruptura e da área do corpo cerâmico, é possível 

determinar a resistência à compressão uniaxial, como apresentado na Equação (6). 

𝑅𝑐 =  
𝐹 𝑥 10

𝐴
      (6) 

Onde: 

Rc: resistência à compressão uniaxial (MPa); 

F: carga aplicada no instante de ruptura do corpo de prova (KN); 

A: área transversal do corpo de prova submetida à força F (cm²). 

4.7 Ensaios para as melhores composições cerâmicas 

Após os ensaios tecnológicos, foram realizados testes adicionais para a melhor composição, 

com a finalidade de classificar os resíduos provenientes dos corpos cerâmicos conforme a 

norma NBR 10004, bem como determinar a resistência à flexão e realizar a caracterização 

química-estrutural. 

4.7.1 Módulos de ruptura à flexão 

Para determinação dos módulos de ruptura à flexão foram realizados ensaios de flexão por 

três pontos, seguindo a metodologia proposta por Cota (2017), de acordo com a norma ASTM 

C1161. 

A Figura 4.6 apresenta o esquema representativo do ensaio de flexão por três pontos. O corpo 

de prova foi fixado em dois pontos e introduziu-se uma força, que foi aplicada num terceiro 

ponto, localizado do lado oposto aos pontos de apoio. A introdução gradual da força foi 
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suficiente para provocar a ruptura do corpo cerâmico, sendo o módulo de ruptura à flexão 

obtido a partir da força no instante da ruptura, conforme apresentado na Equação (7). 

Figura 4.6: Esquema representativo do ensaio de resistência à flexão por três pontos. 

 

FONTE: Cota, 2017. 

𝑆 =  
3 𝑥 𝑃 𝑥 𝐿

2 𝑥 𝑏 𝑥 𝑑²
      (7) 

Onde: 

S: módulo de ruptura à flexão (Pa); 

P: carga de ruptura (N); 

L: extensão do suporte (m); 

b: largura do corpo de prova (m); 

d: espessura do corpo de prova (m). 

Para a realização deste ensaio utilizou-se uma montagem dotada de uma unidade de carga 

(Balança Digimed, capacidade 60 kg) e um durômetro da marca Otto Wolpert Werk (modelo 

Dia Testor 2Rc), localizados nas dependências no Laboratório de Ensaios Mecânicos 

(DEMET – UFOP). A velocidade de carregamento foi a mesma para todos os ensaios. 

4.7.2 Caracterização química-estrutural 

Visando a investigação das fases cristalinas formadas após o processo de queima foi realizada 

a caracterização composicional e microestrutural dos corpos cerâmicos obtidos na melhor 

condição. Para isto, realizou-se a caracterização mineralógica a partir do difratômetro de raios 

X (método do pó total), utilizando o difratômetro com tubo de cobre (PanAnalytical, modelo 

X’Pert³ Powder). A caracterização microestrutural foi obtida a partir do microscópio 

eletrônico de varredura (MEV/EDS, Tescan, modelo vega3). 
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4.7.3 Classificação dos resíduos obtidos a partir dos corpos de prova 

A norma NBR 10004 dispõe sobre a classificação dos resíduos sólidos no que tange os 

potenciais riscos ambientais, bem como riscos à saúde pública; com o intuito de gerenciá-los 

de maneira correta. Dessa forma, os resíduos são classificados como perigosos (classe I) ou 

não perigosos (classe II) que, por sua vez, podem ser inertes (classe II B) ou não inertes 

(classe II A). 

Para definição da metodologia adequada, foram seguidos os procedimentos sugeridos pelas 

normas NBR 10005 (Procedimento para obtenção de extrato lixiviado de resíduos sólidos) e 

NBR 10006 (Procedimento para obtenção de extrato solubilizado de resíduos sólidos). 

Seguindo a NBR 10005, é possível classificar os resíduos como perigosos ou não (classes I e 

II, respectivamente) a partir da obtenção do extrato lixiviado. Para isso, foram necessários 100 

gramas do corpo cerâmico (grãos inferiores a 9,5 mm), diluídos em uma solução de extração 

(11,4 mL de ácido acético glacial, 128,6 mL de hidróxido de sódio, completando o volume de 

2 L com água deionizada). Nesse momento, utilizou-se o pH equivalente a 4,93 ± 0,05. O 

conjunto solução de extração e fração representativa do corpo cerâmico permaneceu em 

agitação durante 16 horas (25°C). Para finalizar, a solução foi filtrada, sendo o filtrado 

nomeado de extrato lixiviado. 

Seguindo a NBR 10006, é possível classificar os resíduos não perigosos como inertes ou não 

(classes IIB e IIA, respectivamente). Nesse caso também foram necessárias amostras dos 

corpos cerâmicos com granulometria inferior a 9,5 mm (aproximadamente 250 gramas). 

Inicialmente, a fração sólida foi seca em estufa a 100°C, durante um intervalo de 24 horas. 

Em um béquer (1,5 L) adicionou-se o volume de 1 L de água deionizada juntamente com a 

fração referente ao corpo cerâmico (250 g). A suspensão foi mantida em agitação lenta por 

aproximadamente 5 minutos. Cessada a agitação, o conjunto foi mantido em repouso durante 

7 dias, em temperatura ambiente. Para finalizar, o material foi filtrado, sendo o filtrado 

nomeado extrato solubilizado. 

Aferiu-se os pH’s dos extratos lixiviado e solubilizado, foram analisados quimicamente por 

meio do espectrofotômetro de emissão óptica com plasma acoplado indutivamente (ICP/OES, 

marca Varian, modelo 725-ES), localizado nas dependências do Laboratório de 

BioHidrometalurgia (DEMET – UFOP). 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

5.1. Caracterização das matérias-primas 

5.1.1. Argila para a confecção dos corpos de prova cerâmicos 

Foi identificado por difratometria de raios X que a composição mineralógica da amostra 

global do solo, bem como da fração com diâmetro inferior a 38 µm eram coincidentes 

qualitativamente: em ambos os casos foram identificados os minerais caulinita 

(Al2Si2O5(OH)4), muscovita (KAl2(AlSi3O10(OH)2), hematita (Fe2O3) e quartzo (SiO2). As 

principais fases minerais identificadas são comumente associadas aos solos argilosos. No 

Apêndice A estão apresentados os difratogramas referentes à amostra global (Figura A – 1) e 

à fração inferior a 38 µm (Figura A – 2). Todos os picos foram identificados pela técnica 

utilizada, mas, por efeitos visuais, apenas os picos mais intensos apontados nos gráficos 

exibidos no Apêndice A. 

A aplicação da difração de raios-X (DRX) associada à semi-quantificação realizada com o 

software HighScore Plus foi utilizada na determinação aproximada da composição 

mineralógica da amostra global e da fração abaixo de 38 µm do solo, conforme apresentado 

na Tabela 5.1. Atenta-se para o fato de que amostras constituídas por hematita, ao serem 

analisadas em difratômetro com tubo de cobre, exibem difratogramas com background 

significativo, em função da absorção da radiação KαCu pelo Fe, sendo essa energia re-emitida 

em forma de fluorescência; tal fenômeno pode acarretar em sub-quantificação do óxido de 

ferro (MARTINS, JARDIM e LIMA, 2019). 

