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Ousar a cada dia, acÊd¡tar que em cada ser humano reside a capac¡dade
ciadon,...cam¡nhar na crença de um mundo melhor, ecotog¡camønte sustentado, poque,'O

QUE OCORRER COM A TERRA RECATRÁ SOERE OS F/LHOS DA TERRA (Chefe Seatte)

Aos meus f¡lh¡nhos queridos Atila e Leonardo.



RESUMO

As matérias pr¡mas que abastecem o ¡mportante póro ceråmico da reg¡ão de
São Paulo são originárias de diversas formações geológicas incluídas na Bacia do parâná.

sarientam-se as formações argilosas do subgrupo rtararé quer pela amplitude
de reservas e t¡polog¡a das matér¡as primas extraídas, quer pelas suas carecterísticas
mineralógicas, químicas, físicas e tecnológicas que revelam serem merecedoras de especial
relevo, constituindo recursos geológicos ¡mportantes cirpazes de satisfazer as exigências da
indústria cerâmica do barro vermelho, em especial dos setores mais exigentes e de maior
valor acrescentado.

simurtaneamente com uma pormenorizada caracterizaçäo rearizada nas
matérias primas cerâmicas do subgrupo ltararé (Municlpio de lhdaiatuba), foi também
aval¡ada a potencialidade de incorporaçåo de resíduos industriais agroalimentares nas
massas ceråmicas formuladas com aquelas matérias pr¡mas, na perspectiva de minimização
dos impactos que a sua descartagem no ambiente provoca, através da conseqüente
reutil¡zação e ¡nertização dos mesmos nos produtos ceråmicos produzidos.

Estes ensa¡os foram acompanhados pela avaliação dos impactos ambientais
provocados, com relevåncia para a libertação de poluentes atmosféricos durante o
processo, através do controle das emissões gasosas na fase de queima das massas
ceråmicas.

ABSTRACT

The supply of raw mate,nat of the impoñant cenmic confro of São Paulo region conþs
from several geolqical fom,at¡ons included ¡n the paranâ Bds,n.

The cldyey fomations of the rtanÉ subgroup arc both ptomirrent fot their ample
rcseves and the typdogy of the nw mater¡als ertrccþd atú for the¡r mineralcplicat, chemhal, physical
a nd technolog,cal featu @ s.

These ¡mqftant geolqicat ngsou/ces merit speciat mention as they are capable of
satisfying the reguirøments of the re&ctay coram¡c industry, esqciatty fhose sectors that drø morø
dema nd ¡ ng arú val uable.

Iârb fåesn characlerizes the cwamic raw mdtetidls of the ltardú Subgroup arcund
l,ldaiatuba, São Paulo, in detait aN evdluates the potential for the reutitization dnd ¡neftizatk:)r- of
rÞsd¿.€s fnm the agrbultwed and fd ptcdit,crtion hdustries ¡n the prúuction of ænmics based on
these raw materials as a lotm of timiting the ønvironmantal impact that fte d,bposa/ of fâese wast€s
provokes.

Exwrimentdr ptúuction of such ceæ,mics was fottowed by the evdtuation ol
anv¡ronnontal impacts, with srf,cidt attention pak! to the retedse of atnosferic Wttutdt ts duti¡E the
præess through the monttoing of gases emitted during the buming of the c€ram,b Øasses.
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1 TNTRODUçÃO

Esta dissertaÉo foi estruturada em tfès vertentes fundamenta¡s:

ln¡cialmente, com caráter essencialmente teórico e extensa pesqu¡sa

bibliográfica, reuniram-se informaçóes e conce¡tos considerados relevantes para o :eu
enquadramento geológico e estratigráfico, fundamentaçåo na área das matérias pnmas

arg¡losas utilizadas na indústria ceråmica, problemática relativa aos resíduos ¡ndustriais,

normalização e certificaçáo de produtos, justificagåo dos objetivos propostos e suporte à

interpretaçåo dos dados obtidos.

Uma segunda vertente contemplou, fundamentalmente, as metodologias de
trabalho de campo e laboratorial implementadas, as técnicas analíticas utilizadas na

caracterizaÉo das maténas primas arg¡losas, do resíduo ¡ndustrial e das diversas pastas
formuladas, sendo complementada com os comentários e a discussão dos resultrados

obtidos inenentes à prossecução do estudo.

Numa fase final apresentam-se as conclusöes obtidas no trabalho,
formulando-se algumas estEtégias cons¡deradas pert¡nentes no âmbito das matérias primas

argilosas na cade¡a d€ valor do processo produtivo ceråmico, objetivando a melhoria da
qualidade dos produtos finais e, também, na proteÉo ambiental na dependência desta
¡ndústria.

