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RESUMO 

 

A cor obtida após a etapa de queima das cerâmicas estruturais é uma característica 

que pode constituir fator determinante na escolha do produto final pelo consumidor 

que se apresenta cada vez mais criterioso, exigindo a oferta de produtos mais 

uniformes, associando sempre os aspectos estéticos às propriedades tecnológicas 

dos produtos. Pesquisas que busquem correlacionar as variáveis de cor das peças 

cerâmicas às suas propriedades tecnológicas, auxiliando assim o processo produtivo 

na indústria de cerâmica estrutural não existem. Nesse sentido o objetivo principal 

desse trabalho é estudar as possíveis variáveis que influenciam na formação da cor 

das cerâmicas estruturais, bem como associar as variações de cor e tonalidades às 

propriedades tecnológicas do produto cerâmico. Foi desenvolvido um projeto 

experimental dividido em cinco etapas. Na primeira etapa é apresentado todo o 

procedimento de coleta, preparação e caracterização das matérias primas utilizadas. 

Na segunda etapa é feita a avaliação da variação da cor dos produtos cerâmicos em 

função da composição química das amostras. Na etapa III é feita a análise da 

variação da cor em função das variáveis de processamento como temperatura de 

queima, tempo de patamar, taxa de queima e condições de prensagem. Nas etapas 

IV e V foram avaliadas, respectivamente, as principais propriedades tecnológicas e a 

microestrutura das peças cerâmicas desenvolvidas. Os resultados apontam que a 

composição química de cada matéria prima é a grande responsável pela formação 

da cor das peças cerâmicas, em função do teor de óxido de ferro presente nas 

argilas. As variáveis de processamento como taxa de queima e condições de 

prensagem mostraram ter pouca influência na variação da tonalidade das peças, 

assim como nas suas propriedades tecnológicas. O aumento da temperatura de 

queima promoveu uma acentuação nas tonalidades das peças cerâmicas, realçando 

as cores branca e vermelha apresentadas pelos produtos finais, assim como 

também promoveu variações significativas nas suas propriedades tecnológicas, 

como redução da absorção de água e porosidade aparente, e aumento da massa 

específica aparente e tensão de ruptura è flexão. 

Palavras-chaves: Cerâmicas estruturais, variáveis de processamento, cor, 

propriedades tecnológicas, argilas. 

 



ABSTRACT 

 

The color obtained after the burning step of structural ceramics is a feature that can 

be a determining factor in choosing the final product by the consumer which appears 

increasingly discerning, demanding the provision of more uniform products, always 

associating the aesthetic aspects to the technological properties product. Research 

that attempts to correlate the color variables of the ceramic pieces to their 

technological properties, thereby aiding the production process at structural ceramics 

industry, there are no. In this sense the main objective of this work is to study the 

possible variables that influence the formation of the color of the structural ceramics 

as well as associate the color variations and shades the technological properties of 

the ceramic product. It developed an experimental project divided into five stages. 

The first step is presented throughout the collection procedure, preparation and 

characterization of the raw materials used. In the second stage evaluation is made of 

the variation of the color of the ceramic products due to the chemical composition of 

the samples. In step III is made the analysis of the variation in color depending on 

processing variables as burning temperature, hold time, burning rate and pressing 

conditions. In steps IV and V were evaluated respectively, the main technological 

properties and the microstructure of the ceramic pieces developed. The results show 

that the chemical composition of each raw material is largely responsible for the 

formation of the color of the ceramic pieces, depending on the iron oxide content 

present in clays. The processing variables as burning rate and pressing conditions 

shown to have little influence on the variation of tonality of parts as well as in their 

technological properties. Increasing the burning temperature promoted an 

accentuation in tonalities of the ceramics pieces, emphasizing the white and red 

colors presented by the final product, as well as caused significant variations in their 

technological properties, such as water absorption and apparent porosity reduced 

and increased apparent specific mass and flexural strength. 

 

Key words: Structural ceramics, processing variables, color, technological 

properties, clays. 
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CCAAPPÍÍTTUULLOO  11  ––  IINNTTRROODDUUÇÇÃÃOO  

 

O setor da indústria de cerâmica estrutural, ICE, no estado da Paraíba 

conta com 100 empresas de porte pequeno e médio (incluindo-se cerca de 

30 olarias), em 30 municípios, produzindo cerca de 57.000 milheiros/mês, 

sendo 75% de blocos e 25% de telhas, envolvendo a oferta de 3.500 

empregos diretos [570 milheiros/empresa.mês; 35 empregados/empresa]. A 

produção é destinada para o próprio estado, além de Pernambuco e Rio 

Grande do Norte. O consumo de argila é da ordem de 120.000 t/mês e a 

produção final, de 100.000 t/mês, resultando num índice de 1.750 

kg/milheiro, (EELA, 2012). Entretanto a Paraíba não foge à regra do país, 

que mesmo com uma expansão produtiva, ainda apresenta uma baixa 

produtividade, mostrando existir espaço para uma maior atuação na 

elevação da produtividade, inserção de novas tecnologias de processos e 

novas opções energéticas. A produtividade, segundo a ANICER (2010), de 

16.000 peças/homem/mês é insignificante em comparação com a européia, 

de 200.000 peças/homem/mês. A mão de obra ainda é, em sua maioria, 

semi-analfabeta. 

Por outro lado, os consumidores estão cada vez mais criteriosos, 

exigindo a oferta de produtos mais uniformes, não apenas nos aspectos 

tecnológicos como também nos estéticos. Dessa forma é de fundamental 

importância que a ICE possa controlar e otimizar todo o seu processo 

produtivo, a fim de oferecer produtos padronizados e de excelente qualidade 

aos seus consumidores. 

A ICE tem como principais produtos os blocos e as telhas cerâmicas, 

cuja matéria prima principal é argila, uma matéria prima natural com grande 

variação das características mineralógicas que necessita de um efetivo 
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controle produtivo a fim de garantir uma padronização dos seus produtos. No 

tocante aos aspectos estéticos dos produtos da ICE se destaca a cor. A 

variação da cor influencia de forma determinante na escolha dos produtos 

por parte dos consumidores, seja na coloração total do produto, se mais 

avermelhado, mais branco, e principalmente na variação de cor dentro do 

mesmo produto, que venham apresentar diferentes colorações em uma 

mesma peça. 

Ao longo dos anos vários estudos vêm sendo realizados com a 

finalidade de auxiliar a indústria de cerâmica estrutural a ter um controle 

mais efetivo na qualidade dos seus produtos. Essa dedicação dos 

pesquisadores é fundamentada pela grande importância econômica que a 

indústria de cerâmica estrutural representa no Brasil, viabilizando a 

construção civil desde a mais simples a mais sofisticada, além do alto 

significado social na criação de emprego ao propiciar a construção em geral, 

e principalmente de moradias. 

No entanto, pesquisas que busquem correlacionar as variáveis de cor 

dos produtos cerâmicos às suas propriedades tecnológicas não existem, 

abrindo dessa forma uma lacuna que necessita ser preenchida a fim de 

auxiliar o setor da indústria de cerâmica estrutural, ou cerâmicas de base 

argilosa a desenvolver um controle mais efetivo na padronização e qualidade 

dos seus produtos finais. 

No âmbito geral este trabalho foi desenvolvido objetivando estudar as 

variáveis que influenciam na formação da cor das cerâmicas estruturais, 

bem como associar as variações de cor e tonalidades às propriedades 

tecnológicas das peças cerâmicas, através de uma padronização e controle 

das variáveis que influenciam de maneira mais relevante na formação da 

sua cor.  

Ainda nesse sentido esse trabalho procura contribuir de maneira 

sólida com a indústria de cerâmica estrutural, proporcionando o 

desenvolvimento de produtos mais uniformes como também possibilitando a 
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indústria agregar ainda mais valor aos seus produtos com a oferta de 

cerâmicas com cores diferentes, viabilizando o setor da construção civil a 

produção de habitações com padrões estéticos diferenciados, além da 

possibilidade da redução de custos com revestimentos de paredes à base de 

argamassas, tendo em vista a possibilidade de utilização de alvenarias com 

blocos cerâmicos aparentes de melhor qualidade. 

Para o desenvolvimento desse trabalho tornou-se necessário a 

elaboração de um projeto experimental segundo os seguintes objetivos 

específicos: 

- Caracterizar as matérias primas argilosas e os minérios de ferro que 

entraram na composição de algumas misturas, com a finalidade de 

identificá-las química e mineralogicamente e assim conhecer suas 

características intrínsecas; 

- Desenvolver corpos de prova cerâmicos de base argilosa a partir de 

cada matéria prima isolada, da mistura entre elas e também com adição de 

minérios de ferro, visando investigar as variações de cor e tonalidade dos 

produtos finais através das variáveis de processamento como: temperatura 

de queima, taxa de queima, tempo de patamar e condições de prensagem; 

- Avaliar as propriedades tecnológicas e microestruturais dos produtos 

desenvolvidos correlacionando-as com as variações de cor e tonalidade das 

peças. 

Este trabalho está dividido em seis capítulos sendo este o Capítulo 1 

que introduz o tema e apresenta os objetivos geral e específicos do estudo 

desenvolvido. 

No Capítulo 2 é realizada uma revisão bibliográfica sobre o tema, 

dando ênfase a indústria de cerâmica estrutural, matérias primas e 

processos produtivos, bem como as características físicas e sistemas de 

medição e quantificação da cor, além do estudo das variáveis significativas 

na formação da cor das cerâmicas estruturais. 



Capítulo 1 – Introdução. 4

Os materiais e métodos que compõem o projeto experimental são 

apresentados no Capítulo 3. Neste capítulo encontram-se descritas as 

matérias primas como também todas as técnicas de caracterização e demais 

ensaios utilizados para desenvolvimento do trabalho. 

O Capítulo 4 apresenta os resultados obtidos neste trabalho, 

caracterização das matérias primas, variação da cor das peças e as análises 

das propriedades tecnológicas e microestruturais das peças cerâmicas 

desenvolvidas. 

No Capítulo 5 são apresentadas as conclusões do trabalho realizado, 

como também as sugestões para futuras pesquisas, enquanto o Capítulo 6 

apresenta as referências utilizadas neste trabalho. 
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CCAAPPÍÍTTUULLOO  22  ––  RREEVVIISSÃÃOO  BBIIBBLLIIOOGGRRÁÁFFIICCAA  

2.1 Generalidades 

Este capítulo aborda as generalidades que envolvem o assunto 

inerente ao trabalho. Foi feita uma revisão bibliográfica abordando aspectos 

sobre a indústria de cerâmica estrutural envolvendo todo processo produtivo, 

matérias primas e principais produtos. Em seguida foi enfocada a cor nas 

cerâmicas, inicialmente com uma abordagem física sobre fenômenos e 

sistemas de medição da cor e depois foram abordados os principais fatores 

que influenciam na variação de cor nas cerâmicas. Por fim foram feitas 

algumas considerações vislumbrando-se a possibilidade de uma 

investigação mais criteriosa a cerca dos fatores que realmente influenciam 

na variação de cor das cerâmicas, e suas possíveis relações com as 

propriedades tecnológicas do produto final. 

2.2 A Indústria de Cerâmica Estrutural – ICE 

2.2.1 Aspectos Gerais 

A indústria de cerâmica estrutural (ICE), também conhecida como 

cerâmica vermelha é um segmento que caracteriza-se por compreender 

todos os produtos que apresentam cor vermelha após a queima e são 

utilizados na construção civil. Os principais produtos fabricados por este 

setor, destinados à construção civil, são tijolos maciços, blocos de vedação e 

estrutural, telhas, ladrilhos de piso, manilhas e elementos vazados. A cor 

vermelha que caracteriza esses produtos é resultante da oxidação de 

compostos de ferro presentes ou liberados pela argila, matéria-prima 

utilizada na sua fabricação, durante a queima (JORDÃO & ZANDONADI, 

2002). 
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Segundo a Associação Nacional da Indústria Cerâmica, ANICER, 

(2010), a indústria de cerâmica estrutural é uma atividade de base ao 

possibilitar a construção civil, em geral, desde a mais simples a mais 

sofisticada. Distribui-se por todo país, muito difundida, em micro e pequenas 

empresas, quase sempre de organização simples e familiar. Este segmento 

produz tijolos furados, tijolos maciços, tavelas ou lajotas, blocos de vedação 

e estruturais, telhas, manilhas e pisos rústicos. No entanto tomam especial 

destaque, como principais produtos da ICE, os blocos e as telhas, que 

podem variar bastante com relação à forma, tamanhos e empregabilidade. A 

Figura 2.1 ilustra os principais produtos da ICE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.1: Principais produtos da ICE. (SALES JÚNIOR, 2008). 

A fabricação de cerâmica estrutural no Brasil teve origem no século 

XVI. Por outro lado os processos produtivos empregados hoje na ICE foram 

desenvolvidos a mais de três décadas, sem sofrer nenhum tipo de inovação 

construtiva do ponto de vista tecnológico (ABC, 2002). Nesse sentido a (ICE) 

é caracterizada por elevada produção, mas baixa produtividade, baixo valor 

agregado ao produto, alto índice de produtos não conformes, pouco controle 
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ambiental e mão de obra pouco qualificada (SOARES, 2004; BEZERRA, 

2005). 

Atualmente o setor cerâmico no Brasil constitui um dos maiores 

conglomerados industriais do gênero no mundo, tendo uma grande 

importância econômica para o Brasil, com uma participação no PIB brasileiro 

de quase 1,0%, além de apresentar características de capilaridade no 

cenário da economia nacional que o distingue de todos os outros setores, 

envolvendo micros, pequenas, médias e grandes empresas em todos os 

estados, no interior e nas regiões metropolitanas, e em boa parte dos 

municípios do país.  

Parte importante desse setor, a indústria de cerâmica vermelha no 

Brasil, também denominada cerâmica estrutural, envolve a produção de 

elementos estruturais, de vedação e de acabamento para a construção civil 

(telhas, blocos estruturais e de vedação, tubos, lajotas e pisos) e responde 

por um faturamento de R$ 18,0 bilhões/ano (US$ 9 bilhões/ano), com uma 

participação de 6903 empresas, na maior parte micro e pequenas empresas 

de origem familiar, envolvendo a oferta de 293 mil empregos diretos (média 

de 42,4 empregados por empresa) e 1,25 milhões de empregos indiretos, 

constituindo um dos maiores parques de produção de cerâmica vermelha no 

mundo, (ANICER, 2010). 

A necessidade de investimento na melhoria de qualidade e 

produtividade é uma preocupação crescente do setor. A materialização 

desta tendência vem sendo realizada ainda lentamente, através de novas 

técnicas de gestão e, principalmente, pela introdução de plantas mais 

atualizadas e eficientes, observadas em algumas fábricas de blocos 

cerâmicos estruturais e de telhas. 

Em função da grande importância econômica e social da ICE no 

Brasil, muitos trabalhos científicos vêm sendo desenvolvidos nos últimos 

anos visando contribuir de forma significativa para a melhoria do processo 
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produtivo na ICE, desde o processo de seleção e extração da matéria prima 

até o produto acabado, (TEIXEIRA, 2011; WOLFF, 2015; NANDI, 2015). 

2.2.2 Processo de Fabricação 

O processo produtivo na ICE consiste numa série de operações onde 

as matérias-primas passam por uma seqüência de processamento, 

adquirindo em cada etapa novas propriedades ou alterando suas 

características físicas e químicas até a obtenção do produto final, (SANTOS, 

1995). 

Segundo Reed (1995), as propriedades dos materiais cerâmicos são 

determinadas pelas características atômicas e microestruturais dos materiais 

que os compõe. Estas características podem ser controladas pela seleção 

das matérias-primas, processo de fabricação e produto. É fundamental o 

controle para que os defeitos microestruturais sejam minimizados. 

O bom desempenho das etapas do processo cerâmico depende muito 

dos controles realizados nas matérias primas. Esses controles são iniciados 

com a pesquisa das jazidas, coleta de material para análise, mineração, 

sazonamento, indo até a etapa de expedição, após a saída do material 

queimado do forno e estocado no pátio. 

O processo de fabricação utilizado na ICE ser resumido em: 

preparação da matéria prima; conformação dos produtos e tratamento 

térmico. Na Figura 2.2 é apresentada a seqüência completa do processo de 

fabricação dos produtos típicos da ICE.  
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Figura 2.2: Processo de fabricação na ICE. 