Nota-se que ambas as amostras são majoritariamente compostas por caulinita, sendo que a 

amostra global apresenta um teor 8 pontos percentuais superior, se comparada à fração 

inferior a 38 µm. A muscovita se concentra na fração mais fina (-38 µm), evento este de 

interesse, pois há evidências de que este filossilicato se recristaliza em fases mais estáveis que 

promovem maiores resistências mecânicas aos materiais cerâmicos (FÖLDVÁRI, 2011). O 

teor de hematita é consideravelmente maior na amostra global (cerca de 3 vezes), fato este 

indesejável, visto que maiores teores de óxidos de ferro podem acarretar em maiores índices 

de retração, além de redução no processo de vitrificação (SANTOS, 1975); ademais, matérias-

primas com elevado teor de ferro podem acarretar em heterogeneidade dos corpos cerâmicos 

após a queima, fenômeno denominado “coração negro”, com consequentes deteriorações das 

características  técnicas e estéticas (DAMIANI et al, 2001). Tratando-se do quartzo, a amostra 
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global exibiu um teor de 4,4%, enquanto a fração cuja granulação é mais fina, o teor 

encontrado foi de 0,5%; fato relevante, visto que esse mineral desempenha funções 

importantes, como redução da plasticidade, da deformação e do circuito de secagem (DAITX 

e FERREIRA, 2000). Entretanto, a composição cerâmica não será prejudicada, visto que o 

resíduo de quartzito incorporado suprirá o fornecimento de quartzo. 

Tabela 5.1: Semi-quantificação dos minerais identificados por difração de raios X utilizando o software 

HighScore Plus, para amostra global de solo e fração com diâmetro inferior a 38 µm 

Amostra 
Composição (%) 

Caulinita Muscovita Hematita Quartzo 

Amostra global 79,7 12,1 3,9 4,4 

Fração -38 µm 71,6 26,4 1,4 0,5 

A partir das constatações, optou-se por utilizar como matéria-prima dos corpos cerâmicos a 

fração de solo com diâmetro inferior a 38 µm.  

Após o peneiramento da amostra global do solo argiloso para obtenção da amostra com 

diâmetro inferior a 38 µm, foi realizada a análise granulométrica dessa fração (Figura 5.1). 

Cerca de 90% das partículas tem diâmetro inferior a 20 µm e, aproximadamente, 20% são 

passantes em 2 µm; distribuição esta que aproxima este material da classificação das 

matérias-primas para a produção de tijolos furados e tijolos maciços, conforme Tabela 3.2 

(PRACIDELLI e MELCHIADES, 1997). 

Figura 5.1: Distribuição granulométrica da amostra de solo do Morro Caxambu (-38 µm) 
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A Tabela 5.2 apresenta a umidade, densidade e área superficial da amostra de solo utilizada. 

A umidade apresentada se justifica nas etapas de preparo da amostra, consistindo em 

peneiramento a úmido e secagem a 100°C para obtenção de massa na faixa granulométrica 

necessária. Quanto à densidade, o valor encontrado, 2,832 g/cm³, encontra-se entre os valores 

das densidades dos minerais apresentados na amostra: caulinita (2,76 g/cm³), hematita (5,2 

g/cm³), muscovita (2,6 g/cm³) e quartzo (2,65 g/cm³). A área superficial específica, se 

comparado à granulometria das partículas, reflete o estado de agregação das mesmas, sendo 

comumente utilizadas matérias-primas com áreas superficiais entre 10 e 100 m²/g para a 

produção de materiais cerâmicos (BOGAS, 2013). Materiais com maiores áreas superficiais 

tendem à maior estado de aglomeração, bem como maior reatividade na etapa de sinterização 

(BOCH e NIÈPCE, 2010). 

Tabela 5.2: Umidade, densidade e área superficial da amostra de solo do Morro Caxambu (-38 µm). 

Amostra Umidade (%) Densidade (g/cm³) 
Área Superficial 

Específica (m²/g) 

Solo Morro 

Caxambu (-38 µm) 
5,26 2,832 36,025 

A Figura 5.2 apresenta a curva termogravimétrica da amostra de solo do Morro Caxambu (-38 

µm). Entre 50 e 250°C é observada uma pequena perda de massa, da ordem de 0,7 %. 

Possivelmente, a perda de massa que ocorre até 130°C deve-se à perda de água naturalmente 

distribuída em materiais argilosos, denominada água livre (BROWN e GALLAGHER, 2003). 

Entre 100 e 240°C é comum ocorrer a perda da água adsorvida na superfície externa dos 

minerais argilosos (SANTOS, 1975). Observa-se ainda um pequeno pico próximo à 

temperatura de 250°C, provavelmente correspondente ao desprendimento de água coordenada 

aos cátions (GONÇALVES et al, 2014). 

Entre 250 e 450°C ocorre uma perda de massa equivalente a 4,25%, provavelmente referente 

à liberação da água zeolítica, presente no interior da estrutura cristalina de minerais argilosos; 

fato este que gera diversos picos entre temperaturas de 200 e 450°C (SANTOS, 1975). 

Segundo Földvári (2011), a água zeolítica comumente é adsorvida e não exerce papel 

decisório: a desidratação da maioria dos zeólitos não acarreta em alterações da estrutura 

cristalina. 

Por volta de 450 e 600°C houve perda de massa de, aproximadamente, 7,5%. De acordo com 
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Brown e Gallagher (2003), o processo de desidroxilação da caulinita tem início entre 450 e 

500°C, com consequente desprendimento da água estrutural e modificação dos grupos de 

hidroxila, formando assim a metacaulinita. Em função da transformação da caulinita nesta 

fase amorfa que ocorre a perda de plasticidade do material argiloso após a queima. Ainda 

nesta faixa de temperatura, espera-se que ocorra a transição estrutural do quartzo-α (trigonal) 

em quartzo-β (hexagonal) a, aproximadamente, 573°C (FÖLDVÁRI, 2011). Carty e Senapati 

(1998) afirmam que a transformação estrutural do quartzo, por se tratar de um processo 

reversível, pode promover pequenas contrações no interior dos corpos cerâmicos. 

Entre 600 e 1000°C há uma pequena perda de massa, da ordem de 0,5%. Brown e Gallagher 

(2003) apontam para o processo de recristalização da caulinita em mulita e fase amorfa de 

sílica, cristobalita, processo este que tem início a temperaturas entre 925 e 980°C. De acordo 

com Földvári (2011), entre 820 e 920°C inicia-se o processo de desidroxilação da muscovita 

em leucita e espinélio, com possível recristalização em mulita em cristobalita a, 

aproximadamente, 1100°C. 

Figura 5.2: Análise termogravimétrica da amostra de solo do Morro Caxambu (-38 µm). 

 

Os resultados das determinações dos teores de Al, Fe, K, S, Mg, Ca, P, As, Cr, Cu, Zn, Pb, Ni, 

Sb, Co, Cd, SiO2 (valor obtido por gravimetria) e PPC (perda por calcinação) para a amostra 

de solo do Morro Caxambu (fração - 38 µm) é apresentada na Tabela 5.3. Atenta-se para um 
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elevado teor de alumínio (14,54%), associado ao baixo teor de potássio (0,53%) indicando, 

possivelmente, para elevado teor de caulinita em detrimento ao teor de muscovita. O teor de 

ferro, de 12,32%, está associado à hematita, óxido de ferro identificado a partir da 

caracterização mineralógica, entretanto não é possível restringí-lo apenas a este mineral, visto 

que são comuns substituições do Al pelo Fe na estrutura cristalina da muscovita (KLEIN e 

DUTROW, 2012). O valor obtido para a sílica, 11,89%, refere-se ao teor de sílica total, sendo 

este disseminado para caulinita, muscovita e quartzo. 