1.1 MOTTVAçÃO

No Estado de São Paulo as matérias primas argilosas ut¡lizadas pela ¡ndústria

de ceråmica estrutural são provenientes dos sedimentos da Bacia do paraná. As formaçöes
produtivas compreendem as litologias permocarboníferas do subgrupo ltararé e permianas

da Formaçäo Corumbatai.

Em diversas regiôes do estado paulista exist€m recursos em matérias primas

argilosas quantitativamente significativos e de €xcelente qualidade. Este fato, aliado aos
elevados índices de urbanizaçáo e industrialização do estado, deu ongem à implantação de
pólos c€råmicos de ¡mportante dimensäo.

As empresas de cerâmica vermelha localizadas no Estado de Såo paulo são
em número cons¡derável (aproximadamente 650 empresas), com uma produçåo €qu¡val€nte

a 2oo/o do total nacional, sendo que 60% de revestimentos ceråmicos (vermelhos) sáo
produzidos no pólo ceråmico de Santa Gertrudes.

Segundo o IPT (1987), estas empresas êncontram-se agrupadas em nove
pólos principais abaixo referenciados, indicando-se as respectivas unidades

litoestratigráficas produtivas e fontes de matérias pnmas argilosas utilizadas:
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. ftu-Campinas - Subgrupo ltararé e sedimentos quatemáflos;

r Tatuí-sorocaba - subgrupo rtararé, Formação Tatuí e sedimentos
quatemários;

. santa Gertrudes-cordeiróporis - Formação corumbataí, Formação Tatuí;

. MoiÊGuaçu-ltap¡ra - Subgrupo ltararé e sedimentos quatemários;

¡ Tambaú_Vargem Grande do Sul _ Formaçäo Corumbataí, Formaçáo
Aquidauana e Subgrupo ltararé;

. Bana Bonita-Banri - sed¡mentos quatemános e Fomaçáo corumbataí;

o José Bonifácio-Nova Avanhandava - Formação corumbataí, Formação
Tatuí, e Subgrupo ltararé;

¡ Panorama-paulicéia_sedimentosquatemários;

. Palmital-Ounnhos _ Sedimentos quatemários.

os depósitos perít¡cos do subgrupo rtararé no póro ceråm¡co de rtu-campinas
são as mais ¡mportantes fontes de matérias primas arg¡losas para cerâmica estrutural no
Estado de sáo Pauro, apresentando diversos corpos de espessura variáveis, que chegam a
30m de possança em afroramentos na região de campinas (Tanno ef a/. 1997). As
indústrias de maior porte e merhor estruturadas eståo instaradas nesta regiåo,
compreondendo c€rca de 130 unidades industria¡s, com um consumo mensal de argilas
superior a 170.000 m3 1tet, tSaZ¡.

Estas indústrias såo representadas por associações e/ou sind¡catos regionais,
em sua maioria vinculadas ao s¡ndicato das lndústrias ceråmicas para construçåo do
Estado d€ Såo Paulo.

o setor de c€råmica estruturar brasireiro em gerar, e paurista em particurar,
requer modemização urgente. contrariamente ao que se verifica no setor de p¡sos €
revestimentos, que utilizam dominantementê matérias primas arg¡losas de queima brancâ
onde os pÍocessos industnais obedecem a normas técnicas e padröes de elevada
qualidade, na cerâmica vermelha a tecnologia util¡zada é, em muitos casos, bastante
rud¡mentar e obsoleta, apesar de existirem importantes n¡chos de mercado cada vez mais
exigentes no que conc€me à qualidad€ dos produtos e conseqüente certif¡caçåo dos
mesmos.

com a r€tomada da economia nacionar prevê-se um crescimento importante
no domínio de novos conjuntos habitacionais, e as exigências das construtoras
relativamente às caraclerísticas tecnológicas dos produtos já såo bastante notórias. o
aumento da qualidade dos produtos será, no futuro, um dos fatores essenciais para que as
empr€sas possam competir num mercado cada vez mais amplo e ex¡gente.
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E no controte periódico das matérias primas, através da realização de ensaios

mineralógicos, físico-químicos e tecnológicos, complementada com a adequada gestão

geológica das jazidas e a rac¡onal e seletiva exploração das mesmas, que se d€termina as

boas práticas da arte e a possibil¡dade de formular as misturas ma¡s adequadas aos
produtos a que se destinam, sem esquecer as convenientes medidas de proteçåo ambientJl

e de recuperafo pa¡sagística a ter em consideração, em todas as etapas do processo

extrativo e transformador.