A matéria-prima utilizada na produção da cerâmica vermelha é a 

argila. As indústrias fabricantes de cerâmica estrutural empregam dois ou 

mais tipos de argila para obtenção de uma massa com as características 

desejadas. Essa formulação de massa busca, em geral de forma empírica, 

uma composição ideal de plasticidade e fusibilidade, para propiciar 

trabalhabilidade e resistência mecânica na queima. A preparação da massa 

é feita geralmente através da mistura de uma argila caracterizada pela alta 

plasticidade, granulometria fina, e composição essencialmente de 

argilominerais; com uma argila rica em quartzo e menos plástica, podendo 
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ser caracterizada também como material redutor de plasticidade, (MOTTA, 

2001). 

No Brasil a extração de argila é realizada a céu aberto. O plano de 

extração normalmente prevê a remoção da vegetação e solo arável, a 

drenagem da água do local, o aproveitamento completo da jazida e a 

formação de plataformas que facilitam o transporte. Os equipamentos 

normalmente utilizados na extração de argila são retroescavadeiras ou 

escavadeiras. O transporte da argila da jazida à fábrica, em geral, é feito em 

caminhões basculantes, (JORDÃO & ZANDONADI, 2002). 

Após terem sido transportadas as argilas passam por um processo 

conhecido como sazonamento. Realizado a céu aberto este processo 

consiste em deixar a argila descansar por um período que varia de 6 meses 

a 2 anos. Isto porque a exposição deste material a intempéries provoca a 

lavagem de sais solúveis, melhora sua plasticidade e homogeneíza a 

distribuição da umidade. As argilas são depositadas, em camadas, nos 

pátios das indústrias, onde a espessura e alternância das camadas 

dependem dos tipos de argilas e das propriedades desejadas da mistura 

final, (SALES JÚNIOR, 2008). 

Após as etapas de extração e sazonamento ocorre a preparação da 

massa, a argila é transportada para o caixão alimentador, onde é feita a 

dosagem da quantidade de material necessária para dar entrada na linha de 

produção. A mistura dosada é conduzida aos desintegradores, onde os 

grandes blocos de argila são desintegrados e as pedras, quando existirem, 

são separadas. Nessa etapa, se o teor de umidade da mistura for muito 

elevado a eficácia de equipamentos como o desintegrador será menor, não 

desintegrando os blocos de argila, mas apenas amassando-os. O material 

desintegrado é transportado para o misturador, onde se inicia a 

homogeneização, sendo adicionada água quando necessário. Logo após, a 

mistura é transferida para o laminador, que tem a função de ajustar a 

granulometria, completar a homogeneização e cortar a massa em lâminas, 

(JORDÃO & ZANDONADI, 2002). 
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Realizada a preparação da massa cerâmica dá-se inicio a etapa de 

conformação das peças. Os métodos utilizados para conformação dos 

blocos e telhas são a extrusão e a prensagem. A extrusão é o método mais 

utilizado na indústria de cerâmica estrutural, por ser mais econômico, mas 

gera produtos de menor valor agregado. A prensagem, um método mais 

caro, é feita em alguns tipos de telhas com maior valor agregado, (SALES 

JÚNIOR, 2008). 

Concluída a etapa de conformação das peças inicia-se então o 

processo de tratamento térmico das mesmas. Nessa etapa são obtidas as 

transformações desejadas, na sua estrutura e composição, pela aplicação 

de energia térmica. A secagem é uma etapa bastante delicada e complexa 

no processo de fabricação da cerâmica estrutural. É comum nesta etapa 

ocorrerem defeitos de secagem na peças e que são perceptíveis somente 

após a queima. O objetivo da secagem é eliminar a água do período de 

conformação. 

A secagem pode ser realizada de duas formas: secagem natural ou 

secagem artificial. Na secagem natural, as peças são dispostas em 

prateleiras, em galpões cobertos, e secas pelo ar ambiente. Na secagem 

artificial, as peças são colocadas em estufas, que geralmente recuperam 

gases quentes dos fornos ou utilizam fonte própria de calor através de uma 

fornalha, através de temperaturas controladas, (SOARES, 2008). 

A queima é a etapa mais importante do processo cerâmico, pois além 

de ser irreversível, é nela que o material adquire as propriedades adequadas 

a seu uso, como dureza, resistência mecânica, resistência às intempéries e 

agentes químicos. 

2.3 Matérias Primas Utilizadas na ICE 

As argilas constituem a principal matéria prima utilizada na ICE. 

Souza Santos (1989), descreve argila como um material natural, formado por 

partículas terrosas, de granulação fina, inferior a 2 µm, constituída 
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essencialmente de silicatos hidratados de alumínio, ferro e magnésio, 

podendo conter quartzo, mica, feldspato, além de matéria orgânica e outras 

impurezas. Estes silicatos hidratados são conhecidos como argilominerais e 

são finamente dispersos e intercalados com água, o que confere à argila 

plasticidade, trabalhabilidade e capacidade de manter sua forma depois de 

queimada. 

Segundo Motta, et al (2004), o termo argila é empregado para 

designar um material inorgânico natural, de granulometria fina, que 

apresenta comportamento plástico quando adicionada certa quantidade de 

água. As argilas são formadas essencialmente por argilominerais; minerais 

acessórios, destacando-se o quartzo, o feldspato, a pirita, a mica, a calcita e 

a dolomita; minerais de ferro e titânio, responsáveis pela coloração; e 

matéria orgânica, geralmente associada aos carbonatos. 

Os argilominerais são formados através da interação de soluções 

aquosas com rochas, resultando em novos sólidos que têm grande afinidade 

com água e com estrutura bem diferente da rocha original. Essa interação e 

o resultado dela decorrente são fortemente influenciados pelo ambiente 

geológico, pelas chuvas e pela vegetação, tal como pelo clima e pela 

temperatura em que ocorrem (VELDE, 1995). 

As características dos argilominerais definem as principais 

propriedades das argilas. A forma e tamanho de partículas lhe conferem 

características físicas e químicas muito importantes. A forma das partículas 

dos argilominerais é sempre lamelar, no entanto as folhas que compõem sua 

estrutura podem apresentar distâncias interplanares bastante distintas, 

variando conforme composição mineral e formação geológica, influenciando 

também na sua área superficial. 

Os principais grupos de argilominerais são: o da caulinita, o da ilita e 

o da esmectita (montmorilonita). A diferença desses minerais são 

basicamente os tipos de estruturas, fundamentalmente folhas tetraédricas 

unidas à folhas octaédricas, e as substituições que podem ocorrer, dentro da 
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estrutura do alumínio por magnésio ou ferro e do silício por alumínio ou ferro, 

como conseqüência ocorre a neutralização das cargas residuais geradas 

pelas diferenças de cargas elétricas dos íons por alguns cátions, (SOUZA 

SANTOS, 1989). 

A caulinita é um dos argilominerais mais presentes nas argilas, sendo 

responsável pela elevada resistência mecânica dos produtos cerâmicos. A 

ilita, muito utilizada em blocos, tijolos, telhas e lajotas, é responsável pela 

coloração avermelhada dos produtos. É muito plástica, de fácil moldagem e 

apresenta bom desempenho na secagem. A montmorilonita é dita expansiva 

por absorver grande quantidade de água. Por ser muito plástica, pode 

ocasionar problemas na moldagem e trincas na secagem e queima. 

(SANTOS & SILVA, 1995). 

Como já mencionado as argilas são constituídas basicamente por 

dois grupos com características distintas, o primeiro também denominado 

fração argilosa, constituída pelos argilominerais, responsáveis pela 

plasticidade das argilas e já descrito e o segundo grupo também conhecido 

como fração não argilosa, constituído pelos minerais acessórios, conferindo 

às argilas características não plásticas, e tendo como principais minerais a 

sílica, carbonatos, feldspatos, compostos de ferro e titânio, sais solúveis e 

matéria orgânica. 

Segundo Amorós et al (1994), os minerais cuja composição química 

contenha unicamente silício com cátion, SiO2, são denominados 

genericamente de sílica. Apresentam-se na natureza em formas 

mineralógicas simples dentre as quais se destaca o quartzo, que é um dos 

minerais mais abundantes na crosta terrestre. 

A sílica em sua forma mais simples, SiO2, é um isolante elétrico com 

forma estrutural tetraédrica e não contém outras unidades estruturais, mas 

existem pelo menos oito formas de arranjos para que os tetraedros 

compartilhem todos os oxigênios. As principais formas polimórficas da sílica 

são: quartzo α, quartzo β, tridimita α, tridimita β, cristobalita, cristobalita de 
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alta, coesita, SiO2 fibroso e Lechatelierita, sendo as duas últimas sintéticas. 

São divididas em três categorias estruturais, o quartzo com simetria baixa e 

alta compactação; a tridimita com alta simetria e estrutura mais aberta; e a 

cristobalita com a simetria mais alta e o retículo mais dilatado, (DEER et al., 

2000). 

Em geral, a introdução de sílica livre em misturas de matérias primas 

argilosas origina: redução da plasticidade; diminuição da retração por 

secagem e queima; aumento da permeabilidade e compacidade pela 

ausência de partículas finas; diminuição do tempo de secagem; aumento da 

refratariedade em alguns casos, (REED, 1995). 

Os carbonatos também terão grande influência na massa cerâmica 

dependendo do ciclo de queima, pois dependendo de sua duração e 

temperatura, influenciará diretamente nas propriedades do produto acabado, 

tanto em aspectos técnicos, como densidade aparente pós-queima, 

absorção de água e resistência mecânica, quanto nos aspectos estéticos, 

como a cor do produto final, (BARBA, et al., 1997). 

Os feldspatos constituem os grupos de minerais mais abundantes na 

crosta terrestre (cerca de 60%) e compreendem os silicatos de alumínio 

combinados com sódio, potássio, cálcio e, eventualmente, bário. Os 

principais minerais são: ortoclásio/microclínio (K2O.Al2O3.6SiO2), albita 

(Na2O.Al2O3.6SiO2) e anortita (CaO.Al2O3.2SiO2). 

Qualquer composição dos feldspatos pode ser caracterizada por um 

diagrama ternário como apresentado na Figura 4, composto por ortoclásio, 

anortita e albita. Os feldspatos, cuja composição química varia entre sódio e 

potássio, são ditos alcalinos, enquanto aqueles cuja composição varia entre 

sódio e cálcio são ditos sódico-cálcicos ou feldspatos plagioclásios, 

(KAUFFMAN e DYK, 1994). 
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Figura 2.3: Diagrama ilustrativo dos feldspatos, série 

plagioclásios (KAUFFMAN e DYK, 1994). 

Os feldspatos são os fundentes mais empregados nas massas 

cerâmicas. Estas características facilitam a formação de uma quantidade 

apreciável de material vítreo e viscosidade adequada, assegurando a 

vitrificação das peças assim como a consistência e indeformabilidade 

durante o processo de queima, (BARBA et al., 1997). 

As principais indústrias que utilizam feldspato são a vidreira, a 

cerâmica tradicional (revestimentos cerâmicos, louça sanitária, louça de 

mesa e porcelana elétrica) e as indústrias de fritas metálicas e esmaltes. Na 

cerâmica o feldspato funciona como um fluxo, ou seja, ele forma um vidro no 

interior do corpo cerâmico, isso se deve ao seu conteúdo em álcalis (Na2O + 

K2O), (BARBATO, 2007). 

A importância de um material fundente na massa cerâmica está 

relacionada com a capacidade de diminuir a temperatura de formação de 

fase líquida durante o processo de queima. Este líquido formado tende a 
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preencher as cavidades do corpo cerâmico, dependendo da sua 

viscosidade, eliminando assim a porosidade. Os elementos mais eficientes 

para promover a formação de fase líquida são os óxidos alcalinos (Na2O e 

K2O) e os alcalino terrosos (CaO e MgO), (RIELLA, 2002). 

2.4 Cor nas Cerâmicas Estruturais 

2.4.1 Conceitos Físicos sobre Cor 

É difícil definir o significado da palavra cor. Há muitos aspectos 

diferentes envolvendo o assunto. Para o ser humano, através de seu olho, a 

cor será percebida pela emissão, reflexão ou transmissão da radiação 

eletromagnética, na faixa visível de 380 a 780nm, de um objeto.  

A cor não é uma característica absoluta de um objeto, mas sim uma 

percepção humana. Ou seja, a cor de um objeto é uma sensação. Cada 

indivíduo tem uma percepção própria da cor de um determinado objeto que 

depende de aspectos fisiológicos e psicológicos. Os estímulos da cor, 

registrados pela retina, são provocados pela distribuição de energia e as 

propriedades espectrais da luz visível que passa através, ou é refletida, por 

um objeto. A sensação de cor somente se concretiza após uma complexa 

operação na qual o cérebro processa os estímulos recebidos. Portanto a 

cada cor corresponde um espectro característico (MELCHIADES, 1999). 

Do ponto de vista físico, a cor é a distribuição espectral da radiação 

emitida, refletida ou transmitida. No aspecto psicofísico, a cor é a 

sensibilidade visual devido à reação do olho humano provocada pela 

radiação, (WYSZECKI, 1978). 

Segundo Fazenda (2005), tudo implicará em três componentes para 

criar o que chama-se de cor: uma fonte de luz, um objeto, e um mecanismo 

para detectar e interpretar a luz, como por exemplo, o olho humano junto 

com o cérebro do observador ou um equipamento detector, como 

apresentado na Figura 2.4. 
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Figura 2.4: Cor: os três componentes. Fonte, objeto e 

observador. (BILLMEYER E SALTZMAN, 1981). 

Considerando-se o aspecto visual ou da percepção, as cores são 

representadas por sistemas de ordenação de cores e descritas em termos 

de três características: a tonalidade, a luminosidade e a saturação. 

Luminosidade é a qualidade que caracteriza o grau de claridade da cor. A 

claridade depende, pois, da refletância (percentual de luz refletida) da cor. 

Saturação, Chroma ou pureza é a qualidade que caracteriza a quantidade da 

cor, indicando a proporção em que ela está misturada com o branco, preto 

ou cinza. Quando uma cor não está misturada com outra acromática, ela é 

pura ou saturada e, caso contrário, ela é pálida ou acinzentada. Tonalidade 

é a grandeza que caracteriza a qualidade da cor, permitindo-nos diferenciar 

as cores. A tonalidade de uma cor está associada a um certo comprimento 

de onda do espectro visível. Somente as cores que são obtidas por misturas 

de outras não possuem tonalidades básicas (HIRSCHLER, 2002). 

A Figura 2.5 resume as três características em uma forma de ordenar 

as cores. 
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Figura 2.5: Características das cores. (HIRSCHLER, p. 26, 2002). 

2.4.2 Sistemas de Medição da Cor 

As limitações do olho humano e a necessidade de se utilizar métodos 

quantitativos para avaliar e expressar, univocamente, cores levaram ao 

desenvolvimento de uma ciência conhecida como colorimetria. Representar 

uma cor através de números sempre foi uma idéia muito atrativa, pois 

facilitaria consideravelmente a comunicação e a comparação entre cores, 

permitindo inclusive um tratamento quantitativo dessas diferenças. Para 

tornar esse tratamento matemático possível é necessário identificar as 

características capazes de exprimir uma cor e posteriormente ser capaz de 

representá-las graficamente em um sistema de coordenadas que configure 

pontualmente uma determinada cor. Essas características são a 

luminosidade, a tonalidade e o grau de saturação e essa representação 

gráfica é conhecida como diagrama cromático, como apresentado na Figura 

2.6, MELCHIADES (1999). 
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Figura 2.6: Diagrama cromático. (ROY S., BERNS 2000).  

A Comisión Internationale de l’Eclairage-CIE13 (1986), propôs um 

modelo em 1931 como padrão para a medição da cor. Em 1976, o sistema 

foi aperfeiçoado e publicado como sistema de cores CIE L*a*b*, que muda a 

forma de notificação e representa um avanço sobre os modelos anteriores 

por dimensionar a totalidade do espectro visível. O espaço CIE L*a*b* 

permite especificar estímulos de cor em um espaço tridimensional 

considerado uniforme e possuidor de três eixos especiais: L* – eixo 

luminosidade; a* – eixo vermelho-verde; e b* – eixo amarelo-azul. 

O eixo vertical L* Pode oscilar entre 0 e 100, representando o plano 

acromático (luminosidade) do modelo. Os eixos a* e b* estão representados 

perpendicularmente a um plano horizontal ao eixo L* e são os eixos 

ortogonais do plano de cromaticidade da cor; apresentam-se baseados no 

critério de cores opostas, podendo-se observar as variações entre vermelho-

verde (a*) e amarelo-azul (b*). 
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Plano a* - O vermelho é apresentado por a+ > 0 e o verde a– < 0. 