Tabela 5.3: Quantificação dos elementos identificados na análise química, para amostra de solo com diâmetro 

inferior a 38 µm. 

Teor (% em peso) 

Al Fe K S Mg Ca P SiO2 PPC 

14,54 12,32 0,53 0,39 0,13 0,074 0,068 11,89 13,0 

Teor (ppm) 

As Cr Cu Zn Pb Ni Sb Co Cd 

231 184 157 130 81,1 27,5 25,9 25,37 18,9 

A respeito da trabalhabilidade da argila utilizada como matéria-prima, foram avaliados os 

Limites de Atterberg, conforme apresentado na Tabela 5.4. Para o limite de liquidez foi obtido 

o valor de 58,1% que, segundo Macedo et al (2008), é aceitável para as matérias-primas 

utilizadas para cerâmica vermelha, valor este que normalmente varia entre 30 e 60%. 

Tratando-se do limite de plasticidade o valor encontrado, 48,6%, está acima dos limites 

previstos (entre 15 e 30%, de acordo com Macedo et al, 2008); possivelmente a incorporação 

do resíduo de quartzito tornaria a massa cerâmica menos plástica, favorecendo o processo de 

conformação dos corpos de prova. O índice de plasticidade foi obtido a partir da diferença 

entre os limites de liquidez e plasticidade, resultando em 10,5%; fato este que insere este 

material na lista de materiais medianamente plásticos, visto que o índice de plasticidade 

apresenta valor entre 7 e 15% (CAPUTO, 1988). 

Tabela 5.4: Limites de Atterberg para amostra de solo com diâmetro inferior a 38 µm. 

Limites de Atterberg 

Limite de Liquidez (%) 59,1 

Limite de Plasticidade (%) 48,6 

Índice de Plasticidade (%) 10,5 



 

52  

5.1.2. Resíduo de quartzito 

O difratograma obtido a partir da caracterização do resíduo de quartzito por difração de raios 

X é apresentado na Figura 5.3. As principais fases mineralógicas identificadas foram: quartzo 

(SiO2), cianita (Al2O3.SiO2) e muscovita (KAl2(AlSi3O10(OH)2). Os minerais cianita e 

muscovita, tem origem no processo de metamorfismo da argila ou do calcário, que ocupavam 

os espaços vazios entre os grãos de quartzo; a presença desses minerais indica que 

possivelmente o quartzito foi constituído a partir de um metamorfismo de moderado a médio 

grau (PIRSSON, 1952). Os minerais identificados são classificados como silicatos e tem 

fórmula química bem definida, atentando-se para possíveis substituições do Al por Ti e Cr, 

tratando-se da cianita; bem como eventual alteração do K por Na, Rb e Cs, além dos 

elementos Mg, Fe, Li, Mn, Ti e Cr permutando com o Al na estrutura da muscovita (KLEIN e 

DUTROW, 2012). 

Figura 5.3: Difratograma de raios X da amostra de resíduo de quartzito. 

 

A partir da caracterização granulométrica dos finos de quartzito foi obtida a curva apresentada 

na Figura 5.4. Cerca de 70% das partículas possuem diâmetro inferior a 20 µm e, 

aproximadamente, 8% são menores que 2 µm. A incorporação deste resíduo aproxima ainda 

mais a mistura obtida dos parâmetros granulométricos para a produção de tijolos furados e 
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tijolos maciços, conforme Tabela 3.2 (PRACIDELLI e MELCHIADES, 1997), visto que a 

matéria-prima argilosa se apresenta em granulometria mais fina (Figura 5.1). 

Figura 5.4: Distribuição granulométrica da amostra de resíduo de quartzito. 

 

A Tabela 5.5 apresenta os valores obtidos para os parâmetros umidade, densidade e área 

superficial, no que diz respeito à amostra de resíduo de quartzito. O valor obtido para a 

umidade (19,06%) condiz com a amostragem realizada, na bacia de sedimentação; além disso, 

o resíduo apresenta uma umidade consideravelmente maior que a umidade do solo (5,26%), 

fato este benéfico para a composição da massa cerâmica, visto que a umidade necessária para 

a conformação dos corpos de prova deve estar no intervalo de 5 a 15% (PASCHOAL, 2003). 

O valor obtido para a densidade (2,7549 g/cm³) apresenta-se entre as densidades das 

composições minerais identificadas: quartzo (2,65 g/cm³), muscovita (2,6 g/cm³) e cianita (3,6 

g/cm³), fato este coerente. 

Para a área superficial, obteve-se o valor equivalente a 1,788 m²/g, substancialmente diferente 

do valor obtido para a matéria-prima argilosa (36,025 m²/g), fato este que interfere na 

dissolução de elementos fundentes/íons na fase vítrea: em função da redução da viscosidade 

dos silicatos durante a sinterização, eleva-se a diluição das demais partículas, sendo esta 

relação proporcional à área de contato dos grãos (PUREZA, 2004). 
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Tabela 5.5: Umidade, densidade e área superficial da amostra de resíduo de quartzito 

Amostra Umidade (%) Densidade (g/cm³) 
Área superficial 

Específica (m²/g) 

Resíduo de quartzito 19,06 2,7549 1,788 

A Figura 5.5 apresenta a curva termogravimétrica obtida para a amostra de resíduo de 

quartzito. Entre 30 e 200°C observa-se perda de massa de, aproximadamente, 0,16%. Balek et 

al. (1995) conferem esse valor à liberação da água adsorvida na superfície dos grãos de 

quartzo, que ocorre a, aproximadamente, 110°C. No intervalo de temperaturas entre 200 e 

500°C identifica-se a perda de massa de 0,24%; Cipriano e Ferraz (2019) atribuem este 

evento à combustão e oxidação de matéria orgânica. Entre 500 e 700°C constata-se 0,06% de 

perda de massa que, eventualmente, seria proveniente da transição estrutural do quartzo-α em 

quartzo-β que, segundo Földvari (2011), acontece a 573°C; entretanto, variações de mais de 

50°C dessa temperatura são normalmente observadas e atribuídas à gênese ou origem, forma e 

temperatura de formação dos cristais (LŘNVIK e SMYKATZ-KLOSS, 1984). Tratando-se do 

intervalo entre 700 e 1000°C, houve perda de massa de 0,08% que se justifica na 

desidroxilação da muscovita que normalmente tem início entre 820 e 920°C (FÖLDVARI, 

2011). Nenhum fenômeno observado foi atribuído à cianita, pois este mineral se apresenta 

termicamente estável na temperatura analisada (entre 30 e 1000°C), com possível formação 

de mulita e cristobalita em temperaturas entre 1350 e 1380°C (MAZEL et al, 2002). 