Uma das conseqüências imed¡atas de um trabalho ma¡s prof¡ssional neste

domínio será a possibilidade de fabrico, com as matérias pnmas mais adequadas, de
produtos de maior valor acrescentado, com a conseqüente maxim¡zaçåo de lucros.

lnteragindo com a eìûaçáo racional e caractenzaçåo das matérias primas,

com objetivos de uma produção com qualidade controlada, é necessário:

¡mplementar a pesquisa geológico-estratigráfica das jazidas, fonte das

matérias pnmas utilizadas e, conseqüentemente, promover o
planejamento da lavra mineira;

proceder a um controle detalhado das matérias pnmas tendo em vistia a

determinação da sua qualidade e adequação;

promover o melhor d¡mensionamento produtivo das unidades

transformadoras, com aumento dos fluxos produtivos;

racionalizar os consumos energéticos, implementar fontes de energia

mais limpas e am¡gas do meio ambiente;

¡nvestir em tecnologia, consubstanc¡ada em equipamentos mais

modemos;

fabricar os produtos segundo as normas e os padröes técnicos

intemacionalmente aceites;

promover a criatividade com o desenho de novos produtos;

¡ncentivar protocolos de colaboraçåo com laboratórios especializados na

caracterização e preparo de formulaçôes básicas das matérias primas.

Com esta metodologia poder-se-á atingir uma sat¡sfaçåo bivalente. Se por um

lado o consumidor terá disponível um produto d€ qualidad€, também ao empresário seråo
proporcionados lucros de outra dimensão, em v¡rtude da existência de mercado para

produtos de qualidade.

a

a
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Segundo dados da Anicer (Associaçáo Nacional da lndústria de Ceråmica
vermelha), o segmento de tijolos, telhas e tubos representa 0,9olo do plB nacional e 2,7so/o

do PIB da indústria, empregando 530 mil pessoas direta e ¡ndiretamente.

Registra-se que o segmento de ceråmica estrutural vem criando novas
unidades destinadas a aumentar a qualidade dos produtos, com melhoria de suas
carac{erísticas tecnológicas.

Também a indústria de máquinas e equipamentos está desenvolvendo
esforços destinados a melhorar a qualidade dos produtos da cerâmica Vermelha, em
especial no que respe¡ta à res¡stência mecânica dos mesmos.

Nos países tecnolog¡camente mais desenvolv¡dos tem-se registrado un a
preocupaçáo cresc€nte relat¡vamente à possibilidade de incorporação de resíduos
industriais em massas ceråmicas, com desenvolvimento de estudos nesta área de
aplicação. Além do objetivo do eventual incremento na qualidade dos produtos fina¡s, ou na
melhoria de algumas das suas caraclerísticas durante o processo produtivo, são as
crescÆntes preocupaçöes ambientais que têm presidido aos progfamas de trabalho
¡mplementados. Algumas instituições brasileiras também já vem desenvolvendo pesquisas e
projetos com essas mesmas preocupaçöes.

Nos processos ¡ndustriais de clarificação de óleos comestíveis ou de gorduras

an¡mais (sebo) empregam-se materiais sólidos como: argilas rn natuÊ, argilas ativadas,

carvåo at¡vado, diatomitas, perlitas, celulos€, carbono e misturas de dois ou mais desses
materiais.

A indústria de sabåo ou sabonete, por exemplo, produz grandes quantidades

de resíduos durante os proc€ssos de clarificaçáo e desodorização de gorduras animais.
Quantidades superiores a 200 toneladas/mês de resíduo são produzidas na regiåo da
Grande Såo Paulo e outras 360 toneladas/mês de torta de filtro-prensagem såo produzidas

na regiåo de Valinhos.

A estocagem ou o descarte destes materiais no meio ambiente é por demais
problemática, em virtude da possibilidade de lixiviaçåo e inf¡lhaçåo nos solos com a
conseqüente contaminaçåo de aquíferos por materiais de natureza oçånica e/ou inoçånica.
Podem também, em c€rtos casos, tomarem-se inflamáveis, devido aos fenômenos de
oxidaçåo e formaçåo de hidrocarbonetos voláteis, além de possu¡rem ainda, altos teores de
Pb, S e Ni.