Dessa forma (eixo vermelho-verde), um valor positivo de a* significa que 

está sendo registrada uma cor com predomínio de vermelho, e um valor 

negativo determina o predomínio do verde. 

Plano b* - O amarelo apresenta b+ > 0 e o azul b– < 0. Dessa forma, 

um (eixo amarelo-azul) valor positivo de b* significa que a cor registrada 

apresenta um predomínio do amarelo, e valores negativos representam 

predomínio do azul. Ambos os eixos podem estar compreendidos entre os 

+120 e -120. Os casos a*= b*= 0 são acromáticos, e o eixo L* representa a 

escala acromática de cinzas que varia do branco ao preto. 

Os equipamentos mais difundidos e utilizados para se analisar e 

quantificar uma cor são os colorímetros e os espectrofotômetros. No primeiro 

a radiação refletida pelo objeto é filtrada, separando-se as frações 

correspondentes aos comprimentos de onda do vermelho, verde e azul. Com 

base na intensidade relativa de cada um desses comprimentos de onda e do 

modelo escolhido, CIELAB ou HUNTERLAB, os parâmetros L*, a*, b* são 

calculados e utilizados para identificar a cor do objeto. Os 

espectrofotômetros não se limitam a ler as reflexões correspondentes aos 

comprimentos de onda do vermelho, verde e azul. Neles a luz refletida pelo 

objeto é subdividida em um grande número de intervalos de comprimentos 

de ondas e é feita a leitura da intensidade relativa correspondente a cada um 

desses intervalos. Dessa forma, os espectrofotômetros permitem o 

levantamento do espectro correspondente à reflexão proveniente da 

superfície da peça. Ou seja, a caracterização da cor fornecida pelos 

espectrofotômetros é muito mais completa do que a dos colorímetros 

tristímuli, baseados no sistema RGB, cores vermelha, verde e azul, 

(MELCHIADES e BOSCHI, 1999). 

2.4.3 Fatores que Influenciam a Variação de Cor nas Cerâmicas 

A cor na queima dos suportes dos revestimentos cerâmicos é uma 

das propriedades mais largamente empregada para classificar as placas de 
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revestimento cerâmico. Deste modo, atendendo a esta propriedade, as 

placas cerâmicas podem ser divididas em dois grandes grupos: produtos de 

pasta branca e produtos de pasta vermelha. Já os produtos da ICE podem 

apresentar diferentes tonalidades, variando de vermelhos a marrom, também 

podendo ser amarelo ou bege, (PEDRASSANI, 2002). 

2.4.3.1 Concentração de Óxido de Ferro 

Com relação às matérias primas, a cor das peças cerâmicas é 

intimamente dependente da sua concentração de ferro. Este elemento pode 

estar presente de diferentes formas: integrado na estrutura cristalina dos 

argilominerais e/ou feldspato, formando distintos compostos de ferro (como 

óxidos, hidróxidos, sais solúveis), e compostos orgânicos ou na forma de 

ferro metálico. A presença de óxido de ferro divide as argilas em de queima 

clara, com teores Fe2O3 inferiores a 3% e de queima avermelhada com 

teores superiores a 3% (BARBA et al, 1997). 

Segundo Barba et al (1997), os minerais de ferro mais comuns nas 

argilas e outras matérias primas cerâmicas são a limonita, (FeO.OH nH2O), 

goetita, (α–FeO.OH), lepidocrita, (β- FeO.OH), hematita, (α-Fe2O3), 

magnetita, (Fe3O4), pirita, (Fe2S) e siderita, (FeCO3). Dentre estes destacam-

se a magnetita,a hematita e a goetita. 

A magnetita é o óxido de ferro mais abundante em rochas ígneas, 

metamórficas e sedimentares, sendo rara a sua ocorrência na forma pura. 

Ela difere dos outros óxidos por possuir em sua estrutura ferro bivalente e 

trivalente, apresentando um sistema de cristalização cúbico com estrutura do 

tipo espinélio invertido. Em sua célula unitária, a magnetita apresenta oito 

íons Fe3+ localizados no sítio tetraédrico e no sítio octaédrico possui oito 

íons Fe3+ e oito íons Fe2+, (CORNELL, 1996). A Figura 2.7 apresenta um 

esquema da estrutura cristalina da magnetita. 
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Figura 2.7: Estrutura cristalina da magnetita. Fonte: (CORNELL, 

1996).  

A hematita (Fe2O3) apresenta célula unitária hexagonal formada por 

pares de Fe(O)6 octaédricos ligados. Ela é muito estável e pode ser obtida a 

partir do tratamento térmico da magnetita (Fe3O4) que provoca a mudança 

da estrutura cúbica para hexagonal, (CORNELL, 1996). A Figura 2.8 mostra 

a representação da estrutura cristalina da hematita. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.8: Estrutura cristalina da hematita. Fonte: (CORNELL, 

1996).  
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A goetita é um mineral do grupo dos oxi-hidróxi. Ela possui uma 

estrutura com cristais ortorrômbicos de cor marrom escuro,amarelados ou 

avermelhados com cada íon Fe3+ coordenado com três O2- e três OH-, 

formando octaédricos. É antiferromagnética e termicamente estável, mas 

quando aquecida a temperaturas superiores a 200ºC sofre desidroxilação 

formando hematita (α-Fe2O3), (CORNELL, 1996). A Figura 2.9 apresenta a 

estrutura cristalina da goetita. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.9: Estrutura cristalina da goetita. Fonte: (CORNELL, 

1996).  

De uma maneira geral, todos os compostos de ferro se transformam 

em hematita quando a argila é queimada em atmosfera oxidante a 

temperaturas superiores a 200-400 ºC, fornecendo uma cor característica 

que vai desde o rosa ao vermelho dependendo do teor de ferro contido na 

argila. Com o incremento da temperatura de queima a hematita tende a se 

dissociar dando lugar ao O2 e formas reduzidas como FeO e o Fe3O4 de cor 

negra, nos intervalos de 1100 ºC a 1150 ºC, na qual a cor da argila muda de 
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vermelho para marrom, e este para marrom escuro (ROVERI, ZANARDO e 

MORENO, 2007). 

Outro fator na qual a presença de óxidos de ferros em massas 

cerâmicas pode influenciar é na formação de coração negro que reflete 

diretamente na cor da peça cerâmica desenvolvida. 

O coração negro consiste em uma região escura (geralmente cinza) 

que se estende, paralelamente à face e próxima a meia altura da espessura, 

ao longo da peça. A origem do coração negro está associada à presença de 

compostos de carbono (matéria orgânica) e óxidos de ferro nas argilas 

(DAMIANI, PEREZ, MELCHIADES e BOSCHI, 2001). 

Segundo Beltran, Blasco, Escardino e Negre (1988), o processo de 

desenvolvimento do coração negro em cerâmicas pode ser resumido nas 

seguintes etapas: 

� A matéria orgânica sofre uma carbonização ou pirólise, catalizadas 

pelo silicato de alumínio também presente nos argilominerais, e se 

transforma em coque (C); 

� As elevadas capacidades redutoras do C e CO, produzidos pela 

reação acima, provocam a redução do ferro também presente nas 

argilas; 

� O ferro reduzido (Fe3O4 e FeO) apresenta coloração mais escura e é 

mais fundente do que no seu estado oxidado. Assim sendo, a 

fusibilidade da massa na região em que o ferro está reduzido 

(coração negro) é maior do que no restante da peça e isso dificulta a 

saída dos gases liberados pelas reações sofridas. 

Argilas contendo baixo teor de ferro apresentam uma tonalidade 

ligeiramente cinza quando iniciam seu processo de sinterização, em função 

do óxido de ferro começar a se dissolver na fase vítrea formada. Por outro 

lado na formação de fases cristalinas, normalmente em argilas de queima 
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clara, o óxido de ferro em baixos teores produz um efeito opacificante 

favorecendo a diminuição do brilho e luminosidade da cor. Outro fator 

importante que deve ser levado em consideração no processo de queima e 

incremento de temperatura, especialmente em argilas muito cauliníticas é a 

formação da mulita. O baixo teor de ferro contido nessas argilas pode ser 

dissolvido na estrutura da mulita, em função da elevação da temperatura de 

queima, se isso ocorre, a cor do produto final pode variar desde o branco até 

o creme, (BARBA, et al, 1997). 

2.4.3.2 Condições do Processamento 

Além da evidente influência da concentração de óxido de ferro nas 

matérias primas existem outros fatores relevantes que podem contribuir na 

cor final do produto cerâmico, tais como: as condições de queima (ciclo de 

queima e atmosfera do forno), a presença de compostos solúveis, o teor de 

umidade e pressão de moldagem empregados no processo de conformação 

das peças. 

O teor de umidade é uma variável do processamento de cerâmicas 

estruturais que pode modificar as propriedades de um produto, devendo ser 

controlada durante o processo de conformação do material. Na conformação 

de materiais de base argilosa por prensagem, o teor de umidade e a pressão 

e compactação são os principais fatores responsáveis pela 

compressibilidade do material, reproduzindo seu efeito na massa específica 

seca e demais propriedades, (DUTRA et al, 2005). 

Segundo Amorós (2004), a variação da umidade do pó durante a 

prensagem é um dos fatores responsáveis pela falta de estabilidade 

dimensional do produto. O teor de umidade é um dos principais 

responsáveis pela retração linear de secagem, e em produtos cerâmicos 

conformados por extrusão, o qual se emprega elevadas quantidades de 

água, seu efeito é ainda mais observado. 
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Uma baixa carga na prensagem provoca algumas vezes, vazios que 

determinam macroscopicamente laminações ou trincas nas peças. Estes 

defeitos provêm da impossibilidade de eliminar parte do ar contido entre as 

diversas partículas do pó, não dependendo da composição ou da moagem, 

mas da insuficiente homogeneidade da granulometria e umidade dos 

mesmos. Quando muito baixa, a umidade pode fazer com que as peças não 

alcancem a compactação suficiente para suportar as operações sucessivas 

de conformação, (BIFFI, 2000). 

O teor de oxigênio da atmosfera dentro do forno é particularmente 

importante. Se a atmosfera tem suficiente oxigênio para permitir que a 

cerâmica absorva algum oxigênio, essa atmosfera é dita oxidante; se a 

atmosfera tende a roubar oxigênio da cerâmica, é dito que a atmosfera é 

redutora. Quando uma cerâmica absorve oxigênio da atmosfera, ela pode 

queimar carbono e converter todos os compostos instáveis presentes para 

óxidos. Se ocorrer uma atmosfera redutora, íons de valência variáveis 

presentes na cerâmica tenderão a mudar para seu estado menos positivo, 

resultando em mudanças nas características óticas (especialmente cor) e 

elétricas (LIEBERMANN, 2008). 

Cava et al (2000) estudaram a influência da cinética de oxidação no 

controle da atmosfera de fornos de revestimentos cerâmicos, os resultados 

mostraram que o efeito da atmosfera enriquecida com oxigênio segue as 

equações determinadas pelos modelos cinéticos de reação de oxi-redução, 

que neste caso, determina a evolução da eliminação do defeito "coração 

negro" em função da atmosfera modificada com oxigênio introduzida no 

forno, indicando que além de melhorar a qualidade do produto final, pode-se 

aumentar a produtividade, reduzindo o ciclo de queima. 

Dutra et al (2005), observou em seu trabalho que houve uma variação 

de tonalidade das peças cerâmicas, após a etapa de queima, tornando-se 

mais escuras, a medida que a quantidade de água na massa foi 

aumentando. Esse fato foi atribuído a uma possível maior sinterização do 

produto e das reações envolvidas devido a uma melhor compactação do 
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material no processo de conformação por prensagem, para os crescentes 

teores de umidade. 

Pinheiro e Holanda (2010) estudaram o efeito da temperatura de 

queima em algumas propriedades mecânicas de cerâmica vermelha, 

obtendo resultados que mostraram que a temperatura de queima influência 

diretamente nas propriedades mecânicas das cerâmicas, inclusive na 

tonalidade das peças. 

Arnt, Rocha, Bernardin e Meller (2010) avaliaram a influência da 

temperatura de sinterização em cerâmica vermelha com adição de 

carepa/resíduo de laminação e os resultados indicaram que as diferentes 

temperaturas de queima influenciaram a resistência e a estabilidade da 

tonalidade das formulações testadas. 

Roveri, Zanardo e Moreno (2007), investigaram a variação da cor e 

propriedades cerâmicas com o aumento da temperatura de queima com uma 

argila proveniente da formação Corumbataí, em Piracicaba, São Paulo. Os 

resultados demonstraram que a mudança de coloração nos corpos de prova 

está relacionada à liberação de Fe2+ presente na argila ilítica, por volta de 

1000 °C, conferindo a estes, coloração que varia de laranja a avermelhada e 

que dessa forma a influência do ferro é verificada acima desta temperatura. 

Damiani, Perez, Melchiades e Boschi (2001), estudaram as possíveis 

causas e soluções para a formação de coração negro em revestimentos 

cerâmicos, apresentando ao final do trabalho sugestões para cada uma das 

etapas do processo de fabricação, com o objetivo de eliminar (ou reduzir) a 

incidência e a intensidade do coração negro. 

Viscara, Gado, Ortega e Fouad (2009), estimaram a cor de solos e 

sua composição mineral através da comparação entre espectros de cores 

obtidos em laboratório com espectros coletados in situ através de 

espectrofotômetro de infravermelho portátil vis-NIR, obtendo valores mais 

precisos para os espectros coletados em campo. 
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Rathossi e Pontikes (2010) investigaram o efeito da temperatura de 

queima e atmosfera em cerâmicas feitas de sedimentos argilosos e 

observaram diferenças significativas na microestrutura tanto com incremento 

de temperatura como na mudança de atmosfera de redutora para oxidante. 

Xue-Feng Hu, Yan Du, Guan, Yong Xue e Zhang (2014), estudaram 

as variações de cores de argila vermelha do sul da China, mostrando que 

essas variações geram implicações diretas com o meio ambiente 

paleoclimático. 

Feitosa (2014) analisou a cor de peças cerâmicas de revestimento 

submetidas a diferentes condições de processamento, chegando a 

resultados que comprovaram que a variação da temperatura de queima 

associada às características inerentes as matérias primas argilosas 

empregadas constituíram fatores determinantes na variação da cor das 

peças cerâmicas produzidas. 
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CCAAPPÍÍTTUULLOO  33  ––  MMAATTEERRIIAAIISS  EE  MMÉÉTTOODDOOSS  

3.1  Generalidades 

Neste capítulo será apresentado o projeto experimental desenvolvido 

ao longo da. Este projeto experimental foi dividido em cinco etapas. Na 

primeira etapa é apresentado todo o procedimento de coleta, preparação e 

caracterização das matérias primas utilizadas. Na segunda etapa é feita a 

avaliação da variação da cor das peças cerâmicas em função da 

composição química das amostras. De posse dos resultados da etapa II foi 

feita a eliminação de duas amostras e então feita a análise da variação da 

cor em função da temperatura, tempo de patamar, taxa de queima e 

densidade de moldagem, configurando assim a etapa III. Na etapa IV foi 

realizada a avaliação das propriedades tecnológicas das peças cerâmicas 

desenvolvidas em função das variáveis analisadas como significativas na 

variação da cor. Por fim, na etapa V foi feita a análise microestrutural das 

peças cerâmicas com a finalidade de investigar possíveis fases geradas 

durante o processo de sinterização. 

3.2 Coleta, preparação e caracterização das matérias primas - Etapa I 

3.2.1 Materiais 

Neste trabalho foram coletadas cinco amostras de matérias primas 

argilosas naturais com coloração “in natura” distintas, bem como duas 

amostras de minério de ferro utilizadas como aditivos na formulação de 

misturas associando uma argila de queima clara e o minério de ferro. Todas 

as amostras argilosas foram provenientes do estado da Paraíba e as 

amostras de minérios de ferro provenientes do estado de Minas Gerais. 
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As amostras foram coletadas em seu estado bruto todas 

apresentando um razoável teor de umidade. A nomenclatura utilizada para 

identificação das amostras, bem como sua cor “in natura” e local de 

proveniência são apresentados na Tabela 3.1. 

Tabela 3.1: Nomenclatura, cor “in natura” e proveniências das 

amostras. 