Figura 5.5: Análise termogravimétrica da amostra de resíduo de quartzito 
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Os resultados referentes à determinação dos teores de Al, S, K, Fe, Ca, Cu, Mg, SiO2 (valor 

obtido por gravimetria) e PPC (perda por calcinação) para a amostra de resíduo de quartzito 

são apresentados na Tabela 5.6. Obteve-se elevado teor de sílica (94,14%), seguido pelos 

teores de alumínio (2,15%) e potássio (0,26%). Os teores dos elementos majoritários são 

compatíveis com a determinação mineralógica que identificou como constituintes do resíduo 

de quartzito o quartzo, a cianita e a muscovita. 

Tabela 5.6: Quantificação dos elementos identificados na análise química, para amostra de resíduo de quartzito 

Teor (% em peso) 

Al S K Fe Ca Cu Mg SiO2 PPC 

2,15 0,27 0,26 0,23 0,03 0,015 0,01 94,14 0,54 

 

5.2 Avaliação do comportamento térmico do resíduo de quartzito 

Com o intuito de avaliar o comportamento térmico do resíduo de quartzito, foram 

confeccionados corpos de prova integralmente compostos pelo resíduo (pressão de 

compactação de 35 MPa e queima a 1100°C) que, posteriormente, foram avaliados a partir de 

difração de raios X, conforme apresentado o difratograma na Figura 5.6. Foram identificadas 

as fases minerais quartzo e cianita, sendo estes minerais também identificados na análise 

realizada previamente a queima (conforme apresentado na Figura 5.3). A muscovita, também 

identificada anteriormente, não foi visualizada após a queima, possivelmente pela 

recristalização em cristobalita e mulita (FÖLDVÁRI, 2011), minerais estes também não 

identificados possivelmente pelo limite de detecção do equipamento. 
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Figura 5.6: Difratograma de raios X do corpo de prova constituído integralmente por resíduo de quartzito e 

queimado à 1100°C 

 

Foram também analisadas imagens obtidas com o microscópio eletrônico de varredura 

(MEV), bem como análise química pontual através do EDS, para avaliar o comportamento 

térmico do resíduo de quartzito. Atenta-se que, em imagens obtidas a partir de MEV, pontos 

com coloração muito escura indicam a ausência de reflexão ou emissão de elétrons, fato este 

associado a desníveis topográficos, com possível existência de poros. 

A partir da Figura 5.7, observou-se que os grãos apresentam homogeneidade, no que tange o 

quesito distribuição granulométrica; entretanto são observados poros significativos, fato este 

que possivelmente resultaria em elevada absorção de água, num cenário hipotético de 

produção de cerâmica cuja massa seria composta integralmente pelo resíduo de quartzito. 
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Figura 5.7: Fotomicrografia de elétrons secundários do MEV (com aumento de 120x) para corpo de prova 

confeccionado integralmente por resíduo de quartzito (compactado a 35MPa e queimado a 1100°C) 

 

A Figura 5.8 exibe a fotomicrografia obtida a partir do resíduo de quartzito com maior 

magnificação e caracterização química pontual por EDS (Figura 5.9). Os espectros 1 e 2 

possivelmente são referentes à cristobalita, em função da composição química (SiO2), bem 

como pelo formato arredondado (KLEIN e DUTROW, 2012). A presença da cristobalita 

ratifica suposições a respeito da possível recristalização da muscovita. O espectro 3 apresenta 

composição química que o aproxima do quartzo e o hábito prismático corrobora esta hipótese. 

Já os espectros 4 e 5 apresentam composições químicas próximas, mas, em função da 

divergência no formato dos grãos, possivelmente seriam, respectivamente, cianita e mulita. 

As fases minerais identificadas, quartzo e cianita, se justificam na caracterização mineralógica 

previamente realizada (conforme apresentado no difratograma exibido na Figura 5.6), sendo 

essas fases cristalinas termicamente estáveis na temperatura analisada, 1100°C, conforme 

apontam Mazel et al (2002) e Földvari (2011). A possível identificação das fases minerais 

mulita e cristobalita se justificam no processo de decomposição térmica da muscovita, 

explicado detalhadamente por Földvári (2011): pressupõe-se que o processo de desidroxilação 
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simples tenha início entre 820 e 920°C, sendo presumida a possível recristalização deste 

mineral em mulita e cristobalita, em faixas de temperatura entre 1100 e 1200°C. 

Figura 5.8: Fotomicrografia de elétrons retroespalhados do MEV (com aumento de 1400x) para corpo de prova 

confeccionado integralmente por resíduo de quartzito (compactado a 35MPa e queimado a 1100°C) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

59  

Figura 5.9: Composição química pontual por EDS para os espectros identificados na fotomicrografia de elétrons 

retroespalhados do MEV para corpo de prova confeccionado integralmente por resíduo de quartzito (compactado 

a 35MPa e queimado a 1100°C) – Figura 5.8 
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5.3 Ensaios tecnológicos para cerâmica 

5.3.1. Avaliação macroscópica dos corpos de prova 

Todos os corpos cerâmicos apresentaram homogeneidade e ausência de defeitos sistemáticos 

após a conformação. Consumada a etapa de secagem não houve alteração da cor, mas 

pequenas fissuras superficiais foram observadas nas composições secas a 110°C, durante 24 

horas; fato este justificável pela alta velocidade de evaporação da água interpartículas e água 

dos poros: em função da elevada pressão de vapor foram gerados pequenos defeitos 

superficiais (VAN VLACK, 1973). Concluída a etapa de queima todas as composições 

apresentaram coloração vermelha e ausência de trincas e fraturas. 

5.3.2. Retração linear de secagem (RLS) 

A Figura 5.10 apresenta o gráfico de cubo referente à retração linear de secagem (RLS) para 

corpos de prova compostos apenas por argila. Segundo a análise estatística realizada, 

independente das condições de pressão, secagem e queima, o fator analisado não sofreu 

variações consideráveis (desvio-padrão igual a 0,11%), assumindo valores negativos em todas 

as condições. 

Figura 5.10: Gráfico de cubo para retração linear de secagem dos corpos de prova compostos apenas por argila 

 

A Figura 5.11 apresenta o gráfico de cubo referente aos valores obtidos para retração linear de 

secagem para todas as condições com a incorporação do resíduo de quartzito. Observa-se 

valores negativos para todas as composições avaliadas, evidenciando o processo de expansão 

dos corpos de prova após a etapa de secagem. De acordo com Melchiades et. al. (2001) 

condições de conformação com baixos teores de umidade normalmente se caracterizam por 
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retrações lineares de secagem nulas ou negativas, de maneira que os corpos cerâmicos 

continuam manifestando expansão de extração de maneira lenta e progressiva após a remoção 

dos moldes. 

Figura 5.11: Gráfico de cubo para retração linear de secagem dos corpos de prova com incorporação de resíduo 

de quartzito 

 

A incorporação do resíduo de quartzito não alterou de maneira significativa (desvio-padrão 

igual a 0,12%) os valores de retração linear de secagem quando comparados àqueles obtidos 

para corpos de prova constituídos integralmente por argila, apresentado valores de expansão 

inferiores a 0,4%. Oliveira e Hotza (2015) apontam para a conveniência de manter variações 

dimensionais entre 0 e 0,3%, visando evitar trincas e fissuras indesejáveis nas extremidades 

dos corpos cerâmicos. 

5.3.3. Retração linear de queima (RLQ) 

A Figura 5.12 exibe o gráfico de cubo referente aos valores de retração linear de queima 

(RLQ) para as composições sem a introdução dos finos de quartzito. Observa-se que os 

corpos de prova queimados a 1100°C apresentaram uma retração linear de queima de, 

aproximadamente, cinco vezes maior quando comparados àqueles queimados a 950°C.  
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Figura 5.12: Gráfico de cubo para retração linear de queima dos corpos de prova compostos apenas por argila. 