No beneficiamento de óleos comestíveis o rcsíduo produzido poderá conter
níquel, quando no processo de hidrogenaçåo de margarinas este elemento é introduzido
como catelizador. såo normalmente utilizados de 1 a 2vo de argila ativada e 0,1 a 0,20lo de
N¡ por cada tonelada de óleo beneficiado, obtendo-se de 13,0 a 2s,o kg de torta de filtração.
Estê material oleoso é constituído por impurezas e outras subståncias do óleo que foram
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absorvidas ou adsorvidas, contendo entre 1,3 e 2,5 kg de Ni, além de Pb e S em menores
proporçöes.

De um modo geral, as ¡ndústrias de óleo vegetal apresentam este tipo de
problema. Já há muito tempo que arg¡las adsorventes ou descotantes também såo ut¡lizadas

na reciclagem de óleos minerais ou lubrificantes automotivos, originando, como resíduo,

uma borra ácida com grande quant¡dade de metais pesados (Pb, Sn, Zn, Sb, Mo). Estes

metais também se encontram presentes em diversas categorias de aditivos, como

detergentes, dispersantes, aditivos antidesgaste, aditivos ant¡oxidantes, ant¡conosivos,

melhoradores do índice d€ viscos¡dade, abaixadores do ponto de fluidez e antiespumantes

(Gruse 1942; Mair 1960; Moreira 1978; Silva & Silva 1978).

Vários convènios têm sido firmados no sentido de evitar ou minim¡zar a
poluiçao inerente a estes resíduos, desenvolvendo-se pesqu¡sas ligadas à reutilização de

resíduos ¡ndustriais em diferentes indústrias. A cerâmica estrutural tem constituído uma das

indústrias elêitas neste domínio, na tentativa da sua incorporaçáo e inertizaçåo sem que se

verifiquem perdas das caracferísticas tecnológicas dos produtos.

A motivação que me levou à elaboraÉo deste estudo teve, assim, por razóes

básicas:

a) Realizar um trabalho no domínio dos recursos geológicos, tendente à
promoçåo do racional aproveitamento de matérias primas ceràmicas;

b) Definir um conjunto de práticas que permitam acr€scentar mais valias â

indústria extrativa que abastece em matérias primas a ¡ndústria ceråmica transformadora, e
possibilitem a sua melhor e adequada utilizaçåo com os inerentes reflexos na qual¡dade dos

produtos finais produzidos;

c) Analisar a possibilidade de redução de impactos ambientiais, através da

reutilização e inertizaçáo de resíduos industriais na indústria ceråmica, pelas preocupaçöes

de ordem ambiental qu€ atualmente envolvem.

1.2 OBJETIVOS

O trabalho objetivou, fundamentalmente, o conhecimento das propriedades

ceråmicas das argilas do Subgrupo ltararé, util¡zadas como matérias primas para cÊråm¡ca

estrutural no município de lndaiatuba.

Este conhec¡mento consubstanc¡ou-se na definição de sua caracierizaçåo

geológico-€strat¡gráfica, mineralógica, física, química e tecnológica e, através dos r€sultrados

obtidos, otimizar formulaçôes e composiçôes mais adequadas aos diversos produtos

ceråmicos.

Pr€tendeu-s€, também, ensaiar uma incorporação controlada de resíduos da

indústria agroâlimentar originados na clarificaçáo de óleos comestíveis (torta de filtraçåo) em
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pastas ceråmicas, e avaliar a sua influênc¡a nas características tecnológicâs dos produtos

cerâmicos, na perspect¡\€ de resolução ou atenuação dos problemas ambientais que estes
resíduos industriais provocam.

2 MATÉR|AS PRIMAS ARGILOSAS DO SUBGRUPO ITARARÉ - ASPECTOS
GEOLÓGICOS

A área estudada s¡tua-se na borda leste da Bacia Sedimentar do paraná,

incluindo-se na faixa aflorante das rochas pertencentes ao Subgrupo ltararé
(Neopaleozóico).

A Bacia do Paraná é def¡nida como sendo uma extensa bacia ¡ntracratônica

estabelecida sobre a Plataforma sul-Americana, com um pacote sedimentar com cerca de
6000 m de espessura, com intercalaFes de lavas wlcånicas (Scheneider et at. 1924:
Fúlfaro ef a/. 1980). Esta bacia inclui-se na regiåo centro-leste da América do sul,
abrangendo uma área total aproximada de 1.700.000 km2, compreendendo parte da
Argentina (400.000 km2), Uruguai (1OO.0OO km2), paraguai (1oO.0OO km2), e Brasil
(1.100.000 km2¡. No estado de são Paulo a Bacia do paraná ocupa uma área com cerca de
160.000 km2 (Cabral Jr. 1991).