Amostra/Nomenclatura Cor “in natura” Proveniência 

A Branca Alhandra/PB 

B Branca a creme claro Alhandra/PB 

C Preta C.Espírito Santo/PB 

D Marrom C.Espírito Santo/PB 

E Marrom claro Santa Rita/PB 

FH Preta Minas Gerais 

FM Preta Minas Gerais 

 

3.2.1.1 Caracterização das matérias primas 

As matérias primas coletadas foram submetidas ao processo de 

secagem em estufa elétrica, algumas necessitando de um prévio 

destorroamento a fim de favorecer a perda de umidade. Após secagem as 

amostras foram moídas, em moinho de discos para ficarem com material 

passante na peneira ABNT nº 200 (0,075mm) e em seguida foram 

acondicionados em recipientes plásticos para posteriores ensaios de 

caracterização. A Figura 3.1 apresenta o diagrama esquemático das etapas 

de preparação e caracterização das matérias primas utilizadas. 
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Figura 3.1: Diagrama esquemático das etapas de preparação e 

caracterização das matérias primas. 

Os ensaios de caracterização das matérias primas são descritos a 

seguir. Serão apresentados os critérios de preparação das amostras, 

equipamentos utilizados e importância de cada análise para efetivação da 

interpretação dos resultados obtidos ao longo do trabalho. 

3.2.1.1.1 Análise granulométrica 

A distribuição do tamanho das partículas, análise granulométrica 

(AG), foi realizada em um granulômetro a laser da marca CILAS, modelo 

920L. Para a execução do ensaio foram retiradas pequenas quantidades das 

amostras que estavam acondicionadas em recipientes plásticos e levadas 

para estufa elétrica por 24 horas. Posteriormente foram peneiradas na 

peneira ABNT de abertura 0,35mm, em seguida foram dispersas em solução 

aquosa de defloculante e água destilada através de agitação manual durante 

aproximadamente dois minutos. 
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Os resultados obtidos fornecem informações que possibilitam a 

elaboração das curvas de distribuição do tamanho das partículas, bem como 

o conhecimento das frações de interesse (D10, D60, D90 e DM). 

3.2.1.1.2 Análise química por fluorescência de raios X 

A análise química fornece dados fundamentais para caracterização de 

materiais argilosos, apesar de não permitir uma avaliação completa da 

composição mineralógica e das propriedades tecnológicas. As 

determinações mais usuais estão na forma dos óxidos mais estáveis dos 

elementos químicos presentes nas composições das fases constituintes das 

materias primas, como: SiO2, Al2O3, TiO2, Fe2O3, FeO, MgO, Na2O, K2O. 

As matérias primas foram analisadas quimicamente por 

espectrometria de fluorescência de raios X através do equipamento da 

Shimadzu XRF–1800. Antes da execução da análise as matérias primas 

foram peneirados através da peneira ABNT nº 200 (abertura 0,075mm), e 

secas em estufa elétrica por 24horas a uma temperatura de 110 ºC. 

3.2.1.1.3 Análise mineralógica por difração de raios X 

A análise mineralógica empregada nesse trabalho foi realizada 

através da difração de raios X, utilizando o equipamento da Siemens XRD-

5000, tendo sido utilizado para a avaliação das fases das matérias primas a 

comparação entre picos gerados no difratograma e as cartas padrões do 

software JCPDS cadastradas no ICDD (International Center for Difraction 

Data). Antes das análises as amostras passaram na peneira ABNT nº 200 

(abertura 0,075mm), foram secas em estufa elétrica e depois submetidas a 

análise difratométrica sob as seguintes condições de ensaio: radiação de 

Cu-Kα (λ = 1,54056 Aº), tensão de 40 kv, corrente de 30 mA, ângulo de 

varredura (2θ) de 2º a 52°, velocidade de 2°/min e passo de 0,02°. 
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3.2.1.1.4 Análise térmica 

Segundo Wendlandt (1986), a termogravimetria, TG, é uma técnica de 

análise térmica em que a mudança na massa da amostra é determinada 

como uma função da temperatura e/ou tempo. 

A análise térmica diferencial, DTA, é a técnica na qual a diferença de 

temperatura entre uma substância e um material de referência é medida em 

função da temperatura enquanto a substância e o material de referência são 

submetidos a uma programação controlada de temperatura, (WENDLANDT, 

1986). 

As curvas DTA e TG das amostras estudadas foram obtidas 

respectivamente pelos seguintes equipamentos, DTA 60H Shimadzu e ATG 

60 Shimadzu. As condições para realização das análises foram: amostras 

com granulometria inferior a 0,075mm (ABNT nº 200), atmosfera de ar 

sintético, taxa de aquecimento de 10 ºC/min, com temperatura final de 1000 

ºC. As amostras sofreram análise térmica simultânea, portanto sobre as 

mesmas condições de atmosfera e ciclo de térmico. 

3.3 Avaliação da variação da cor em função da composição química – 

Etapa II 

Após os ensaios de caracterização as matérias primas foram 

preparadas para o processo de confecção das peças cerâmicas e posterior 

análise e quantificação da cor. Inicialmente foi analisada como única variável 

significativa na variação da cor, a composição química de cada matéria 

prima empregada no trabalho. Posteriormente foram feitas formulações 

misturando duas matérias primas em proporções variáveis, bem como 

adicionando os minérios de ferro, também em proporções variáveis, a uma 

matéria prima de cor branca. O esquema do procedimento realizado nesta 

etapa experimental é mostrado na Figura 3.2. 
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Figura 3.2: Esquema do procedimento experimental da etapa II – 

avaliação da cor pela variação da composição química das amostras. 

Na Tabela 3.2 são apresentadas as formulações desenvolvidas nesta 

etapa do trabalho, bem como as proporções entre as matérias primas e a 

nomenclatura das misturas. Foram preparadas massas cerâmicas com cada 

matéria prima isolada, bem como pela mistura da matéria prima “A” com 

adição dos minérios de ferro FH e FM nas proporções (10 e 20%), para 

analisar o efeito do ferro em uma amostra de queima clara, e da argila “B” 

com a “C” nas proporções (25, 50 e 75%), para avaliar o efeito da mistura 

de uma argila de queima branca com uma de queima vermelha e também 

pode aproveitar essas matérias primas durante todo o trabalho. 
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Tabela 3.2: Proporção e nomenclatura das misturas. 

Mistura 

Porcentagem, em peso  

Argila % Adição % 

A B C FH  FM 

M1H 
M1H-10 90   10  

M1H-20 80   20  

M1M 
M1M-10 90    10 

M1M-20 80    20 

M2 

M2-25  75 25   

M2-50  50 50   

M2-75  25 75   

Após definição das misturas as matérias primas foram preparadas 

para o processo de confecção das peças cerâmicas e posterior análise e 

quantificação da cor. Os procedimentos desenvolvidos neste processo 

seguiram as seguintes fases: (i) secagem em uma estufa elétrica com 

temperatura de 110 ºC ± 5 ºC pelo período de 24 horas; (ii) destorroamento 

manual com uso de almofariz; (iii) peneiramento em malha com abertura 

0,35mm; (iv) homogeneização da mistura com adição de 7% de água; (v) 

conformação por prensagem uniaxial com pressão de 0,05 MPa. 

Foram moldados 5 corpos de prova para cada formulação 

desenvolvida, colocando-se 13 g do material em molde metálico prismático 

com seção interna de 6 cm x 2 cm. Os corpos de prova foram identificados e 

tiveram suas dimensões e massas aferidas com uso de paquímetro (150 mm 

/ 0,01 mm) e balança (2 kg / 0,01 g), respectivamente; (ii) secagem dos 

corpos de prova em estufa elétrica com temperatura de 110 ºC ± 5 ºC pelo 

período de 24 horas. Novamente tiveram suas dimensões e massas aferidas 

com os mesmos equipamentos da fase anterior; (iii) Realização da queima 

em forno elétrico, com atmosfera ao ar, com temperatura máxima de 1000 

ºC, taxa de queima de 10 ºC/min e patamar de 20 minutos, com resfriamento 
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natural no próprio forno. Novamente tiveram suas dimensões e massas 

aferidas nas condições descritas anteriormente. 

Os parâmetros colorímétricos L*, a* e b* determinados pelo método 

CIELAB foram obtidos pelo equipamento GretagMacbeth Color-Eye 2180. 

Esses parâmetros representam os eixos de um diagrama tridimensional, 

Figura 3.3, no qual valores positivos de a* indicam cores vermelhas e 

valores negativos representam cores verdes. De maneira semelhante, 

valores positivos de b* representam cores amarelas e valores negativos 

indicam cores azuis. L* é uma medida da escala de cinza, com valores de 

medida que variam entre 0 (preto) e 100 (branco). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.3: Representação do sólido colorido para o espaço 

colorimétrico L*a*b*. (PRECISE COLORS COMMUNICATIONS, 1994) 

3.4 Avaliação da variação da cor em função da temperatura, taxa, tempo 

de patamar e condições de prensagem – Etapa III 

Após a conclusão da etapa II foram eliminadas duas matérias primas 

com características de coloração semelhantes. A análise das demais 

variáveis de estudo, descritas nesta etapa, se deram apenas sobre as 
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amostras “A” e “E”, e a formulação “M2-50”. Cada parâmetro desta etapa 

foi avaliado isoladamente, sofrendo variações de valores, enquanto os 

demais permaneceram fixos. Todo o procedimento desenvolvido nesta etapa 

é apresentado na Figura 3.4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.4: Esquema do procedimento desenvolvido na etapa III. 

3.4.1 Variação da temperatura 

A preparação das amostras para confecção dos corpos de provas e 

posterior análise da cor com variação das temperaturas de queima se deu 

de maneira semelhante àquela desenvolvida na etapa II do procedimento 

experimental. A temperatura sofreu 3 variações de valores enquanto as 

demais variáveis permaneceram com um valor fixo. Os corpos de prova 

moldados com a matéria prima “A” tiveram como temperatura final de 

queima 1200ºC, buscando dessa maneira otimizar o processo de 
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sinterização uma vez tratar-se de uma argila de queima clara. As condições 

de queima dos corpos de prova confeccionados nesta fase de estudo são 

apresentadas na Tabela 3.3. 

Tabela 3.3: Condições de queima com variação da temperatura. 

Matéria prima 
Prensagem Queima 

Umidade Pressão Temperatura Taxa Patamar 
(%) (MPa) (º C) (ºC/min) (min) 

A 7,0 0,05 
900 

10 20 1000 

1200 

M2-50 7,0 0,05 
900 

10 20 1000 

1100 

E 7,0 0,05 
900 

10 20 1000 

1100 

Para cada temperatura e matéria prima apresentadas na Tabela 3.3 

foram moldados 5 corpos de prova, totalizando nesta fase 45 peças 

confeccionadas. 

3.4.2 Variação da taxa de queima 

A preparação das amostras foi realizada de maneira semelhante a do 

item anterior. A taxa de queima sofreu 3 variações de valores enquanto as 

demais variáveis permaneceram com um valor fixo para cada amostra. Na 

Tabela 3.4 são apresentadas as condições de queima dos corpos de prova 

com variação da taxa de queima. 

Os corpos de prova moldados com a matéria prima “A” tiveram como 

temperatura final de queima 1200ºC, buscando dessa maneira otimizar o 

processo de sinterização uma vez tratar-se de uma argila de queima clara. 
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Tabela 3.4: Condições de queima com variação da taxa. 

Matéria prima 
Prensagem Queima 

Umidade Pressão Temperatura Taxa Patamar 
(%) (MPa) (º C) (ºC/min) (min) 

A 7,0 0,05 1200 
2 

20 10 

30 

M2-50 7,0 0,05 1000 
2 

20 10 

30 

E 7,0 0,05 1000 
2 

20 10 

30 

Também foram moldados 45 corpos de prova para esta variável, 

sendo 5 para cada tempo e patamar analisado. 

3.4.3 Variação do tempo de patamar 

O tempo de patamar sofreu 3 variações de valores, enquanto as 

demais variáveis permaneceram com um valor fixo. Na Tabela 3.5 são 

apresentadas as condições de queima dos corpos de prova com variação do 

tempo e patamar. 

Tabela 3.5: Condições de queima com variação do tempo de patamar. 

Matéria prima 
Prensagem Queima 

Umidade Pressão Temperatura Taxa Patamar 
(%) (MPa) (º C) (ºC/min) (min) 

A 7,0 0,05 1200 10 
0 

300 

600 

M2-50 7,0 0,05 1000 10 
0 

300 

600 

E 7,0 0,05 1000 10 
0 

300 

600 
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Também foram moldados 45 corpos de prova para esta variável, 

sendo 5 para cada tempo e patamar analisado. Os valores utilizados para 

variação do patamar foram arbitrados buscando reproduzir os valores 

praticados na indústria. 

3.4.4 Variação das condições de prensagem 

A análise da variável densidade foi subdividida em duas fases, 

variação da umidade de prensagem e variação da pressão de compactação. 

A preparação das amostras se deu de maneira semelhante a dos itens 

anteriores e as condições de moldagem são apresentadas nas Tabelas 3.6 e 

3.7. Para esta variável foram moldados 90 corpos de prova, sendo 45 para 

variação da umidade e 45 para variação da pressão de compactação. 

Tabela 3.6: Condições de prensagem com variação da umidade. 

Matéria prima 
Prensagem Queima 

Umidade Pressão Temperatura Taxa Patamar 
(%) (MPa) (º C) (ºC/min) (min) 

A 
5,0 

0,05 1200 10 20 7,0 

10,0 

M2-50 
5,0 

0,05 1000 10 20 7,0 

10,0 

E 
5,0 

0,05 1000 10 20 7,0 

10,0 
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Tabela 3.7: Condições de prensagem com variação da pressão. 

Matéria prima 
Prensagem Queima 

Umidade Pressão Temperatura Taxa Patamar  
(%) (MPa) (º C) (ºC/min) (min)  

A 7,0 
0,03 

1200 10 20  0,05 

0,08 

M2-50 7,0 
0,03 

1000 10 20  0,05 

0,08 

E 7,0 
0,03 

1000 10 20  0,05 

0,08 

3.5 Avaliação das propriedades tecnológicas – Etapa IV 

Esta etapa do trabalho foi realizada concomitantemente com as outras 

etapas, isto é, após a queima eram realizados os ensaios para verificação 

das propriedades tecnológicas e posterior análise da cor. No entanto, por 

uma questão de facilitação do desenvolvimento e entendimento do projeto 

experimental elaborado optou-se por inserir esta etapa do trabalho após a 

apresentação da análise da cor desenvolvida em função das variáveis 

descritas nos itens anteriores. Todos os corpos de prova moldados nas 

etapas anteriores foram analisados do ponto de vista das propriedades 

tecnológicas. 

A Figura 3.5 apresenta de maneira esquemática todo procedimento 

desenvolvido nessa etapa, bem como as propriedades tecnológicas que 

foram avaliadas. 
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Figura 3.5: Esquema do procedimento desenvolvido na etapa IV. 

A preparação das amostras para realização dos ensaios tecnológicos 

foi de acordo com cada uma das etapas executadas anteriormente, tendo 

em vista que as propriedades foram determinadas sempre após a fase de 

queima de cada etapa do projeto experimental. 

3.5.1 Retração linear (RL) 

A retração linear indica a medida da variação dimensional linear 

(comprimento) dos corpos de prova após a queima. Para medição dos 

comprimentos foi utilizado um paquímetro digital, através do qual foram 

aferidas as dimensões dos corpos de prova secos, antes e após a queima. O 

resultado obtido é fornecido pela Equação 3.1. 
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Sendo: 

 Li = comprimento do corpo de prova seco (antes da queima, cm); 

 LF = comprimento do corpo de prova queimado (cm). 

3.5.2 Perda ao fogo (PF) 

Representa a diferença de massa apresentadas pelos corpos de 

prova antes e após a queima. Os foram obtidos de acordo com a equação 

3.2. 
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Sendo: 

 Mi = massa inicial do corpo de prova seco (antes da queima, gramas); 

 MF = massa final do corpo de prova seco (após a queima, gramas). 

3.5.3 Absorção de água 

A absorção de água (AA) representa a medida percentual do quanto 

um objeto é capaz de absorver água. Neste trabalho a absorção foi 

determinada pela imersão dos corpos de prova em água à temperatura 

ambiente durante um período de 24 horas. A Equação 3.3 mostra com é 

feita a determinação dessa propriedade. 
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Sendo: 

 MU = massa do corpo de prova úmido (após 24 horas de imersão, em 

gramas); 

 MQ = massa do corpo de prova queimado, em gramas. 

3.5.4 Massa específica aparente 

A massa específica aparente (MeA) é definida como a relação entre a 

massa de uma amostra e a soma do volume ocupado pelas partículas e 

pelos poros. Os resultados foram determinados pelo método de Arquimedes 

com os corpos de prova imersos em água, conforme Equação 3.4. 