 

A Figura 5.13 apresenta o gráfico dos efeitos principais que influenciam na retração linear de 

queima nas composições com incorporação de resíduo de quartzito. Observa-se que as 

variáveis pressão e secagem, com base nos dados e análise estatística, não exercem influência 

significativa sobre a variável resposta. 

A variável temperatura de queima influencia diretamente na variável resposta avaliada: 

quanto maior a temperatura de queima, maior a retração linear de queima. Segundo 

Melchiades et. al. (2001) na etapa de queima tem início o processo de formação de fases 

líquidas, sendo este intensificado pelo aumento da temperatura; dessa forma ocorre a redução 

da viscosidade dessas fases, permitindo o preenchimento dos poros remanescentes e 

aproximando os grãos sólidos. 

Enquanto a variável porcentagem de substituição exerce influência inversa de 

proporcionalidade: quanto maior a substituição da massa cerâmica por resíduo de quartzito, 

menor a retração linear de queima. Fato este que justifica a incorporação do resíduo: de 

acordo com IPT (1985 apud AMORIM, 2007) o somatório das retrações lineares não deve 

exceder o limite de 12%, inviabilizando a produção de cerâmica vermelha exclusivamente 

produzida a partir do solo argiloso testado com temperaturas de queima de 1100°C (conforme 

apresentado na Figura 5.12). 
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Figura 5.13: Gráfico de efeitos principais que influenciam na retração linear de queima dos corpos de prova com 

incorporação de resíduo de quartzito 

 

A Figura 5.14 apresenta o gráfico de cubo referente aos valores de retração linear de queima 

para todas as composições com a incorporação de resíduo de quartzito. Os valores 

apresentados corroboram as afirmações apresentadas anteriormente: o aumento da 

temperatura de queima provoca um aumento significativo da retração linear de queima e o 

aumento do teor de resíduo de quartzito reduz o parâmetro resposta em questão. 

Figura 5.14: Gráfico de cubo para retração linear de queima dos corpos de prova com incorporação de resíduo 

de quartzito 

 

A Figura 5.15 exibe os corpos de prova queimados a 950 e 1100°C, variando a porcentagem 

de substituição da massa cerâmica por resíduo de quartzito. As discussões realizadas nos 

parágrafos anteriores ficam ainda mais evidentes no que tange a relação entre retração linear 

de queima e as variáveis porcentagem de substituição e temperatura de queima. 

 

 



 

64  

Figura 5.15: Corpos de prova cerâmicos variando horizontalmente a temperatura de queima (950 e 1100°C) e, 

verticalmente, porcentagem de substituição por resíduo de quartzito (15, 10 e 0%). 

 

5.3.4. Massa específica aparente (MEA) 

A Figura 5.16 apresenta o gráfico de Pareto para a massa específica aparente (MEA) dos 

corpos cerâmicos confeccionados apenas com argila. Observa-se que a variável mais 

significativa foi a temperatura de queima: quanto maior a temperatura de queima, maior a 

massa específica aparente. Em média, os corpos cerâmicos queimados a 950°C e a 1100°C 

apresentaram massa específica aparente equivalente a 1,57 g/cm³ e 2,61 g/cm³, 

respectivamente. As demais variáveis, pressão de compactação e condição de secagem não 

apresentaram relevância significativa nesse quesito. 

Figura 5.16: Gráfico de pareto da massa específica aparente para os efeitos normalizados dos corpos de prova 

compostos apenas por argila (α=0,05). 
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A temperatura de queima também é a variável mais significativa para a determinação da 

massa específica aparente dos corpos cerâmicos com incorporação de resíduo de quartzito, 

fato este evidenciado pelo gráfico dos efeitos principais, apresentado na Figura 5.17: quanto 

maior a temperatura de queima, maior a massa específica aparente. A segunda variável que 

exerce influência expressiva no quesito analisado é a porcentagem de substituição da massa 

cerâmica por resíduo de quartzito. 

Figura 5.17: Gráfico de efeitos principais que influenciam na massa específica aparente dos corpos de prova 

com incorporação de resíduo de quartzito 

 

A Figura 5.18 apresenta o gráfico de cubo dos valores obtidos para massa específica aparente 

dos corpos cerâmicos em todas as composições com introdução do resíduo de quartzito. 

Evidencia-se a impossibilidade de produção de cerâmica vermelha nas composições com 

queima a 950°C, visto que a massa específica aparente deve assumir valores acima de 1,7 

g/cm³ (IPT, 1985 apud AMORIM, 2007). 

Figura 5.18: Gráfico de cubo para massa específica aparente dos corpos de prova com incorporação de resíduo 

de quartzito 

 

5.3.5. Perda ao fogo (PF) 

A partir do gráfico de Pareto apresentado na Figura 5.19 é possível pontuar que a variável que 
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interfere de maneira mais significativa no fator perda ao fogo (PF) no cenário em que não 

houve a introdução dos finos de quartzito foi a temperatura de queima, seguida pela condição 

de secagem. Nota-se também que há uma influência considerável da associação das duas 

variáveis. 

Figura 5.19: Gráfico de pareto da perda ao fogo para os efeitos normalizados dos corpos de prova compostos 

apenas por argila (α=0,05) 

 

A partir do gráfico de cubo apresentado na Figura 5.20, as constatações feitas no parágrafo 

anterior são validadas: quanto menor a temperatura de queima, menor a perda ao fogo; assim 

como, quanto maior a temperatura de secagem, menor a perda ao fogo. Observa-se que os 

menores valores foram obtidos quando as variáveis temperatura de queima e condição de 

secagem foram associadas. 

Figura 5.20: Gráfico de cubo para perda ao fogo dos corpos de prova compostos apenas por argila 
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Para as composições em que houve a incorporação do resíduo de quartzito foi obtido o gráfico 

de efeitos principais apresentado na Figura 5.21. Constata-se que, assim como nas condições 

em que não houve a incorporação do resíduo, a temperatura de queima é a variável que exerce 

maior influência sobre o parâmetro perda ao fogo, de maneira proporcional: quanto maior a 

temperatura de queima, maior a perda ao fogo. A porcentagem de substituição também 

apresenta influência relevante, sendo esta inversamente proporcional à variável resposta. A 

condição de secagem também interfere na perda ao fogo, mas de maneira menos relevante. 

Figura 5.21: Gráfico de efeitos principais que influenciam na perda ao fogo dos corpos de prova com 

incorporação de resíduo de quartzito 

 

Com base no gráfico de cubo obtido a partir das composições em que houve a incorporação 

do resíduo (Figura 5.22), quantifica-se a influência das variáveis supracitadas. Contempla-se 

os melhores valores nas condições com menor temperatura de queima e secagem, bem como 

maior porcentagem de substituição; entretanto, de acordo com IPT (1985 apud AMORIM, 

2007) a perda ao fogo deve apresentar um valor máximo de 10,0%. Uma possibilidade para 

remediar essa situação seria aumentar a porcentagem de substituição da massa cerâmica por 

resíduo de quartzito, visto que já foi comprovada a influência positiva dessa variável no que 

tange o quesito perda ao fogo. 