Cordani ef a/, (1984) e Zalán ef af (1987) sugerem que a origem da Bacia do

Paraná estaria ligada ao resfriamento litosférico oconido após a orogênese brasiliana. O
evento precursor à sed¡mentação da bacia seria o aparecimento de grandes rifts ou
aulacógenos, que foram preenchidos por sucessões wlcano-sedimentares, algumas

interpretadas como molassas (por exemplo: Formação Eleutério), de idade Cambro-
Ordoviciana (Cordani et al. op. c¡t.).

Milani (1997) numa análise da evolução geológica da Bacia definiu seis

superseqüências ou unidades litoestratigráficas em escala regional limitadas por

significâtivos hiatos na sedimentação: Rio tvaí (O-S), paraná (D), Gondwana I (C-eoTr),

Gondwana ll (meso/neoTr), Gondwana lll (neoJ-eoK) e Bauru (neoK).

Ao longo do Paleozóico, a sedimentação da Bacia do paraná desenvolrreu-se

por sucessi\os eventos de transgressão e regressão marinhas. considera-se atuslmente
que estes e\€ntos estariam dir€tamente relacionados com movimentaçöes tectônicas

s¡nsed¡mentares, com subsidência e transgressão no ¡nterior da bacia e reativìaçöes das

bordas da bacía com l€vantamento de arcos, originando sub-bacias (Assine eÍ a/. 1gg€).

O Grupo Rio lvaí, constituído pelas formaçôes Alto Garças, lapó e Vila Maria,

de idade situada entre o Neo-ordoviciano, e o Eossiluriano conesponde à seqüência mais

antiga da Bacia, segundo Assine ef a/. (1994).

O topo do Grupo Rio lvaí é marcado por uma discordåncia, originada por um

importante episódio regressivo, no f¡m do ciclo ordoviciano-s¡luriano, sobre a qual se
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depositraram, por episódios transgressivos, os sedimentos devonianos das formaçóes
Fumas e Ponta Grossa (Grupo paraná) que ocorrem nas porçóes central e norte da Bacia,
M¡lani ef a/. (1994).

O topo da Formação Ponta Grossa é marcado por um novo episódio
regressivo (final do devoniano), onde movimentos tectônicos positivos conjugados com
fatores climáticos (desenvolv¡mento de calotas de gelo) teriam sido responsáveis pela
remoção de parte da coluna sedimentar, bem como teriam inibido a sedimentaçåo por um

longo período, originando o maior hiato no registro l¡tológico da Bacia do paraná.

Segundo Fúlfaro e¿ al. (1982), a partir do Carbonífero Superior (degeto)

iniciou-se nova fase de sedimentação, cujo pólo inicial situou-se nos estados de são parrlo

("Embaciamento de são Paulo") e paraná. A part¡r desse episódio, a ampliaçåo da área da
bacia não cessou, constifuindo uma s¡nécl¡se cratôn¡ca. Na parte basal da seqüência permo-

carbonífera o subgrupo ltararé (parte sul da Bacia) e a Formação Aquidauana (parto norte)
evidenciam ainda forte influência do cl¡ma glacial (intensos fluxos de massa com
esconegamentos e turbiditos com predomínio de diamictitos intercalados a €sp€ssos
pacotes de arenitos).

Momentaneament€ intenompeu-se o caráter transgress¡vo dos sedimentos
permo-cårboníferos devido a mov¡mentos positivos evidenciados por um nítido controle de
alguns alinham€ntos no proc€sso deposic¡onal. o substrato da bacia foi so€rguido e um

complexo de microdeltas geÊ¡ram os depósitos das formaçöes Rio Bonito. Posteriormente a

elevação do nível do mar presente na r€giåo sul (nova transgr€ssåo), c¿lusou o afogamento
da bacis sendo o registro desse evênto representado pelas formaçÖes Palermo, Scfreneider
øt al. (1974).

Concomitantemente e conelacionáv€l com as Formaçöes R¡o Bonito e
Palermo, formou-se um espesso pacot€ ar€noso no flanco centro-o€sto da Bacia,
denominado formalmente de Formação Dourados por Milani ef a/. (1994).

Seguiu-se um intervalo de equilíbrio entre razåo de subsidência e
soerguimento o qual permitiu que se desenvolvesse o ambiente de deposiçåo da formaçåo
lrati.