IU
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−
=)/(

3

              (3.4) 

Sendo: 

 MQ = massa do corpo de prova queimado, em gramas; 

 MU = massa do corpo de prova úmido saturado, em gramas; 

MI = massa do corpo de prova imerso em água, em gramas. 

3.5.5 Porosidade aparente 

A porosidade aparente (PA) foi determinada pelo método de 

Arquimedes através dos corpos de prova queimados imersos em água a 

temperatura ambiente. A Equação 3.5 fornece os resultados do ensaio. 
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Sendo: 

 MU = massa do corpo de prova úmido saturado, em gramas; 
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 MQ = massa do corpo de prova queimado, em gramas; 

MI = massa do corpo de prova imerso em água, em gramas. 

3.5.6 Tensão de ruptura à flexão 

A resistência mecânica dos corpos de prova foi determinada através 

da tensão de ruptura à flexão (TRF) em três pontos através da máquina de 

ensaios mecânicos da Shimadzu (Autograph AG-I, capacidade de 250KN). O 

ensaio foi realizado com uma velocidade 0,5mm/min, e os resultados obtidos 

foram fornecidos pela Equação 3.6. 

2
2

3
)(

lh

Cd
MPaTRF =                (3.6) 

Sendo: 

 C = carga de ruptura, em quilograma-força; 

 d = distância entre os apoios do suporte, em centímetro; 

l = largura do corpo de prova, em centímetro; 

h = altura do corpo de prova, em centímetro. 

3.6  Análise da microestrutura das peças cerâmicas – Etapa V 

A análise microestrutural foi realizada através de microscopia 

eletrônica de varredura, MEV, e difração de raios X, DRX, nas peças 

cerâmicas que apresentaram uma variação da cor mais significativa, com o 

objetivo de investigar as possíveis transformações e surgimento de novas 

fases durante o processo de sinterização dos corpos de prova cerâmicos. A 

microscopia eletrônica de varredura foi realizada com equipamento MEV – 

Ambiental Quanta 450 FEI, equipado com detectores para elétrons 

secundários, elétrons retroespalhados, EDS e modo ambiental. As análises 

por difração de raios X foram realizadas com o equipamento DRX – D2 

Phaser Bruker, operando com radiação Kα de cobre, 30kv e 10 mA, com 
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varredura de 2θ entre 2° e 52° com passo de 0,02°/s. Os dois equipamentos 

citados estão localizados no Laboratório de Novos Materiais do IDEP/UFPB.  
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CCAAPPÍÍTTUULLOO  44  ––  RREESSUULLTTAADDOOSS  EE  DDIISSCCUUSSSSÃÃOO  

4.1  Generalidades 

Neste capítulo são apresentados os resultados e discussões obtidos 

em todas as etapas do projeto experimental, desde a caracterização das 

matérias primas que constitui a etapa I até a análise microestrutural de 

algumas peças cerâmicas constituindo a etapa V. 

4.2  Caracterização das matérias primas – Etapa I 

4.2.1. Análise granulométrica 

A Tabela 4.1 apresenta os resultados de distribuição do tamanho de 

partículas das matérias primas, nas frações 10%, 30%, 50%, 70% e 90%. 

Tabela 4.1: Distribuição de tamanho de partículas das matérias primas. 

Matérias primas 
10% 30% 50% 70% 90% 

(µm) 

A 1,05 3,00 7,00 23,00 44,28 

B 0,70 1,60 2,95 5,50 14,13 

C 1,51 4,50 12,20 28,00 44,98 

D 4,92 28,00 40,82 56,00 72,42 

E 0,82 1,13 4,39 8,25 18,50 

FH 13,33 32,25 50,25 70,05 99,82 

FM 8,10 19,85 35,16 53,50 79,19 

De acordo com os resultados da Tabela 4.1 é possível observar que 

as matérias primas A, B, C e E apresentaram tamanho de partícula fina com 

10% do volume passante correspondente a partículas com diâmetro inferior 
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a 2,0 µm (fração argila). As matérias primas B e E se apresentaram como 

sendo as mais finas com 30% do volume passante com diâmetro inferior a 

2,0 µm (fração argila), 50% com diâmetro inferior a 5,0 µm e 90% com 

diâmetro inferior a 20 µm. A matéria prima A veio em seguida apresentando 

30% do volume passante com diâmetro inferior a 3,0 µm, 50% com diâmetro 

inferior a 7,0 µm e 90% com diâmetro inferior a 44,28 µm. Posteriormente 

veio a matéria prima C que apresentou 30% do volume passante com 

diâmetro inferior a 4,50 µm, 50% com diâmetro inferior a 12,20 µm e 90% 

com diâmetro inferior a 44,98 µm. A matéria prima D por sua vez apresentou 

granulometria mais grossa, com tamanho de partícula de 4,92 µm na fração 

de 10%. As matérias primas FH e FM apresentaram também uma 

granulometria mais grossa com tamanho de partículas de 13,33 µm e 8,10 

µm, respectivamente. 

A Figura 4.1 apresenta as curvas granulométricas das matérias 

primas estudadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 4.1: Curvas granulométricas das matérias primas. 
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De acordo com a Figura 4.1 é possível observar que as matérias 

primas A, B, C e E apresentam granulometria mais fina com pequena 

variação do diâmetro das partículas com as frações acumuladas. As 

amostras D, FH e FM apresentaram uma granulometria mais grossa com 

maior variação do diâmetro das partículas com as frações acumuladas como 

também uma maior concentração de material na fração areia comparada as 

outras matérias primas. A granulometria mais fina favorece a etapa de 

compactação a verde, contribuindo posteriormente para uma melhor 

sinterização. 

4.2.2. Análise química por fluorescência de raios X 

A Tabela 4.2 apresenta os resultados da composição química das 

matérias primas utilizadas, tais resultados são expressos na forma dos 

principais óxidos presentes. 

Tabela 4.2: Análise química das matérias primas. 

Matérias 

primas 

Principais elementos, % peso. 

SiO2 Al2O3 Fe2O3 K2O MgO CaO TiO2 Na2O Outros PF 

A 46,52 39,12 0,48 1,03 0,93 0,00 0,00 0,00 0,19 11,73 

B 46,70 40,47 0,50 0,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,12 11,50 

C 54,01 21,82 9,20 3,12 2,66 2,40 1,22 1,05 0,29 4,23 

D 59,72 18,54 6,43 3,37 1,95 4,43 1,20 1,75 0,75 1,86 

E 49,62 22,87 10,87 2,25 2,52 1,51 1,35 0,00 0,40 8,61 

FH 2,75 3,02 93,84 0,00 0,22 0,04 0,00 0,00 0,13 --- 

FM 12,27 13,40 69,49 0,53 0,73 0,28 2,20 0,07 1,03 --- 

De acordo com os resultados da Tabela 4.2 observa-se que as 

amostras A e B apresentam características de argilas refratárias, pois 

possuem elevador teor de óxido de alumínio (Al2O3) como também elevados 

teores de óxido de silício (SiO2), além de um baixo teor de óxido de ferro 

(Fe2O3 < 0,5%) e baixa presença de óxidos fundentes de 2,63% e 1,33%, 
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respectivamente. Desta forma espera-se que os produtos obtidos a partir 

dessas matérias primas apresentem cor clara após sua queima. 

As matérias primas C e E apresentam basicamente a mesma 

composição química com um teor de óxido de silício (SiO2) em torno de 

(54% a 50%) e óxido de alumínio (Al2O3) em torno de 22%, uma presença 

de óxido de ferro (Fe2O3) elevado variando de (9,20% a 10,87%) e uma 

presença de óxidos fundentes variando de (10,74% a 8,03%). Essas 

características associadas sugerem a classificação de tais matérias primas 

como argilas fundentes, possivelmente do grupo da esmectita ou ilita. Tais 

argilas normalmente são bastante plásticas com grande capacidade de 

retenção de água e variação de volume e que pela presença elevada de 

Fe2O3 apresentam produtos com coloração avermelhada após queima. 

A amostra D apresenta elevados teores de (SiO2), 59,72%, e de 

(Al2O3), 18,54%, valores que associados a baixa quantidade de material na 

fração argilosa apresentada na sua granulometria sugere tratar-se de uma 

matéria prima friável, com grande quantidade de materiais acessórios e que 

por possuir um elevado teor de Fe2O3 (6,43%) deve conferir ao produto, 

após queima, a coloração avermelhada.  

A matéria prima FH apresentou um elevado teor de óxido de ferro, 

(Fe2O3) na sua composição, 93,84%, enquanto a matéria prima FM além de 

um significativo teor de (Fe2O3), 69,49%, também apresentou uma 

quantidade apreciável de (SiO2), 12,27%, e de (Al2O3), 13,40% na sua 

composição química. 

4.2.3. Análise mineralógica por difração de raios X 

A Figura 4.2 apresenta o difratogramas das matérias primas FH e FM 

empregada nas misturas M1H e M1M, respectivamente. 
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(a)                                                               (b) 

Figura 4.2: Difratogramas das matérias primas FH (a), e FM (b). 

De acordo com a Figura 4.2 (a) e (b) observa-se que a matéria prima 

FH apresenta picos referentes à hematita, que associados ao elevado teor de 

ferro (Fe2O3) apresentado na composição química sugere se tratar de um 

minério de ferro do grupo das hematitas. Na matéria prima FM identificam-se 

picos referentes à magnetita e quartzo, confirmando os resultados 

apresentados na análise química e indicando tratar-se de um minério de 

ferro do grupo das magnetitas, que está sempre associado a algum tipo de 

rocha, evidenciado pela presença do quartzo. 

A Figura 4.3 apresenta os difratogramas das matérias primas 

argilosas empregadas no trabalho. 
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Figura 4.3: Difratogramas das matérias primas argilosas. 
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resultados da granulometria e análise química sugerem que essas matérias 

primas sejam classificadas como argilas cauliníticas. 

As matérias primas C e E também apresentam difratogramas 

semelhantes com picos característicos do argilomineral esmectita, picos de 

mica, picos de quartzo, alem de picos de feldspato, principalmente do tipo 

potássico, evidenciados pela análise química, bem como um pico 

característico de hidróxido de ferro. Ainda na amostra E foi possível observar 

alguns picos de caulinita. 

A matéria prima D apresentou picos característicos dos argilominerais 

ilita e caulinita, picos de quartzo, um pico característico de hidróxido de ferro 

e a presença de carbonatos, principalmente calcita. 

4.2.4. Análise térmica 

A Figura 4.4 apresenta as curvas térmicas diferenciais (DTA) das 

matérias primas argilosas empregadas no trabalho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.4: Curvas DTA das matérias primas argilosas. 
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De acordo com a Figura 4.4, observa-se que todas as matérias primas 

apresentam um pico endotérmico entre as temperaturas de 60°C a 100°C, 

referente à eliminação da água livre e de constituição. 

As matérias primas A e B apresentaram pico endotérmico acentuado 

no intervalo de temperaturas entre 500 ºC a 600 ºC, pico esse associado à 

eliminação dos íons OH- da estrutura cristalina, e característico de argilas 

cauliníticas. Após esse pico essas amostras passaram por um período sem 

apresentação de picos, fase essa denominada de metacaulinita. Na 

temperatura aproximada de 980 ºC ocorre o primeiro pico exotérmico nas 

amostras A e B, pico esse bem característico de argilas caulíniticas, 

associado à formação das estruturas cristalinas do tipo espinélio e mulita 

primária, (AMORÒS et al, 1994). 

As matérias primas C e E apresentam curvas térmicas diferenciais 

bastante semelhantes. É possível observar que o primeiro pico endotérmico 

que elas apresentam, referente à perda de água adsorvida que ocorre antes 

dos 100 ºC é bastante acentuado comparado às outras matérias primas, 

essa intensidade maior é característica de argilas esmectitias pela maior 

capacidade de conter água adsorvida em suas moléculas, bem como a 

grande presença de cátions trocáveis. O segundo pico endotérmico de 

pequena intensidade em torno de 500 ºC pode ser atribuído a desidroxilação 

de argilas ricas em ferro octaédrico. 

A matéria prima D como já mencionado através da análise química e 

mineralógica é composta basicamente de materiais não plásticos, contendo 

essencialmente materiais acessórios como quartzo e feldspato e com a 

discreta presença do argilomineral ilita que pode ser evidenciado no pico 

endotérmico mais largo e de relativa intensidade apresentado em torno de 

100 ºC relativo à perda de água livre e adsorvida existente na sua estrutura. 

A Figura 4.5 apresenta as curvas termogravimétricas (TG) das 

matérias primas argilosas empregadas no trabalho. 
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Figura 4.5: Curvas termogravimétricas das matérias primas 

argilosas. 
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a C, já que ambas foram classificadas como fundentes do grupo da 

esmectita ou ilita, pode ser atribuída à maior quantidade de material argiloso 

na composição da amostra E, conforme resultados da Tabela 4.1. 

A matéria prima D foi a que apresentou menor perda de massa total, 

2,7 %, sendo cerca de 1,0% referentes a eliminação de água adsorvida e 

1,7% proveniente da perda da calcita. 

4.3.  Avaliação da variação da cor em função da composição química 

das amostras – Etapa II 

A Tabela 4.3 apresenta os parâmetros fornecidos pelo colorímetro, 

através do método CIELAB, para quantificação da cor das peças produzidas 

com as matérias primas argilosas puras, sem mistura, sob as mesmas 

condições de preparação descritas no capítulo 3, e submetidas a uma 

temperatura final de queima de 1000 ºC. 

Tabela 4.3: Parâmetros para quantificação da cor das matérias primas 

argilosas puras submetidas a queima de 1000 ºC. 

Matéria prima 
Parâmetros 

L* a* b* 
A 94,67 1,08 4,99 
B 90,63 5,39 9,33 
C 47,55 21,44 24,98 
D 48,45 21,35 28,01 
E 49,89 20,15 26,97 

De uma maneira geral, analisando a Tabela 4.3, percebe-se que as 

peças apresentaram uma coloração característica em função da sua 

composição química, isto é, as peças de argila caulinítica, A e B, 

apresentaram uma coloração com tendência ao branco, fato que pode ser 

observado pelos valores obtidos para o parâmetro L*, luminosidade, que 

estão mais próximos do valor (100) e as coordenadas cromáticas a* e b* 

com valores muito pequenos mostrando que quase não há influência das 

demais cores. Já as peças das argilas esmectitas e ilíticas, C, E e D, 
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apresentaram uma coloração um pouco mais escura uma vez que os valores 

de L* foram em torno de 50 e as coordenadas a* e b* apresentaram valores 

superiores a 20, o que representa uma maior participação das cores 

vermelha e amarela, respectivamente. 

Figura 4.6 (a) e (b) apresenta respectivamente as imagens produzidas 

pelo equipamento colorímetro e por uma câmera fotográfica digital, dos 

corpos de prova confeccionados com as matérias primas argilosas puras, 

submetidas a uma temperatura final de queima de 1000 ºC. 

 

 

 

(a) 

 

 

 

 

(b) 

Figura 4.6: Imagem dos corpos de prova das matérias primas 

argilosas puras, submetidas a queima de 1000 ºC. (a) colorímetro; (b) 

câmera digital. 

De acordo com a Figura 4.6 é possível observar que existe uma 

grande variação da cor das peças cerâmicas em função do tipo de argila e 

principalmente do teor de ferro contido em cada matéria prima. As amostras 

A e B possuem teor de óxido de ferro muito baixo,( 0,48 % e 0,50 %), 

respectivamente, dessa maneira elas apresentaram um produto final de cor 



Capítulo 4 – Resultados e Discussão 

 
58

clara tendendo ao branco. As amostras C, D e E apresentaram cor final de 

queima avermelhada, pelo fato de possuírem teores de óxidos de ferro 

superiores a 3 %, sendo de 9,20 %, 6,43 % e 10,87 %, respectivamente. 

A Tabela 4.4 apresenta os parâmetros obtidos pelo método CIELAB, 

para quantificação da cor das peças produzidas pelas misturas M1H e M1M 

(argila A + óxido de ferro, FH e FM) e M2 (argila B + argila C), submetidas a 

uma temperatura final de queima de 1000 ºC. 

Tabela 4.4: Parâmetros para quantificação da cor das misturas M1H, 

M1M e M2, submetidas a queima de 1000 ºC. 