Figura 5.22: Gráfico de cubo para perda ao fogo dos corpos de prova com incorporação de resíduo de quartzito 
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5.3.6. Absorção de água (AA) 

Se tratando do fator absorção de água, os corpos cerâmicos compostos apenas com argila 

evidenciaram a influência da temperatura de queima: composições queimadas à 950°C 

absorveram, em média, 26% de água, enquanto aquelas queimadas a 1100°C, observou-se um 

valor máximo de, aproximadamente, 3,369% (conforme apresentado no gráfico de cubo, na 

Figura 5.23). Os valores limítrofes para absorção de água variam de acordo com o material 

cerâmico que se pretende produzir: para blocos de vedação e estruturais, exige-se valores de 

absorção de água entre 8 e 22% (NBR 15270 – 1, NBR 15270 – 2); para telhas, esse valor não 

deve exceder 20% (IPT, 1985 apud AMORIM, 2007); tratando-se de tijolos maciços, não há 

limitações para esse índice (NBR 7170). Dessa forma, a composições constituídas 

integralmente por argila, atendem aos requisitos apenas para a produção de tijolos maciços. 

Figura 5.23: Gráfico de cubo para absorção de água dos corpos de prova compostos apenas por argila. 

 

Para as composições com a incorporação dos finos de quartzito observou-se também a 

temperatura de queima como a variável mais significativa tratando-se do quesito absorção de 

água, conforme pode ser visto no gráfico de efeitos principais apresentado na Figura 5.24. A 

porcentagem de substituição da massa cerâmica se enquadra como segunda variável mais 

significativa, influenciando de maneira diretamente proporcional nos valores do fator 

analisado; fato este esperado, visto que o teor do resíduo reduz a retração linear de queima 

(conforme apresentado na Figura 5.13) aumentando assim a porosidade dos corpos cerâmicos, 

com consequente acréscimo da absorção de água. A pressão de compactação também exerce 

pequena influência, apresentando-se inversamente proporcional à variável resposta. 
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Figura 5.24: Gráfico de efeitos principais que influenciam na absorção de água dos corpos de prova com 

incorporação de resíduo de quartzito. 

 

A Figura 5.25 apresenta o gráfico de cubo para todas as composições com incorporação do 

resíduo. De posse desses dados, atenta-se para os valores obtidos para as composições 

queimadas à 950°C, visto que estas se enquadram apenas para a produção de tijolos maciços. 

Os corpos cerâmicos queimados à 1100°C atendem às especificações de todos os produtos 

mencionados anteriormente, salvo exceção da composição com porcentagem de substituição 

de 10%, pressão de compactação equivalente a 35MPa e secagem a 65°C (72 horas) que 

apresentou absorção de água inferior a 8%, inviabilizando a produção de blocos de vedação e 

estruturais. 

Figura 5.25: Gráfico de cubo para absorção de água dos corpos de prova com incorporação de resíduo de 

quartzito. 

 

5.3.7. Resistência à compressão uniaxial (Rc) 

No que tange o quesito resistência à compressão uniaxial, observou-se que a variável 

temperatura de queima desempenha interferência de maior magnitude, tratando-se das 

composições integralmente de argila, conforme apresentado no gráfico de efeitos principais 
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(Figura 5.26). Segundo Oliveira e Hotza (2015) tal proporcionalidade é normalmente 

observada em produtos cerâmicos: maiores temperaturas de queima resultam em produtos de 

maior densidade, reduzindo assim os poros, fato este que favorece maiores resistências 

mecânicas. As variáveis pressão de compactação e condição de secagem atuam de maneira 

menos significativa e inversamente proporcionais. Associando essas variáveis, observou-se 

um valor máximo de resistência de 208,29 MPa. 

Figura 5.26: Gráfico de efeitos principais que influenciam na resistência à compressão uniaxial dos corpos de 

prova compostos apenas por argila. 

 

Os corpos cerâmicos queimados à 1100°C apresentaram valores de resistência à compressão 

uniaxial cerca de 3 vezes maiores quando comparados àqueles queimados à 950°C. Este fato 

se explica pela formação da fase vítrea no cenário de maior temperatura: os corpos cerâmicos 

exibidos na Figura 5.27 foram confeccionados em condições semelhantes (compactados à 35 

MPa e secagem à 110°C, durante 24 horas), entretanto o corpo cerâmico apresentado à 

esquerda (Figura 5.27 – A) foi queimado à 950°C e apresentou pequenos cristais de uma 

possível fase vítrea; enquanto o corpo cerâmico apresentado à direita (Figura 5.27 – B), 

queimado à 1100°C, apontou grandes cristais que poderiam indicar formação da fase vítrea. 

Este evento se elucida nas transformações das fases cristalinas: a caulinita se decompõe 

termicamente e inicia o processo de vitrificação através da liberação em cristobalita (fase 

amorfa – SiO2) em temperaturas entre 950°C e 1225°C (SANTOS, 1975), enquanto a 

muscovita, após o processo de dissociação térmica, se recristaliza em cristobalita e mulita 

entre 1100°C e 1200°C (FÖLDVÁRI, 2011). As associações dessas fases cristalinas com os 

grãos de quartzo em dissolução corroboram a hipótese da formação da fase vítrea como fator 

responsável pelo acréscimo da resistência mecânica. 
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Figura 5.27: Fragmentos de corpos de prova constituídos integralmente por argila, adquiridos após ensaio de 

resistência à compressão uniaxial 

 

A: queimado à 950°C; B: queimado à 1100°C. (As imagens foram obtidas a partir de um microscópio digital 

USB – aumento de 40x) 

Para as composições com a incorporação do resíduo de quartzito observou-se grande 

influência da porcentagem de substituição sobre a variável resposta. A partir da Figura 5.28, 

que apresenta o gráfico de cubo para os valores obtidos, atenta-se para valores de resistência 

mecânica muito próximos para todas as composições queimadas à 950°C: o resíduo de 

quartzito não influenciou na resistência, visto que não houve formação relevante de fase 

vítrea. Já nos corpos cerâmicos queimados à 1100°C, constatou-se maior influência da 

porcentagem de substituição, de maneira inversamente proporcional: o aumento do teor dos 

finos de quartzito na massa cerâmica acarreta em menor resistência mecânica. De acordo com 

Carty e Senapati (1998) a incorporação de grãos de quartzo na massa cerâmica gera tensões 

compressivas na matriz vítrea, em função da diferença entre os coeficientes de dilatação, fato 

este que promove um aumento da resistência; entretanto, Warshaw e Seider (1967 apud 

CARTY e SENAPATI, 1998) revelaram que o tamanho das partículas é extremamente 

importante quando o assunto é resistência mecânica: partículas menores que 25 µm geram 

uma maior dissolução dos grãos no fundido e, portanto, reduzem o esforço prévio, 

promovendo menores resistências. Esta constatação se aplica neste cenário, visto que cerca de 

75% das partículas do resíduo incorporado assumem diâmetro inferior a 25 µm. 

Ainda de acordo com a Figura 5.28, observa-se a influência significativa das variáveis pressão 

de compactação, assim como da temperatura de queima. De maneira geral, o acréscimo da 

pressão e da temperatura de queima acarretaram num aumento da resistência mecânica, 

possivelmente por promoverem maior aproximação das partículas, fato este também 
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observado na redução do quesito absorção de água (Figura 5.24). 