A compartimentaçåo da bacia ac€ntuou-se fortemente no período permo-

triássico causando a deposição do s¡stema compreendido pelo Grupo passa Dois
(Formaçåo sena Alta/Teresina/Rio do Rasto) e Formaçåo Botucatu (perinotto 1992). såo
conolacionáveis aos sedimentos ar€no-argilosos das Formaçôes Teresina e Rio do Rasto,

os sed¡mentos da Formaçåo Corumbataí, ao norte da Bacia.

A partir do Mesozóico o fechamento da bacia acentuou-ss devido a um
processo contínuo de soerguimento crustal, seguido por derrames basálticos da Formação

Serra Geral.
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Após esse processo seguiu-se a ruptura da seçåo gondwânica no Cretáceo
superior, favorecendo a deposiçåo do Grupo Bauru. Grande parte dos alinhamentos NW
foram reativados com mov¡mentos transconentes e formaram-se novos alinhamentos EW na

deriva e rotação da placa sul-americana (Fúlfaro 19BO).

Dos trabalhos que tiveram como objetivo principal a utilização econômica de
matérias primas da Bacia do Paraná para a indústria cerâmicå, e que envolvem, obviamente
de uma forma indireta, abordagens geológicas e estratigráficas da bacia, citam-se:
Damasceno (1973), Rodngues et at (i976), Cabrat Jr. & Motta (1985), tpT (1986), tpT
(1987), Ruiz et al. (1987), IPT (1989), Cabrat Jr. (1991), Motta (1991), Motta ef a/. (1993),

Femandes ef a/. (1994), Tanno ef a/. (1994), Gaspar Jr. ef a/. (1997), Tanno ef a/. (1997),

Motta et al. (1998).

2.1 A ÁREA ESTUDADA

2.1 .1 Situação geográfica

As matérias primas argilosas utilizadas nos estudos ceråm¡cos realizados sâo
proven¡entes de duas jazidas situadas no Município de lndaiatuba, localizado a cerca de 1S0

km da cap¡tal paul¡sta (figura l).
Um dos depósitos minerais é constituído por argil¡tos amarelos (B/J2),

localizando-se na folha topográfica lndaiatuba I sF-23-y-c-ll-2-No-Ë, escåta 1:i0.000, no
baino denominado Morada do sol. Esta jazida situa-se na zona sudoeste da cidade, cujas
coordenadas são definidas por 23o 06' 38" de latitude sul e 47o 13' s7" de longitude oeste.

A outra matéria prima trabalhada refere-se a ritmitos cinzas (A,01), de
oconència na Folha Topográfica lndaiatubâ il sF-23-y-c-ll-2-No-c, escala 1:10.0@, no
Baino denominado Bela Vista a noroeste do mun¡cípio. Esta jazida localiza-se um pouco

mais ao norte da prime¡ra, enquadrada p€las coordenadas 23o 03' 36"/230 04' 02, de latitucle

sul e 47o 13' 42 /47o 13' 18" de longitude oeste.

O Município de lndaiatuba, juntamente com mais dezesset€ municípios,
compöe a Regiåo Metropotitana de campinas, sendo denominada pela EMpl-AsA (1993)

apud Perøira (1996) de Área de Metropol¡zação da Regiåo de Campinas.

Por sg tratar de uma regiåo altamente urbanizâda, as vias de aoesso ao
Município se fazem por auto-estft¡das, como a Rodovia Bandeirantes (sp 34g) e via
Anhangüera (sP-330), a partir das quais o acesso se faz pela Rodovia Dom pedro I (sp-
075). Em virtude das jazidas se situarem na periferia do centro da cidade, o acesso até os
locais esludados é excêlente, através de vias asfaltadas e pequ€nos percursos em terra
batida.
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Figura 1 - Mapa de localizaçåo da área esh¡dada.
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2.1 .2 Aspectos geomorfológicos

Segundo a Divisão Geomorfológica do Estado de Såo paulo, a região de
referència enquadra-se na Província Geomorfológica denominada Depressåo Periférica

Paulista, zona do Médio Tietê, caracterizada pelo predomínio de topografia plana, pouco

acidentada, näo ultrapassando 200m de desnível. Predominam as colinas amplas e médiai,
separadas por vales sem planicies aluviais importantes (Penteado 1969, ponçano ef a/.

1981).

Numa compartimentação estruturaUtectônica da Depressåo Periférica Paulista
(Pires Neto 1996), foram reconhecidos três domínios morfológicos:

. Zona de Contato (predominando morros, morotes e colinas associados à

erosåo que esculpiu a superfície pós-tectônica);

. Zona de Relevos Remanescentes (assoc¡ados à superfície pós-tectônica

com predomínio de colinâs amplas, colinas de topo sub-.horizontais,

recobertas por sedimentos cenozóicos, e colinas médias e amplas): e,

finalmente,

. Zona de Dissecaçáo da superfÍcie pós-tectönica com predomínio de

colinas pequenas.