Matéria prima 
Parâmetros 

L* a* b* 
A 94,67 1,08 4,99 

M1H-10 84,17 0,69 0,69 
M1H-20 79,18 0,96 -0,49 
M1M-10 83,42 0,73 0,76 
M1M-20 78,53 0,83 -0,79 
M2-25 81,53 6,42 8,82 
M2-50 74,77 8,65 10,74 
M2-75 63,09 13,76 16,44 

Observando a Tabela 4.4, percebe-se que à medida que foi se 

adicionando óxido de ferro às misturas M1H e M1M foi ocorrendo o 

escurecimento das peças, fato que pode ser evidenciado pelo decréscimo 

dos valores obtidos para o parâmetro L*, luminosidade, que caíram de 94,67 

para A pura, para 79,18 e 78,53 para as misturas M1H-20 e M1M-20, 

respectivamente. A coordenada cromática a* praticamente não sofreu 

alteração, mostrando quase nenhuma influência das cores verde e vermelha 

nas peças. Já a coordenada cromática b*caiu de um valor de 4,99, maior 

que zero, para A pura para valores de -0,49 e -0,79 menores que zero, para 

M1H-20 e M1M-20, respectivamente, mostrando que as peças das misturas 

passaram, de maneira discreta, a apresentar mais influência da cor azul. A 

mistura M2 apresentou comportamento em função direta da quantidade de 

matéria prima contida na mistura, isto é, à medida que a quantidade de 
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amostra C foi aumentando na mistura começou a existir a diminuição da 

luminosidade, bem como a maior participação da cor vermelha nos produtos 

finais, fato que pode ser evidenciado pela diminuição do parâmetro L* e o 

aumento da coordenada a*, respectivamente. 

Figura 4.7 (a) e (b) apresenta respectivamente as imagens produzidas 

pelo equipamento colorímetro e por uma câmera fotográfica digital, dos 

corpos de prova das misturas M1H e M1M em comparativo com a amostra A 

pura, submetidas a uma temperatura final de queima de 1000 ºC. 

 

 

 

 

 

 

(a)                                                             (b) 

Figura 4.7: Imagem dos corpos de prova da Mistura M1H, M1M e 

da argila A pura, submetidas a queima de 1000 ºC. (a) colorímetro; (b) 

câmera digital. 

Observando a Figura 4.7 é possível constatar apenas um 

escurecimento dos corpos de prova das misturas M1H e M1M comparados 

com os da amostra A pura, sem que os mesmos tenham apresentado uma 

coloração avermelhada. Argilas contendo baixo teor de ferro apresentam 

uma tonalidade ligeiramente cinza quando iniciam seu processo de 

sinterização, em função do óxido de ferro começar a se dissolver na fase 

vítrea formada. Por outro lado na formação de fases cristalinas, 

normalmente em argilas de queima clara, o óxido de ferro em baixos teores 
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produz um efeito opacificante favorecendo a diminuição do brilho e 

luminosidade da cor, (BARBA et al., 1997). A explicação para os corpos de 

prova das misturas M1H e M1M não terem apresentado coloração 

avermelhada pode ser atribuída ao fato desse óxido de ferro se encontrar na 

forma de minério de ferro praticamente puro, tendo sido utilizado como 

aditivo, não fazendo parte da estrutura mineralógica da matéria prima 

argilosa pura. 

Figura 4.8 (a) e (b) apresenta respectivamente as imagens produzidas 

pelo equipamento colorímetro e por uma câmera fotográfica digital, dos 

corpos de prova da mistura M2 (argila B + argila C) em comparativo com as 

amostras B e C puras submetidas a uma temperatura final de queima de 

1000 ºC. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.8: Imagem dos corpos de prova da Mistura M2 e das 

argilas B e C puras, submetidas a queima de 1000 ºC. (a) colorímetro; 

(b) câmera digital. 

De acordo com a Figura 4.8 observa-se que à medida que o teor de 

da amostra C aumenta mais avermelhados ficam os corpos de prova após a 

queima. Diferentemente do ocorrido nas misturas M1H e M1M a presença do 

óxido ferro contido na matéria prima C, 9,20 % influi diretamente na cor final 
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de queima dos corpos de prova M2, mesmo no teor de 25 %, isso é atribuído 

ao fato do óxido de ferro fazer parte estrutura mineralógica da amostra C. 

4.3.1. Determinação das propriedades tecnológicas dos corpos de 

prova confeccionados na etapa II do projeto experimental 

4.3.1.1. Perda de massa ao fogo 

A Tabela 4.5 e a Figura 4.9 apresentam os resultados da perda de 

massa ao fogo, bem como os respectivos desvios padrão (DP), dos corpos 

de prova desenvolvidos na etapa II do projeto experimental. 

Tabela 4.5: Perda de massa ao fogo dos corpos de prova da etapa II. 

T (ºC)  Perda de massa ao fogo, % 

1000 A B C D E MH-10 MH-20 MM-10 MM-20 M2-25 M2-50 M2-75 

MD 14,0 15,2 6,0 2,8 9,0 10,96 10,16 10,69 9,70 12,8 10,4 8,3 

DP 0,18 0,11 0,29 0,30 0,29 0,08 0,11 0,09 0,09 0,07 0,04 0,31 

MD – média; DP – desvio padrão 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.9: Perda de massa ao fogo dos corpos de prova 

submetidos à temperatura final de queima de 1000 ºC. 
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De acordo com a Tabela 4.5 e Figura 4.9 é possível observar que os 

corpos de prova desenvolvidos com as matérias primas A e B apresentaram 

os maiores valores para perda de massa ao fogo. Essas matérias primas 

foram classificadas como argilas cauliníticas, e as peças produzidas 

apresentaram coloração branca após queima, logo essa elevada perda ao 

fogo está associada ao elevado percentual de material argiloso contido 

nessas amostras. De maneira oposta as peças produzidas com a amostra D, 

de coloração avermelhada, apresentaram a menor perda de massa ao fogo, 

exatamente por se tratar de uma matéria prima friável, com baixo teor de 

material argiloso e com elevado percentual de quartzo na sua composição. 

As matérias primas C e E de coloração avermelhada apresentaram 

valores intermediários para perda de massa ao fogo justamente por 

possuírem uma composição química e mineralógica com uma presença 

considerável de material argiloso, bem como de óxidos alcalinos. 

Analisando as misturas MH e MM observa-se na medida em que o teor 

de óxido de ferro aumentou de 10% para 20% houve uma diminuição da 

perda ao fogo. Embora o aumento do teor de óxido de ferro não tenha 

promovido mudança significativa na coloração das peças, que obtiveram 

apenas uma diminuição do brilho e luminosidade, esse aumento provocou 

uma sensível redução da perda ao fogo devido ao acréscimo do teor de 

óxido de ferro à amostra A pura. 

A mistura M2 apresentou resultados bastante coerentes com sua 

composição, isto é, à medida que o teor da argila C aumentou a perda de 

massa ao fogo diminuiu, o comportamento se deu em função da 

predominância de tipo de matéria prima presente na mistura. 
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4.3.1.2. Retração linear de queima 

A Tabela 4.6 e Figura 4.10 apresentam os resultados da retração 

linear de queima, bem como os respectivos desvios padrão (DP), dos corpos 

de prova desenvolvidos na etapa II do projeto experimental. 

Tabela 4.6: Retração linear de queima dos corpos de prova da etapa II. 

T (ºC)  Retração linear, % 

1000 A B C D E MH-10 MH-20 MM-10 MM-20 M2-25 M2-50 M2-75 

MD 1,32 2,63 1,41 -0,4 4,77 1,64 0,51 1,16 0,54 2,11 1,52 1,13 

DP 0,26 0,30 0,12 0,21 0,20 0,50 0,33 0,09 0,20 0,13 0,13 0,21 

MD – média; DP – desvio padrão 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.10: Retração linear dos corpos de prova submetidos à 

temperatura final de queima de 1000 ºC. 
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De acordo com a Tabela 4.6 e Figura 4.10 observa-se que todas as 

matérias primas e misturas, seja de coloração branca ou avermelhada, 

apresentaram retração linear positiva, exceção feita à amostra D que 

apresentou retração linear negativa, ou expansão. Essa expansão sofrida 

pelos corpos de prova da amostra D é atribuída às suas características 

mineralógicas, isto é, uma grande quantidade de materiais acessórios, como 

quartzo e uma pequena quantidade de material argiloso, como também ao 

fato da temperatura utilizada ser de até 1000 ºC, pequena para provocar 

retração para esse tipo de matéria prima pura. 

Os corpos de prova de coloração branca, amostras A e B, 

apresentaram valores um pouco distintos, tal fato pode ser atribuído ao 

tamanho das partículas da amostra B que apresentaram granulometria mais 

fina que os da amostra A. Esse mesmo fator pode explicar a diferença 

apresentada pelas amostras C e E, de coloração avermelhada, pois a 

granulometria mais fina da amostra E favorece o processo de sinterização 

dos corpos de prova produzidos com essa matéria prima pura. 

Os corpos de prova das misturas MH-10 e MM-10 apresentaram valores 

próximos ao da matéria prima A pura, sofrendo um decréscimo significativo 

de valor na medida em que o teor de óxido de ferro aumentou na mistura, 

passando para 20% como se observa em MH-20 e MM-20. 

A mistura M2 mais uma vez apresentou resultados bastante coerentes 

com sua composição, isto é, na medida em que o teor da argila C aumentou 

a retração linear diminuiu, ficando o comportamento definido em função da 

predominância de tipo de matéria prima presente na mistura. 

4.3.1.3. Absorção de água 

A Tabela 4.7 e a Figura 4.11 apresentam os resultados da absorção 

de água, bem como os respectivos desvios padrão (DP), dos corpos de 

prova desenvolvidos na etapa II do projeto experimental. 
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Tabela 4.7: Absorção de água dos corpos de prova da etapa II. 

T (ºC)  Absorção de água, % 

1000 A B C D E MH-10 MH-20 MM-10 MM-20 M2-25 M2-50 M2-75 

MD 22,6 21,9 11,9 16,9 10,7 20,40 18,88 20,20 16,64 19,4 17,8 15,3 

DP 0,24 0,26 0,38 1,42 0,31 0,25 0,30 0,31 0,23 0,62 0,66 0,32 

MD – média; DP – desvio padrão 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.11: Absorção de água dos corpos de prova submetidos 

à temperatura final de queima de 1000 ºC. 

De acordo com a Tabela 4.7 e Figura 4.11 é possível observar que os 

maiores valores de absorção de água foram apresentados pelos corpos de 

prova das amostras A e B. Isso se dá em função da composição 

mineralógica dessas matérias primas que é de predominância de argila 

caulinítica, com características de refratariedade. Como a temperatura final 

de queima utilizada nessa etapa foi de apenas 1000 ºC, as amostras não 

puderam completar seu ciclo de sinterização o que propiciaria a formação de 
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fase líquida e consequentemente melhoraria a densificação das peças e 

diminuiria a absorção de água pelas mesmas. 

As misturas MH-10 e MM-10 apresentaram comportamento semelhante 

ao da amostra A pura, com decréscimo de valores à medida que o teor de 

óxido de ferro passou para 20% sobretudo na mistura MM-20. 

As amostras C e E apresentaram comportamento bastante 

semelhante, com valores relativamente baixos de absorção de água, 

justamente por apresentarem uma composição mineralógica bem distribuída 

entre materiais argilosos e óxidos fundentes, fazendo com que a sinterização 

das amostras possa ser realizada em temperaturas mais baixas, inferiores a 

1000 ºC. 

A mistura M2 novamente apresentou o comportamento definido em 

função da predominância de amostra presente na mistura, isto é, à medida 

que a quantidade de matéria prima C aumentou na mistura os valores de 

absorção de água foram decrescendo. 

A amostra D apresentou valores coerentes com uma matéria prima 

friável, com pequeno teor de material argiloso e grande quantidade de 

quartzo. 

4.3.1.4. Porosidade aparente 

A Tabela 4.8 e a Figura 4.12 apresentam os resultados da porosidade 

aparente, bem como os respectivos desvios padrão (DP), dos corpos de 

prova desenvolvidos na etapa II do projeto experimental. 

Tabela 4.8: Porosidade aparente dos corpos de prova da etapa II. 

T (ºC)  Porosidade aparente, % 

1000 A B C D E MH-10 MH-20 MM-10 MM-20 M2-25 M2-50 M2-75 

MD 37,9 37,2 24,0 29,6 22,2 36,36 35,59 36,23 35,27 34,3 32,4 29,2 

DP 0,19 0,31 0,50 2,11 0,51 0,15 0,27 0,39 0,26 0,72 0,83 0,39 

MD – média; DP – desvio padrão 
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Figura 4.12: Porosidade aparente dos corpos de prova 

submetidos à temperatura final de queima de 1000 ºC. 

De acordo com a Tabela 4.8 e Figura 4.12 observa-se que o 

comportamento apresentado pelas amostras para a porosidade aparente é o 

mesmo apresentado para absorção de água, isto é, as amostras de 

coloração branca A e B, e as misturas MH e MM apresentaram os maiores 

valores de porosidade enquanto que as amostras com produtos de cor 

avermelhada, C e E apresentaram os menores valores de porosidade 

aparente. 

4.3.1.5. Massa específica aparente 

A Tabela 4.9 e a Figura 4.13 apresentam os resultados da massa 

específica aparente, bem como os respectivos desvios padrão (DP), dos 

corpos de prova desenvolvidos na etapa II do projeto experimental. 
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Tabela 4.9: Massa específica aparente dos corpos de prova da etapa II. 

T (ºC)  Massa específica aparente, g/cm³ 

1000 A B C D E MH-10 MH-20 MM-10 MM-20 M2-25 M2-50 M2-75 

MD 1,68 1,70 2,01 1,75 2,08 2,00 2,10 2,01 2,10 1,77 1,83 1,91 

DP 0,02 0,01 0,02 0,02 0,01 0,02 0,02 0,01 0,01 0,02 0,02 0,02 

MD – média; DP – desvio padrão 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.13: Massa específica aparente dos corpos de prova 

submetidos à temperatura final de queima de 1000 ºC. 

De acordo com a Tabela 4.9 e Figura 4.13 observa-se que os valores 

apresentados pelas amostras para a massa específica aparente são 

coerentes e complementares aos apresentados para a absorção de água. 

As peças produzidas com as amostras C e E, de cor avermelhada, 

apresentaram maiores valores de massa específica aparente, 2,01 g/cm³ e 

2,08 g/cm³, respectivamente. Isso devido ao fato do processo de 

sinterização ter sido completo à temperatura de 1000 ºC, como já foi 
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explicado anteriormente, promovendo uma melhor densificação das peças e 

consequentemente maior valor de massa específica aparente. De maneira 

oposta, as matérias primas A e B apresentaram os menores valores, 1,68 

g/cm³ e 1,70 g/cm³, respectivamente, pois à temperatura de 1000 ºC, essas 

argilas, pela sua refratariedade, não completaram seu processo de 

sinterização obtendo uma menor densificação das peças. 

As misturas MH e MM também apresentaram comportamento coerente 

quando correlacionado à absorção de água, ou seja, à medida que o teor de 

óxido de ferro aumentou nas misturas melhorou o processo de densificação 

das peças aumentando assim os valores da massa específica aparente. Isso 

foi observado quando da análise dos valores da absorção, só que o 

fenômeno ocorre logicamente de maneira inversa. 

A mistura M2 mais uma vez apresentou o comportamento definido em 

função da predominância de amostra presente na mistura, isto é, na medida 

em que o teor de amostra C aumentou na mistura os valores da massa 

específica aparente foram crescendo. 

A amostra D apresentou valores intermediários entre as outras 

amostras, justamente pelo fato das suas características de grande tamanho 

de partícula, elevada quantidade de quartzo e baixo teor de material 

argiloso. 

4.3.1.6. Resistência mecânica 

A Tabela 4.10 e a Figura 4.14 apresentam os resultados da 

resistência mecânica determinada pela tensão de ruptura à flexão, bem 

como os respectivos desvios padrão (DP), dos corpos de prova 

desenvolvidos na etapa II do projeto experimental. 
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Tabela 4.10: Resistência mecânica dos corpos de prova da etapa II. 

T (ºC)  Tensão de ruptura à flexão, (MPa) 

1000 A B C D E MH-10 MH-20 MM-10 MM-20 M2-25 M2-50 M2-75 

MD 5,54 5,55 8,10 0,54 13,9 7,63 8,11 6,05 6,11 4,77 3,51 4,77 

DP 0,59 0,57 1,27 0,06 0,61 0,33 0,40 0,85 0,67 0,94 0,32 0,80 

MD – média; DP – desvio padrão 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.14: Tensão de ruptura à flexão dos corpos de prova 

submetidos a temperatura final de queima de 1000 ºC. 

De acordo com a Tabela 4.10 e Figura 4.14 observar-se que os 

resultados apresentados para a resistência mecânica dos corpos de prova 

foram bastante coerentes quando associados às demais propriedades 

tecnológicas avaliadas. 