Figura 5.28: Gráfico de cubo para resistência à compressão uniaxial dos corpos de prova com incorporação de 

resíduo de quartzito 

 

Todos os valores obtidos se enquadram de acordo com os valores pré-estabelecidos pelas 

normas brasileiras: para blocos de vedação e estruturais, recomenda-se valores de resistência à 

compressão de, pelo menos, 1,5 e 3,0 MPa, respectivamente (NBR 15270 – 1, NBR 15270 – 

2), para tijolos maciços os limites mínimos são definidos com base nas categorias (A, B e C) 

sendo, respectivamente, equivalentes a 1,5; 2,5 e 4,0 MPa (NBR 7170). A norma NBR 15310 

(ABNT, 2005), que dispõe sobre telhas, não limita um valor para esse índice. 

De posse das discussões obtidas a partir dos ensaios tecnológicos, foi possível definir como 

melhor condição, para realização dos ensaios adicionais, aquela em que houve incorporação 

de 15% do resíduo, pressão de compactação equivalente à 35 MPa, secagem à 65°C (72 

horas) e temperatura de queima de 1100°C. 

5.4 Ensaios para a melhor composição 

5.4.1 Módulos de ruptura à flexão 

A média referente aos três ensaios resultou num módulo de ruptura à flexão de 2,023 MPa. 

Santos (1975) apresenta valores limítrofes no que tange o quesito tensão de ruptura à flexão 

de acordo com os produtos provenientes da cerâmica vermelha: para tijolos de alvenaria a 

tensão deve apresentar um valor mínimo de 1,96 MPa, tratando-se de tijolos furados, esse 

valor deve ser maior ou igual a 5,39 MPa e, para telhas, 6,37 MPa. A partir dos valores 

apresentados, considera-se possível a confecção de tijolos de alvenaria a partir da composição 
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cerâmica com teor de finos de quartzito equivalente a 15%. 

5.4.2 Caracterização química-estrutural 

A Figura 5.29 apresenta o difratograma obtido a partir da caracterização composicional do 

corpo de prova com 15% de substituição do resíduo de quartzito, compactado a 35 MPa, seco 

a 65°C (72 horas) e queimado a 1100°C. As fases cristalinas identificadas foram cianita, 

cristobalita, hematita, mulita e quartzo. De posse dos difratogramas referentes às matérias-

primas utilizadas, bem como das curvas termogravimétricas das mesmas, considera-se que as 

fases identificadas estão em conformidade com as transformações térmicas previstas por 

Földvári (2011): o quartzo, a hematita e a cianita permanecem inalterados, visto que são 

termicamente estáveis na temperatura avaliada; enquanto a cristobalita e a mulita tem origem 

na recristalização dos grãos de caulinita e muscovita. 

Com a finalidade de avaliar a microestrutura do corpo cerâmico em questão, a Figura 5.30 

exibe uma imagem obtida a partir do microscópio eletrônico de varredura (MEV). Apesar da 

heterogeneidade granulométrica, atenta-se para a estrutura com baixa porosidade, fato este 

associado à diversidade granulométrica das matérias-primas, bem como à formação das fases 

cristalinas mulita e cristobalita após a queima, preenchendo os interstícios entre os grãos. 

Figura 5.29: Difratograma de raios X do corpo de prova com 15% de substituição por resíduo de quartzito, 

compactado a 35 MPa, seco a 65°C durante 72 horas e queimado a 1100°C.
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Figura 5.30: Fotomicrografia de elétrons retroespalhados do MEV (com aumento de 123x) para corpo de prova 

com substituição de resíduo de quartzito 

 

As Figuras 5.31 e 5.32 apresentam fotomicrografias obtidas a partir de elétrons 

retroespalhados do mesmo corpo cerâmico avaliado anteriormente, possibilitando melhor 

visualização dos cristais e consequente identificação das fases cristalinas a partir de análises 

químicas pontuais por EDS. 

Na Figura 5.31 foram identificados cristais bem definidos e individualizados de cianita e 

caulinita. Tratando-se da Figura 5.32, constatou-se a presença de cristais de quartzo e 

cristobalita, distinguindo-os em função da estrutura prismática ou esférica, respectivamente 

(KLEIN e DUTROW, 2012). Também foi possível detectar a presença de cristais com 

elevado teor de alumínio, representando a mulita obtida a partir da decomposição térmica e 

recristalização da caulinita e muscovita. As imagens obtidas estão em consonância com os 

resultados da caracterização composicional (Figura 5.29), salvo exceção do mineral caulinita, 

possivelmente pelas transformações térmicas e limitação do difratômetro de raios X. 
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Figura 5.31: Fotomicrografia de elétrons retroespalhados do MEV para corpo de prova com substituição de 

resíduo de quartzito com identificação de fases minerais 

 

Ci: cianita; C: caulinita. 

Figura 5.32: Fotomicrografia de elétrons retroespalhados do MEV (com aumento de 612x) para corpo de prova 

com substituição de resíduo de quartzito com identificação de fases minerais 

 

Cr: cristobalita; Q: quartzo; Mu: mulita. 
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5.4.3 Classificação dos resíduos obtidos a partir dos corpos de prova 

A partir da análise química dos extratos lixiviado e solubilizado foram quantificados os 

elementos químicos e comparados aos valores especificados pela NBR10004, conforme é 

apresentado na Tabela 5.7. Se tratando dos extratos lixiviados, foram observados valores de 

pH equivalentes a 3,95 e 4,82 para a amostra composta apenas por solo e para a amostra com 

incorporação dos finos de quartzito, respectivamente. Quanto aos extratos solubilizados, 

foram aferidos pH de 6,65 e 6,47, respectivamente.  

Tabela 5.7: Resultado das análises químicas realizadas para os extratos lixiviado e solubilizado para corpos de 

prova compostos apenas com argila e com incorporação de 15% de finos de quartzito, e limite máximo definido 

pela norma NBR10004. 

Extrato lixiviado  Extrato solubilizado 

Elemento 

químico 

Limite 

máximo 

(mg/L) 

Amostra (mg/L) 
 

Elemento 

químico 

Limite 

máximo 

(mg/L) 

Amostra (mg/L) 

100% 

argila 

15% 

quartzito 

 100% 

argila 

15% 

quartzito 

As 1 0,154 0,048  Al 0,2 0,044 0,115 

Ba 70 0,023 0,028  As 0,01 <LQ 0,088 

Cd 0,5 0,032 <LQ  Ba 0,7 0,0058 0,0059 

Cr 5 <LQ <LQ  Cd 0,005 0,0028 0,061 

Pb 1 0,098 <LQ  Cr 0,05 <LQ <LQ 

     Cu 2 <LQ <LQ 

     Fe 0,3 0,04 0,083 

     Mn 0,1 <LQ <LQ 

     Na 200 1,155 1,079 

     Pb 0,01 <LQ 0,059 

     Zn 5 <LQ 0,015 

Para os extratos lixiviados, todos os valores obtidos foram inferiores ao limite máximo, 

enquadrando assim os resíduos oriundos dos respectivos corpos cerâmicos como classe II, ou 

seja, não perigosos. Quanto aos extratos solubilizados, o resíduo obtido a partir do corpo 

cerâmico composto apenas por argila se classifica como classe II B, inerte; enquanto para o 



 

77  

resíduo obtido a partir do corpo cerâmico com incorporação dos finos de quartzito, atenta-se 

aos teores de arsênio e cádmio ligeiramente acima do limite máximo estabelecido, 

classificando este resíduo como classe II A, não inerte. Possivelmente, a redução da 

porcentagem de substituição da massa cerâmica por finos de quartzito, acarretaria em melhor 

classificação desse resíduo, sendo necessários novos testes. 