2.1.3 Geologia regional

Na parte oriental da Regiåo metropolitana de Campinas ocon€ o
embasamento cnstal¡no, constituído por rochas metamórficas pré-cambnanas de alto a

méd¡o grau do Complexo ltapira e por intrusðes de granito, de idade neo-proterozóica €

cambro-ordovic¡ana (Granitóides Jaguariúna, Granitos Morungaba e ltu) (pereira 1996). A

o€ste, ocone sob os sedimentos da Bacia do paraná, pertenc€ntes ao Subgrupo ltararé.

Na área do Município de lndaiatuba afloram as seguintes unidades
geológicas:

. Embasamento Cristalino - representado pelo Granito ltu, que

cofresponde a um extenso coço de rocha, abrangendo boa parte da porçáo leste do

Município. Compreende granitos a glanod¡oritos alóctones, isotrópicos, de granulaçåo fina a
grosseira, com te¡úura granular sub-hipidiomórfica, de idade cambro-ordoviciana (CpRM

1974, DAESUNESP 1982 apudPereira 1996);

. Subgrupo ltararé - ocore na zona oeste do Município dê lndaiatuba

conespondendo a uma unidade sedimentar aflorante da Bacia do Paraná. Contata de forma

discordante e erosiva com o embasamento cristalino, mergulhando suavemente para oeste.



No estado paul¡sta, as rochas do Subgrupo ltararé afloram ao longo de uma
faixa contínua (Grupo Tubarão) de aproximadamente so km de largura. Na sua influênc¡a,
localizam-se os pólos cerâmicos de ltu-campinas, Tatuí-sorocaba e Moji-Guaçu-ltapira
(Tanno ef a/. 1994).

O Subgrupo ltararé no Estado de São paulo é constituído por sedimentos
essenciâlmente arenosos de diversas granulometrias, desde muito finos a conglomeráticos.
Ocorrem também conjuntos expressivos de diamictitos e sedimentos pelíticos, com termos
sílticos e folhelhóides, às vezes rítmicos, podendo conter seixos e blocos enáticos.
subordinadamente ocorrem, associadas, delgadas camadas de carvão (Rocha campos ef
a/. 1983). Descr¡çöes m¡nuciosas de suas l¡tofácies são expressas em saad (1g77) e Fúlfaro

efa,. (1980).

As argilas caracteristicas dos sedimentos do Subgrupo ltararé são
predominantemente illíticas e cloríticas (Ramos & Formoso 197s), sendo esta associação
mineralógica dependente da área fonte, do clima e do relevo. segundo estes autores, a
caulinita é muito rara e a esmect¡ta inex¡stente, exceto em alguns locais do topo da unidade,
particularmente no Estado de são Paulo e na zona oeste do Rio Grande do sul. os
feldspatos e quartzo säo constantemente presentes.

No Estado de São Paulo as formações do Subgrupo ltararé são intrudidas
regionalmente por diques de diabásio, Atmeida & Mello (1991 ), sendo este fato bem
evidente nas proxim¡dades de camp¡nas. Almeida & Mello (op.cit.) deslacam a ocorrência
de 'sills' em abundåncia, entre as rochas paleozóicas da Depressão periférica, enquanto
Zâlan et al. (1985) assinalam, mais ao leste, outras formas de intrusões diabásicas cortando
as formaçóes lrati e corumbataí, além dos diques e soleiras, como lacólitos, bismálitos,
diques com estrutura gaivota e apófises.

A posição do Subgrupo ltararé no contexto da coluna estrat¡gráf¡ca da Bacia
do Paraná, segundo Milani (1994), encontra-se representada na figura 2.

2.1.3.1 Estratigrafia do Subgrupo ltararé no Estado de São pauto

Vários estudos apresentaram propostas de conelaçöes estratigráficas e de
reconstitu¡çöes paleogeográficas para o subgrupo ltareré no Estado de såo paulo.

Podemos citar como exemplo os trabalhos de saad (i927) e soares et al. ('1977). para a

classificação em subsuperffcie pode-se citar o trabalho de França & potter (1999).

Massoli (1991) apresenta a evolução da classificaçåo e nomonclatura do
subgrupo ltararé ressaltando-se que no presente trabalho foi adotado o termo "subgrupo",
por ser a denominação "Grupo" ainda aceita por poucos autores e considerando,
principalmente, a consanguinidade entre as unidades ltararé e Guatá (Rocha campos
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1967), relativamente à passagem transicional entre a unidade glacial e pós glacial

respectivamente.