As maiores resistências mecânicas foram obtidas pelas matérias 

primas C e E, com valores 8,10 MPa e 13,90 MPa, respectivamente. Essas 

matérias primas foram as que apresentaram uma maior massa específica 
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aparente, menor absorção de água e menor porosidade aparente. Todas 

essas boas características estão associadas ao fato dessas amostras terem 

completado o processo de sinterização à temperatura de 1000 º C, com uma 

melhor densificação dos corpos de prova produzidos. Essa melhor 

sinterização deve-se ao fato de tais matérias primas serem de queima 

avermelhada, que naturalmente necessitam de temperaturas mais baixas do 

que as matérias primas de queima clara (brancas). 

As amostras A e B apresentaram valores praticamente iguais, 5,54 

MPa e 5,55 MPa, respectivamente. As misturas MH e MM apresentaram 

ganho de resistência, comparadas com a amostra A, sobretudo com a 

adição de 10% de óxido de ferro como se observa em MH-10 e MM-10, com 

valores de 7,63 MPa e 8,11 MPa, respectivamente.Esse aumento de 

resistência apresentado pelas misturas MH e MM pode ser atribuída ao fato 

da massa específica também ter aumentado para essas misturas, 

favorecendo o processo de sinterização dos corpos de prova. A mistura M2 

apresentou valores de resistência inferiores ao das amostras B e C puras, 

com valores praticamente iguais, sem alterações significativas no 

comportamento dos corpos de prova em função do aumento do teor de 

amostra C para a mistura M2. 

A matéria prima D por sua vez apresentou o resultado mais baixo 

para resistência mecânica, 0,54 MPa, mesmo tendo apresentado um 

elevado valor para massa específica. Esse resultado esta associado 

justamente à composição mineralógica da amostra, matéria prima friável, 

com grande quantidade de materiais acessórios, principalmente quartzo, 

granulometria mais grossa, pouquíssima plasticidade, características essas 

que comprometem bastante a densificação a verde dos corpos de prova e 

consequentemente diminuem a resistência mecânica final dos corpos de 

prova. 
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4.4. Avaliação da variação da cor em função da temperatura, taxa de 

queima, tempo de patamar e condições de prensagem – Etapa III 

4.4.1. Variação da Temperatura de queima 

A Tabela 4.11 apresenta os parâmetros fornecidos pelo colorímetro, 

através do método CIELAB, para quantificação da cor das peças produzidas 

com variação da temperatura final de queima, de acordo com as condições 

de preparação descritas no capítulo 3. 

Tabela 4.11: Parâmetros para quantificação da cor com variação da 

temperatura final de queima. 

Matéria prima 
Temperatura Parâmetros 

(º C) L* a* b* 

A 
900 94,06 1,10 4,65 
1000 94,12 0,99 3,84 
1200 95,02 0,43 3,04 

M2-50 
900 75,65 6,72 9,31 
1000 76,73 7,56 8,82 
1100 74,07 7,35 6,68 

E 
900 50,63 15,34 24,46 

1000 50,82 20,07 26,97 
1100 43,84 13,03 13,33 

A Figura 4.15 (a) e (b) apresenta respectivamente as imagens 

produzidas pelo equipamento colorímetrico e por uma câmera fotográfica 

digital, dos corpos de prova confeccionados com as matérias primas A, M2-

50 e E, submetidas a diferentes temperaturas de processamento. 

 

 

                                   ((a)                                                         (a) 
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 (b) 

Figura 4.15: Imagem dos corpos de prova submetidas a 

diferentes temperaturas de queima. (a) colorímetro; (b) câmera digital. 

De acordo com a Tabela 4.11 e a Figura 4.15 é possível notar uma 

influência da variação da temperatura de queima sobre a coloração das 

peças. Observa-se um ligeiro aumento da luminosidade nas peças da 

amostra A, e uma diminuição na luminosidade das peças das amostras M2-

50 e E. Em argilas de queima vermelha, como a mistura M2-50 e amostra E, 

com baixo teor de carbonatos na sua composição química, os compostos de 

ferro presentes tendem a se transformarem em hematita, apresentando uma 

coloração mais avermelhada quando a temperatura fica próxima de 1000ºC, 

tornando as peças mais avermelhadas em função do aumento das 

coordenadas cromáticas a* e b*, fato evidenciado na Tabela 4.9. No entanto, 

quando submetidas à temperaturas mais elevadas intensifica-se a formação 

da fase vítrea fazendo com que parte do ferro Fe2O3 se reduza para FeO, 

daí as peças começam a apresentar uma diminuição da luminosidade 

adquirindo uma coloração amarronzada, (ROVERI, ZANARDO e MORENO, 

2007). 

A Figura 4.16 apresenta os resultados das propriedades tecnológicas 

avaliadas sobre as peças desenvolvidas com variação da temperatura final 

de queima. 
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Figura 4.16: Propriedades tecnológicas dos corpos de prova 

submetidos a diferentes temperaturas de queima. 

De acordo com a Figura 4.16 observa-se que o aumento da 

temperatura de queima afetou significativamente as propriedades 

tecnológicas avaliadas, tendo em vista que houve redução da absorção de 

água e porosidade aparente e aumento da retração linear, massa específica 
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aparente e tensão de ruptura à flexão em todas as peças cerâmicas. Isto se 

deve muito provavelmente ao fato de que quando submetidas à 

temperaturas de 1200°C, amostra A, e 1100°C mistura M2-50 e amostra E, 

o processo de sinterização foi totalmente concluído, promovendo assim uma 

melhor densificação das peças e, por conseguinte, uma mudança mais 

significativas nas suas propriedades tecnológicas. Essas mudanças nas 

propriedades tecnológicas foram devidamente acompanhadas de variações 

nos parâmetros de quantificação da cor dos produtos finais, havendo um 

clareamento das peças da amostra A e um escurecimento e maior 

participação das cores vermelha e amarela nas peças da amostra E e 

mistura M2-50, conforme resultados apresentados na Tabela 4.11. 

4.4.2. Variação da Taxa de queima 

A Tabela 4.12 apresenta os parâmetros fornecidos pelo colorímetro, 

através do método CIELAB, para quantificação da cor das peças produzidas 

com variação da taxa de queima, de acordo com as condições de 

preparação descritas no capítulo 3. 

Tabela 4.12: Parâmetros para quantificação da cor com variação da 

taxa de queima. 

Matéria prima 
Taxa Parâmetros 

(º C/min.) L* a* b* 

A 
2 95,90 0,18 3,18 
10 94,31 0,35 3,68 
30 88,66 0,14 2,81 

M2-50 
2 75,29 7,61 8,59 
10 75,66 7,68 9,08 
30 75,52 7,05 8,62 

E 
2 49,30 21,04 26,63 

10 49,76 19,80 26,27 
30 50,91 20,30 28,25 

A Figura 4.17 (a) e (b) apresenta respectivamente as imagens 

produzidas pelo equipamento colorímetrico e por uma câmera fotográfica 
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digital, dos corpos de prova confeccionados com as matérias primas A, M2-

50 e E, submetidas a diferentes taxas de queima. 

 

 

(a)  

 

 

 

 

         (b) 

 

Figura 4.17: Imagem dos corpos de prova submetidos a 

diferentes taxas de queima. (a) colorímetro; (b) câmera digital. 

De acordo com a Tabela 4.12 e a Figura 4.17 é possível notar que 

praticamente não houve influência da variação da taxa de queima sobre a 

coloração das peças. Observa-se uma diminuição da luminosidade nas 

peças da amostra A, enquanto que nas peças da amostra E e da mistura 

M2-50, praticamente não houve nenhuma alteração nos valores de 

luminosidade e coordenadas cromáticas. Assim como a elevação da 

temperatura final queima, o incremento na taxa de queima também irá 

influenciar na formação das fases geradas durante o processo de 

sinterização das peças, tal como redução dos compostos de ferro presentes 

na mistura, formação de fases cristalinas. Em argilas de queima branca, 

argilas cauliníticas como é o caso da amostra A, o incremento rápido de 

temperatura tende a causar um ligeiro efeito opacificante nas peças, com 

uma diminuição da luminosidade em função da pequena quantidade de 
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óxido de ferro presente na amostra se dissolver na estrutura da mulita 

gerada durante o processo de sinterização das amostras, causando o ligeiro 

escurecimento das peças, (BARBA et al, 1997). 

A Figura 4.18 apresenta os resultados das propriedades tecnológicas 

avaliadas sobre as peças desenvolvidas com variação da taxa de queima. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.18: Propriedades tecnológicas dos corpos de prova 

submetidos a diferentes taxas de queima. 
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A Figura 4.18 mostra que as peças produzidas com argila A tornaram-

se ligeiramente mais escuras quando submetidas a uma taxa de queima de 

30 ºC/min., sem que, no entanto houvesse nenhuma mudança significativa 

nas propriedades tecnológicas de suas peças cerâmicas. Os corpos de 

prova da amostra E, assim como as peças provenientes da mistura M2-50 

praticamente não sofreram nenhuma influência significativa com relação à 

variação da cor nem nos valores das propriedades tecnológicas, com a 

elevação da taxa de queima. 

4.4.3. Variação do tempo de patamar 

A Tabela 4.13 apresenta os parâmetros fornecidos pelo colorímetro, 

através do método CIELAB, para quantificação da cor das peças produzidas 

com variação do tempo de patamar. 

Tabela 4.13: Parâmetros para quantificação da cor com variação do 

tempo de patamar. 

Matéria prima 
Patamar de queima Parâmetros 

(min.) L* a* b* 

A 
0 95,59 0,39 2,95 

300 95,56 0,17 3,59 
600 94,73 0,03 3,95 

M2-50 
0 75,93 7,59 10,16 

300 77,41 7,48 6,74 
600 77,53 7,21 6,18 

E 
0 52,27 17,73 27,04 

300 46,94 22,04 23,87 
600 45,95 21,32 22,28 

A Figura 4.19 (a) e (b) apresenta respectivamente as imagens 

produzidas pelo equipamento colorimétrico e por uma câmera fotográfica 

digital, dos corpos de prova confeccionados com as matérias primas A, M2-

50 e E, submetidas a diferentes tempos de patamar de queima. 
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Figura 4.19: Imagem dos corpos de prova submetidos a 

diferentes tempos de patamar. (a) colorímetro; (b) câmera digital. 

De acordo com a Tabela 4.13 e a Figura 4.19 é possível notar uma 

pequena influência da variação do tempo de patamar sobre a coloração das 

peças, sendo mais perceptível nos corpos de prova da amostra E. Nas 

amostras A e M2-50 praticamente não ocorreu nenhuma alteração na 

coloração dos corpos de prova, havendo apenas um discreto, e quase 

imperceptível, a olho nu, escurecimento das peças da amostra A e uma 

ligeira tendência à tonalidade rosa nas peças da amostra M2-50, em função 

da diminuição da coordenada cromática (b*), que indica menor participação 

da cor amarela nessas peças da amostra M2-50. 

Em temperaturas mais baixas, e com menores tempos de patamar, as 

peças da amostra E apresentaram uma tendência ao amarelo, ou seja, um 

aumento positivo no valor da coordenada (b*), pois a quantidade de amarelo 

presente no tom avermelhado aumenta. Ainda nos corpos de prova da 

amostra E, com o aumento do tempo de patamar há uma diminuição do tom 

avermelhado dando lugar a uma cor mais escura, o marrom, como pode 
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observado. Essa coloração amarronzada novamente é justificada pelo fato 

do ferro trivalente, em temperaturas mais altas, e com maiores tempos de 

patamar, sofrer redução e originar cores mais escuras, como pode ser 

constatado pela diminuição da coordenada (b*). A cor marrom é considerada 

uma cor terciária obtida pela mistura de duas cores primárias em proporções 

diferentes, ou uma mistura das três cores primárias (azul vermelho e 

amarelo). Nestas temperaturas e com elevados tempos de patamar há um 

aumento da quantidade da cor azul, pois ocorre uma redução no valor da 

coordenada (b*). 

A Figura 4.20 apresenta os resultados das propriedades tecnológicas 

avaliadas das peças desenvolvidas com variação do tempo de patamar de 

queima. 
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Figura 4.20: Propriedades tecnológicas dos corpos de prova 

submetidos a diferentes tempos de patamar. 

De uma maneira geral a Figura 4.20 mostra que o efeito gerado pelo 

aumento do tempo de patamar de queima nas peças foi praticamente o 

mesmo ocorrido com o aumento da temperatura final de queima. Houve uma 

tendência ao escurecimento dos corpos de prova de queima vermelha, M2-

50 e E, acompanhada de uma variação em todas as propriedades 

tecnológicas avaliadas, como diminuição da absorção de água e porosidade 

aparente e aumento da retração linear, massa específica aparente e tensão 

de ruptura à flexão. As peças da amostra A apresentaram um ligeiro 

clareamento, com aumento da luminosidade e uma mudança mais 

significativa apenas nos valores da tensão de ruptura à flexão, tendo 

apresentado um aumento de valores quando da passagem da queima sem 

patamar para a queima com patamar de 300 minutos e depois uma sensível 

queda nesses valores quando houve o aumento do tempo de patamar para 

600 minutos. 

4.4.4. Variação das condições de prensagem 

As Tabelas 4.14 e 4.15 apresentam os parâmetros fornecidos pelo 

colorímetro, através do método CIELAB, para quantificação da cor das 

peças produzidas com variação das condições de prensagem, Tabela 4.14 

variação da umidade de prensagem e Tabela 4.15 variação da pressão de 

compactação. 
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Tabela 4.14: Parâmetros para quantificação da cor com variação da 

umidade de prensagem. 

Matéria prima 
Umidade Parâmetros 

(%) L* a* b* 

A 
5,0 95,86 0,30 2,92 
7,0 96,29 0,23 2,82 
10,0 96,21 0,32 2,85 

M2-50 
5,0 76,60 7,74 9,09 
7,0 76,14 8,09 9,53 
10,0 74,44 8,68 10,16 

E 
5,0 51,48 19,72 28,03 

7,0 50,41 20,85 28,60 
10,0 49,20 20,49 27,16 

Tabela 4.15: Parâmetros para quantificação da cor com variação da 

pressão de compactação. 

Matéria prima 
Pressão compactação Parâmetros 

(MPa) L* a* b* 

A 
0,03 94,89 0,14 2,21 
0,05 95,47 0,26 2,78 
0,08 96,05 0,27 2,98 

M2-50 
0,03 77,92 7,42 8,92 
0,05 76,51 7,88 8,97 
0,08 75,37 8,10 9,21 

E 
0,03 51,58 20,86 29,06 

0,05 50,73 21,06 28,48 
0,08 49,57 20,43 26,06 

A Figura 4.21 (a1), (a2) e (b1), (b2) apresenta respectivamente as 

imagens produzidas pelo equipamento colorimétrico e por uma câmera 

fotográfica digital, dos corpos de prova confeccionados com as matérias 

primas A, M2-50 e E, submetidas a diferentes condições de prensagem. 
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                             (a1)                                                       (a2) 

 

 

                  (b1)                                                         (b2) 

Figura 4.21: Imagem dos corpos de prova confeccionados com 

diferentes umidades de prensagem (1) e pressão de compactação (2). 

(a) colorímetro; (b) câmera digital. 

De uma maneira geral, analisando as Tabelas 4.14 e 4.15, bem como 

a Figura 4.21 (a) e (b) percebe-se que as peças apresentaram uma 

coloração característica em função da sua composição química, isto é, as 

peças de argila A, caulinítica, apresentaram uma coloração com tendência 

ao branco, fato que pode ser observado pelos valores obtidos para o 

parâmetro (L*), luminosidade, que estão mais próximos do valor (100) e as 

coordenadas cromáticas (a*) e (b*) praticamente iguais a zero mostrando 

que quase não há influência das demais cores. Já as peças de argila E, 

esmectita, apresentaram uma coloração um pouco mais escura uma vez que 

os valores de (L*) foram em torno de 50 e as coordenadas (a*) e (b*) 

apresentaram valores superiores a 20, o que representa uma maior 

participação das cores vermelha e amarela, respectivamente. 

As peças da mistura M2-50 apresentaram valores intermediários uma 

vez que existe uma participação proporcional entre uma argila caulnítica B e 

uma esmectita C. Com relação à influência da variação da umidade e 
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pressão de compactação na coloração das peças não se observou nenhuma 

mudança significativa nos parâmetros de quantificação da cor, de tal forma 

que não é percebida uma mudança acentuada na cor das peças quando são 

observadas a olho nu. 