A diferença entre os teores de arsênio e cádmio nos extratos solubilizados provavelmente tem 

origem na distinção das fases vítreas formadas nos dois corpos cerâmicos: apenas argila e 

com a incorporação de finos de quartzito. No primeiro caso houve o encapsulamento desses 

elementos químicos, já no segundo caso, os grãos de quartzo inviabilizaram este fenômeno. 
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6 CONCLUSÕES 

A partir da caracterização das matérias-primas solo do Morro Caxambu e resíduo de quartzito, 

bem como de posse dos ensaios tecnológicos e adicionais realizados com o intuito de avaliar a 

possibilidade de incorporação do resíduo em questão à massa cerâmica, foi possível chegar as 

seguintes conclusões: 

a) A partir de prévia análise granulo-mineralógica da amostra de solo proveniente do 

Morro Caxambu, foi possível delimitar por meio de difração de raios-X e de maneira 

semi-quantitativa, os teores dos minerais presentes. Tratando-se da amostra global, 

bem como da fração inferior a 38 µm, foram identificados os minerais caulinita, 

hematita, muscovita e quartzo. Para a amostra global os teores foram de, 

respectivamente, 79,7%; 3,9%; 12,1% e 4,4%. Para a fração inferior a 38 µm foram 

obtidos, respectivamente, os seguintes valores: 71,6%; 1,4%; 26,4% e 0,5%. A partir 

desses valores, optou-se por utilizar a fração de menor granulometria. 

b) A respeito da caracterização da amostra de solo do Morro Caxambu (fração -38 µm), 

cerca de 90% das partículas têm diâmetro inferior a 20 µm e, aproximadamente, 20% 

são passantes em 2 µm; o valor de umidade encontrado foi de 5,26%, da densidade foi 

de 2,832 g/cm³ e da área superficial específica de 36,025 m²/g. A partir da análise 

termogravimétrica, foi observada perda de massa de 13,0%, com aquecimento até 

1000°C. De acordo com a análise química, os elementos majoritários identificados 

foram Al (14,54%), Fe (12,32%), SiO2 (11,89%) e K (0,53%), fato este que corrobora 

os resultados obtidos a partir da caracterização mineralógica. A partir dos Limites de 

Atterberg obteve-se o índice de plasticidade de 9,5%, enquadrando este material como 

medianamente plástico. 

c) A caracterização mineralógica do resíduo de quartzito apontou para as seguintes fases 

minerais: quartzo, cianita e muscovita. A respeito da caracterização física, cerca de 

70% das partículas assumem diâmetro inferior a 20 µm e, aproximadamente, 8% são 

menores que 2 µm; o valor de umidade encontrado foi de 19,06%, da densidade foi de 

2,7549 g/cm³ e da área superficial específica foi de 1,788 m²/g. Com base na análise 

termogravimétrica, observou-se perda de massa de 0,5433%, com aquecimento até 

1000°C. De acordo com a análise química, o elemento químico majoritário é a sílica 

(94,14%), seguida do alumínio (2,15%). A avaliação mineralógica e microestrutural 
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do resíduo de quartzito após a queima (1100°C), apontou para a presença das fases 

cristalinas quartzo e cianita; a partir de fotomicrografias obtidas por MEV-EDS foram 

possivelmente identificados cristais de quartzo, cristobalita, mulita e cianita, este fato 

corrobora a hipótese de rescristalização da muscovita em cristobalita e mulita. 

d) Os corpos cerâmicos constituídos integralmente por argila apresentaram valores de 

retração linear de secagem pouco significativos. Para os parâmetros retração linear de 

queima, massa específica aparente e absorção de água a temperatura de queima foi a 

variável que exerceu maior influência. Tratando-se da variável resposta perda ao fogo, 

observou-se que a temperatura de queima influencia de maneira direta e a condição de 

secagem, de maneira indireta.  No que tange o quesito resistência à compressão 

uniaxial, atenta-se para a influência direta da temperatura de queima, seguida da 

influência indireta da pressão de compactação e da condição de secagem. Nenhuma 

composição atende aos parâmetros de qualidade impostos pelas normas brasileiras. 

e) Nos corpos cerâmicos confeccionados com a incorporação do resíduo de quartzito foi 

observada pequena expansão em todas as composições. Para os parâmetros retração 

linear de queima e massa específica aparente foram observadas influências da 

temperatura de queima e da porcentagem de substituição. A variável temperatura de 

queima exerceu maior influência sobre o parâmetro absorção de água. Para o fator 

perda ao fogo todas as variáveis foram significativas, salvo pela pressão de 

compactação, sendo os melhores valores obtidos nas composições com substituição de 

15%, secagem a 65°C (72 horas) e queima a 950°C. Para a resistência à compressão 

uniaxial, os corpos cerâmicos queimados a 950°C apresentaram valores próximos mas, 

para aqueles queimados a 1100°C, a porcentagem de substituição exerceu influência 

relevante, possivelmente em função da formação de fase vítrea. 

f) No que tange o quesito avaliação macroscópica em todas as composições os corpos 

cerâmicos apresentaram homogeneidade e ausência de defeitos sistemáticos após a 

conformação, salvo a exceção daquelas cujas secagens se deram a 110°C (24 horas) 

visto que foram identificadas pequenas fissuras e fraturas superficiais.  

g) De posse dos resultados dos ensaios tecnológicos, concluiu-se que a melhor condição 

para a fabricação de cerâmica seria aquela com incorporação de 15% do resíduo, 

pressão de compactação equivalente à 35 MPa, secagem à 65°C (72 horas) e 
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temperatura de queima de 1100°C. Para esta condição, foram obtidos os seguintes 

resultados: retração linear de secagem de -0,16%, retração linear de queima de 

11,84%, massa específica aparente de 1,99 g/cm³, perda ao fogo de 12,27%, absorção 

de água de 11,37% e resistência à compressão uniaxial de 34,67 MPa. 

h) Tratando-se dos ensaios adicionais, o resíduo obtido a partir do corpo cerâmico 

composto integralmente por argila foi classificado como não perigoso e inerte (classe 

IIB), enquanto o resíduo obtido a partir do corpo cerâmico com a incorporação do 

resíduo de quartzito foi classificado como não perigoso e não inerte (classe IIA). Para 

o ensaio de módulo de ruptura à flexão, obteve-se o valor de 2,023 MPa para os 

corpos cerâmicos com 15% de incorporação do resíduo. A partir da caracterização 

química-estrutural foram identificadas as fases minerais cianita, cristobalita, hematita, 

mulita e quartzo, como era esperado, com base nas curvas termogravimétricas das 

fases minerais presentes nas matérias-primas utilizadas. 
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APÊNDICE A – Caracterização mineralógica da amostra de solo (Morro Caxambu) 

Figura A - 1: Difratograma de raios X da amostra de solo do Morro Caxambu (global). 

 

Figura A - 2: Difratograma de raios X da amostra de solo do Morro Caxambu (-38 µm). 

 