A Figura 4.22 apresenta os resultados das propriedades tecnológicas 

avaliadas sobre as peças desenvolvidas com diferentes umidades de 

moldagem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.22: Propriedades tecnológicas dos corpos de prova 

submetidos a diferentes umidades de prensagem. 
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Observando-se a Figura 4.22 e associando aos resultados da Tabela 

4.14 percebe-se que o aumento de umidade de prensagem tornou as peças 

ligeiramente mais escuras, pois houve uma pequena diminuição nos valores 

do parâmetro (L*), luminosidade das peças cerâmicas. Além disso, podemos 

também associar esse escurecimento das peças a uma discreta variação 

das propriedades tecnológicas como redução de absorção de água, 

aumento da massa específica aparente e da resistência mecânica das 

peças. Esse fato foi atribuído a uma possível maior sinterização do produto e 

das reações envolvidas devido a uma melhor compactação do material no 

processo de conformação por prensagem, para os crescentes teores de 

umidade. 

A Figura 4.23 apresenta os resultados das propriedades tecnológicas 

avaliadas sobre as peças desenvolvidas com diferentes pressões de 

compactação. 
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Figura 4.23: Propriedades tecnológicas dos corpos de prova 

submetidos a diferentes pressões de compactação. 

Analisando-se a Figura 4.23 em associação aos valores apresentados 

na Tabela 4.15 pode-se constatar que o aumento da pressão de 

compactação gerou também um ligeiro escurecimento das peças em função 

da diminuição dos valores da luminosidade (L*). Percebe-se também que o 

aumento da pressão de compactação, e conseqüentemente escurecimento 

das peças influenciou de maneira mais significativa as suas propriedades 

tecnológicas, pois houve redução da absorção de água e porosidade 

aparente e aumento da retração linear, massa específica e resistência 

mecânica das peças cerâmicas. 

O aumento da densidade durante a compactação é uma decorrência, 

principalmente, da diminuição do volume dos poros intergranulares e da 

deformação plástica dos grânulos que ao se deformarem passam a ocupar 

os espaços vazios que havia entre eles. Nesse sentido percebeu-se que o 

aumento da pressão de prensagem contribui mais significativamente, do que 

o aumento da umidade, para a diminuição da porosidade intergranular, que 

por sua vez influenciou sensivelmente as reações durante a queima e, por 

conseguinte nas propriedades após a queima, inclusive na cor das peças. 
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4.5. Análise da microestrutura das peças cerâmicas submetidas a 

diferentes temperaturas de queima – Etapa V 

4.5.1. Difração de raios X  

A Figura 4.24 apresenta os difratogramas de raios X das cerâmicas 

da amostra “A”, submetidos às temperaturas de 900 ºC, 1000 ºC e 1200 ºC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.24: Difratogramas de raios X das cerâmicas da argila “A” 

submetidas às temperaturas de 900, 1000 e 1200 ºC. 

De acordo com a Figura 4.24, observa-se que o aumento da 

temperatura final de queima provocou importantes transformações de fases, 

sobretudo quando queimadas à temperatura de 1200 ºC. Percebe-se que 

nas temperaturas de 900 ºC e 1000 ºC praticamente não houve nenhuma 

mudança nos difratogramas, apresentando nessas temperaturas uma 

presença significativa de quartzo, bem como das micas flogopita [K(Mg, 

Fe2+)3Si3AlO10(OH,F)2 ]e muscovita [KAl2Si3AlO10(OH,F)2] em função da 

presença dos óxidos de magnésio e potássio (MgO e K2O), na composição 

química da argila que favorecem a formação desses tipos de mica 
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magnesiana e potássica, respectivamente. Já na temperatura de 1200 ºC 

observa-se que toda a mica (flogopita e muscovita) foi consumida e os 

difratogramas apresentam picos remanescentes de quartzo e importantes 

picos de mulita (3Al2O3.2SiO2), que é grande responsável pela elevação da 

resistência mecânica apresentadas pelas peças queimadas nessa 

temperatura, conforme resultados da Figura 4.16, e também pelo ligeiro 

clareamento dessas peças em função do aumento da luminosidade, 

conforme resultados da Tabela 4.11 e Figura 4.15. 

A Figura 4.25 apresenta os difratogramas de raios X das cerâmicas 

da mistura “M2-50” submetidos às temperaturas de 900 ºC, 1000 ºC e 1100 

ºC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.25: Difratogramas de raios X das cerâmicas da mistura 

“M2-50” submetidas às temperaturas de 900, 1000 e 1100 ºC. 

De acordo com a Figura 4.25, observa-se que o aumento da 

temperatura promoveu transformações mais sensíveis de fases do que as 

peças de argila “A”, mesmo na variação de 900 ºC para 1000 ºC. Na 

temperatura de 900 ºC verificam-se picos de quartzo, cristobalita, cordierita, 

flogopita e hematita (Fe2O3), essa ultima em função da mistura “M2-50” 
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conter argila “C”, com teor elevado de óxido de ferro na sua composição 

química. Em amostras com maiores teores de óxido de ferro em sua 

composição, é possível notar a presença da hematita nos difratogramas nas 

diferentes temperaturas de sinterização. Após a queima das amostras a 

1000 ºC e a 1100 ºC a hematita pode associar-se também a mulita e a 

cordierita. A queima de argilas com elevados teores de caulinítica, argila “B” 

presente na mistura “M2-50”, com presença de micas (flogopita) e óxidos de 

ferro, em atmosfera oxidante, como no caso desta queima, pode levar à 

formação de uma fase inicial de cordierita antes da mulita.Também à 

temperatura de 1100 ºC tem-se hematita, mulita e cristobalita. Outra 

conseqüência do aumento da temperatura de queima dessa mistura é a 

acentuação dos picos de hematita, que ocorre principalmente pelo maior teor 

de Fe2O3 portanto, maior proporção de hematita, o que também é 

demonstrado na coloração mais avermelhada da mistura “M2-50”. 

A Figura 4.26 apresenta os difratogramas de raios X das cerâmicas 

da amostra “E” submetidos às temperaturas de 900 ºC, 1000 ºC e 1100 ºC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.26: Difratogramas de raios X das cerâmicas da argila “E” 

submetidos às temperaturas de 900, 1000 e 1100 ºC. 
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De acordo com a Figura 4.26, observa-se que na temperatura de 900 

ºC as peças apresentam um pico de flogopita, em função da significativa 

quantidade de MgO na composição química da argila, picos de quartzo e de 

cristobalita, que é um polimorfismo do quartzo, um pico de hematita, pela 

grande presença de óxido de ferro nessa argila e um pico de feldspato. Na 

temperatura de 1000 ºC toda flogopita é consumida e preservam-se os picos 

de hematita, quartzo e feldspato, surgindo também picos de mulita que 

conferem as peças uma maior resistência mecânica. Já na temperatura de 

1100 ºC, os picos de feldspato e cristobalita desaparecem e surgem novos 

picos de mulita bem mais acentuados, bem como a acentuação dos picos 

remanescentes de quartzo. Essa acentuação dos picos de mulita 

provavelmente se dá em função dos íons de Al3+, alumina de transição, se 

consumirem na formação de mulita. O Fe2O3 com Al2O3 formam soluções 

sólidas de óxido de ferro na mulita cujo resultado prático é a formação de 

produtos resistentes e maior estabilidade térmica, além de uma tendência à 

coloração amarronzada como apresentadas pelos corpos de prova, 

conforme resultados da Figura 4.15. 

4.5.2. Microscopia eletrônica de varredura (MEV) 

Para ilustrar o efeito da temperatura na microestrura das peças 

cerâmicas desenvolvidas, foram realiazadas microscopias eletrônicas de 

varreduras paras as diferentes temperaturas empregadas no processamento 

dos corpos de prova desenvolvidos com as amostras A, M2-50 e E. 

A Figura 4.27 apresenta as micrografias, obtidas por microscopia 

eletrônica de varredura (MEV), dos pós das cerâmicas de argila “A” 

submetidos às temperaturas de 900 ºC, 1000 ºC e 1200 ºC  
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Figura 4.27: Micrografias obtidas por microscopia eletrônica de 

varredura (MEV) das cerâmicas da amostra A: a) 900 °C; b) 1000 °C; e c) 

1200 °C. 

Na Fig. 4.27 (a) observa-se que a 900 ºC a micrografia apresenta 

muitos poros, indicando que a sinterização ainda está nos estágios iniciais 

de rearranjo e que a fase vítrea está começando a se formar, dessa forma a 

microestrutura ainda é porosa, inclusive com poros interconectados. Quando 

a temperatura é elevada até 1000 ºC Figura 4.27 (b), não ocorrem grandes 

modificações na estrutura da peça cerâmica. Nesta temperatura ainda está 

presente um grande volume de poros abertos. Com a elevação da 

temperatura até 1200 ºC Figura 4.27 (c), a peça de cerâmica começa a 

apresentar uma superfície com textura mais suave e menos porosa. O 

volume de poros abertos diminuiu significativamente. A formação de uma 
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fase líquida é a principal responsável pela eliminação de grande quantidade 

de porosidade aberta no interior da peça de cerâmica. 

A Figura 4.28 apresenta as micrografias, obtidas por microscopia 

eletrônica de varredura (MEV), dos pós das cerâmicas da mistura “M2-50” 

submetidos às temperaturas de 900 ºC, 1000 ºC e 1100 ºC.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.28: Micrografias obtidas por microscopia eletrônica de 

varredura (MEV) das cerâmicas da mistura M2-50: a) 900 °C; b) 1000 °C; 

e c) 1100 °C. 

Observando-se a Fig. 4.28 (a) a 900 ºC fica evidente a presença de 

um grande volume de poros abertos na forma de vazios interpartículas na 

estrutura. Os poros apresentam morfologia irregular típica do estágio inicial 

de sinterização. Na Figura 4.28 (b), quando a temperatura é elevada até 
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1000 ºC não ocorrem grandes modificações na estrutura da peça cerâmica, 

apenas uma intensificação em alguns cristais de quartzo, fato também 

evidenciado nos DRX realizados nessas peças. Com a elevação da 

temperatura até 1100 ºC Figura 4.28 (c), a micrografia começa a apresentar 

uma superfície mais densa, com redução do tamanho dos cristais de quartzo 

e com maior formação de fase líquida. 

A Figura 4.29 apresenta as micrografias, obtidas por microscopia 

eletrônica de varredura (MEV), dos pós das cerâmicas da mistura “E” 

submetidos às temperaturas de 900 ºC, 1000 ºC e 1100 ºC.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.29: Micrografias obtidas por microscopia eletrônica de 

varredura (MEV) das cerâmicas da amostra E: a) 900 °C; b) 1000 °C; e c) 

1100 °C. 
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Observa-se na Figura 4.29 um comportamento simliar ao apresentado 

pelas micrografias das peças cerâmicas da mistura M2-50. Percebe-se que 

nas temperaturas de 900 ºC, Figura 4.29 (a) e temperatura de 1000 ºC , 

Figura 4.29 (b, ), a micrografia ainda é porosa, porem com uma intensidade 

menor que os apresentados pela mistura M2-50, ainda nessas temperaturas 

observa-se a presença de grandes cristais de quatzo. Com a elevação da 

temperatura até 1100 ºC Figura 4.29 (c), a micrografia começa a apresentar 

uma superfície bem mais densa, com redução da quantidade de cristais de 

quartzo, no entanto com crescimento dos cristais remanescentes. Apresenta 

ainda maior formação de fase líquida, que a rigor quando resfriada se 

transforma em filamentos finos de vidro que tende a preencher parcialmente 

os poros abertos na estrutura da peça cerâmica, favorecendo o surgimento 

de novas fases cristalinas como a mulita. 

De uma maneira geral, para as três amostras, A, M2-50 e E, as 

micrografias apresentaram um intensificação no processo de sinterização e 

consequentemente uma maior densificação das peças cerâmicas com o 

aumento das temperaturas de queima empregadas no processamento dos 

corpos de prova. Essa maior densificação pode ser constatada nos 

resultados das propriedades tecnológicas apresentados pelos corpos de 

prova, que com o aumento da temperatura apresentaram crescimento na 

retração linear, massa específica aparente e resistência mecânica e 

diminuição da absorção de água e porosidade aparente. Ressaltando-se que 

toda essa variação foi acompanhada por um discreto clareamento das peças 

cerâmicas da amostra A, com aumento da luminosidade, e escurecimento 

das peças da amostra E e mistura M2-50, com a diminuição da luminosidade 

dos corpos de prova. 
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CCAAPPÍÍTTUULLOO  55  ––  CCOONNCCLLUUSSÕÕEESS  

5.1 Generalidades 

Neste capítulo serão apresentadas as conclusões obtidas pela análise 

dos resultados dos capítulos precedentes, levando-se em consideração os 

objetivos do trabalho, bem como os subsídios encontrados na literatura 

utilizada. Posteriormente serão apresentadas sugestões para futuras 

pesquisas que venham a confirmar e acrescentar as informações contidas 

neste trabalho, bem como também são listadas algumas publicações 

realizadas sobre o tema da tese. 

5.2 Conclusões 

De acordo com os resultados obtidos e apresentados nesse trabalho 

pode-se concluir que: 

• A composição química e mineralógica das argilas são as grandes 

responsáveis pela formação da cor e variação de tonalidade das 

peças desenvolvidas. Os resultados mostram que a variação da cor 

nas peças está intimamente relacionada com o e teor de óxidos 

corantes, sobretudo o óxido de ferro, presentes em cada amostra, 

fazendo com que a peças apresentem uma coloração mais 

avermelhada ou mais branca em função da concentração desse óxido 

na composição química da amostra. 

• Para que o teor de óxido de ferro presente na mistura possa 

influenciar de maneira significativa na formação da cor vermelha da 

peça é necessário que esse óxido esteja presente na composição 

química da amostra argilosa. 
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• O aumento nos valores da umidade e pressão de compactação 

influenciou discretamente na tonalidade das peças e na variação das 

suas propriedades tecnológicas. O aumento da densidade durante a 

compactação é uma decorrência, principalmente, da diminuição do 

volume dos poros intergranulares e da deformação plástica dos 

grânulos que ao se deformarem passam a ocupar os espaços vazios 

que havia entre eles. Nesse sentido percebeu-se que o aumento da 

pressão de prensagem contribui mais significativamente, do que o 

aumento da umidade, para a diminuição da porosidade intergranular, 

que por sua vez influenciou sensivelmente as reações durante a 

queima e, por conseguinte nas propriedades após a queima, inclusive 

na cor das peças. 

• As taxas de queima mais rápidas utilizadas no processo de 

sinterização mostraram ter pouca influência tanto no aspecto da 

variação da cor como também nas propriedades tecnológicas 

avaliadas nesse trabalho. Assim sendo, apresentam-se como uma 

alternativa viável e interessante do ponto de vista econômico, 

proporcionando redução do tempo total e queima e preservando as 

características das peças desenvolvidas. 

• A temperatura final de queima mostrou-se como a variável de 

processamento de maior relevância na variação de tonalidade e 

variação das propriedades tecnológicas das peças desenvolvidas. 

Temperaturas mais elevadas favoreceram um melhor processo de 

sinterização e consequentemente uma variação nas propriedades 

tecnológicas, bem como promoveram uma acentuação nas 

tonalidades das peças cerâmicas, realçando as cores branca e 

vermelha apresentadas pelos produtos finais. 

• As diferenças de tonalidades apresentadas pelas peças cerâmicas 

foram acompanhadas por algumas alterações das propriedades 

tecnológicas. O controle no tipo de matéria prima, bem como a 

utilização da temperatura de queima adequada, em função da 
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composição química das amostras é fundamental para o controle do 

processo de fabricação das cerâmicas estruturais, garantindo uma 

padronização das propriedades físicas, inclusive da cor das peças 

desenvolvidas. 

5.2 Sugestões para trabalhos futuros 

� Estudar a influência do tipo de atmosfera de forno empregada no 

processo de queima, na variação da cor e tonalidade de peças 

cerâmicas estruturais e das correlações com as propriedades 

tecnológicas. 

� Realizar estudo comparativo, sobre correlação entre cor e 

propriedades tecnológicas, entre peças cerâmicas desenvolvidas em 

laboratório e peças produzidas na indústria cerâmica estrutural. 

� Investigar, através de espectroscopia Mössbauer, a influência do tipo 

e concentração dos compostos de ferro na variação de tonalidade de 

cerâmicas estruturais. 

� Desenvolver um catálogo de cores para a produção de cerâmicas 

estruturais, através de formulações matemáticas envolvendo todas as 

variáveis significativas do processamento. 
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