Saad (1977) distinguiu no "Subgrupo ltararé", para o Estado de São paulo,

quatro unidades informais denominadas, a partir da base, A, B, C e D, com predomínio de
alternåncia de clásticos grossos e finos, e ainda um conjunto E, correpondente à Formação

Tatuí. Esta proposta tem sido a mais abrangente do Subgrupo ltararé, por englobar a porçäo

centro e sul do Estado de São Paulo.

O ambiente deposicional sugerido por Saad (op.cif.) indica a existência d€ um

centro glac¡al a leste da borda atual da Bacia do Paraná, caminhando para noroeste, fato
este evidenciado por feiçöes glaciais nos sedimentos do subgrupo ltararé. por outro lado as

ingressöes marinhas que ating¡ram a bacia teriam sido mais significativas na região
sudoeste, at¡ngindo esporadicamente a porçáo norte.

Soares ef s/. (1977), reconheceram quatro unidades l¡tológicas diferentes que

denominaram l, ll, lll e lv, na parte superior do subgrupo ltâraré no Estado de såo paulo. A
ausência de camadas guias impossibilitou a conelação estratigráfica de associaçðes do

Subgrupo ltararé em âmbito regional, sendo esta classificaçåo válida apenas locelmente.

Litologicamente, a associação lcompreende arenitos e pel¡tos de origem fluvial, com raras

camadas de carvåo e calcário, a ll é representada por diamictitos, arenitos e ritmitos de
origem glacial retrabalhados em planícies de lavagem ou em ambiente litoråneo. A
associaçåo lll exibe arenitos e siltitos depositados em plataformas deltaicas e a associaçåo

lV é representada por arenitos lamít¡cos, lamitos e ritmitos depositados em ambiente

marinho de águas calmas.

França & Potter (1988) classificaram estratigraficamente o lteraré em

subsuperffcie, dividindo-o em très unidades, denominadas, da base para o topo:

. "Formação Lagoa Azul" com deposição somsnte ao norte do Arco de ponta

Grossa, iniciando-se por leques aluviais e rios 'braided'com evoluçåo para

ambiente glacial terrestre no topo;

. "Fomação Campo Mourão" com ambiente de deposição em planícies d€

lavagem e rios 'braided', passando a ambiente marinho, com influência

glacial na parte superior;

. "Fomação Taciba" representativìa de depósitos deltá¡cos turbidfticos e de
plataforma, na sua parte basal e depós¡tos de mares profundos e glacio-

marinhos, na porçåo superior.

A Formação Lagoa Azul compreende litologias do tipo arenitos, silt¡tos e

lamitos com seixos, sendo subdividida em dois 'membros': Cuiabá paulista (arenitos) e

Tarabal (siltitos e lamitos seixosos), ocorrendo, em caráter local, entre eles, uma lênte de

folhelhos denominada Folhelho Roncador. A Formação Campo Mouråo (arenosa, com
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folhelhos, siltitos e lamitos seixosos subordinados) encenaria em sua parte superior, no

estado de santa catarina, uma lente de folhelho denominada de Membro Lontras. A
Formaçäo Taciba foi subdividida em três membros: Rio lvaí (arenitos), Chapéu do Sol
(lamitos seixosos) e Rio do sul (sedimentos argilosos), sendo este último anteriormente
denominado Formação Rio do sul por schneider et al. (1g74). Existe alguma controvérsia
sobre as denominaçöes Tacibâ e Rio lvaí, utilizadas anadequadâmente por esses eutores,

uma vez que Soares et al. (1979) utilizaram o termo Taciba para designar uma ,fácies, 
da

Formação Bauru, e Zálan et ar. (1987) empregaram a denominação Rio lval para

representar uma Tormação" reconhecidamente na Bacia do paraná, de idade $iiuriana.

Além disso, França & Potter (1988) reconhecem que ainda há grandes dificuldades em

estabelecer-se uma conelação adequada entre rochas de superffcie e subsuperffcie.

Posteriormente a formação Rio lvaí foi elevada à categoria de Grupo Rio lvaf de idade

ordoviciana-siluriana (Assine 1994 e Milani ef a/. 1996).

Apesar das dificuldades inerentes a uma localização em borda de bacia, onde
a variação litológica é maior, obtiveÍam-se alguns resultados, especialmente de åmbito local,

em termos de conelaçôes de associações litoestratigráficas.

2.1.4 Geologia local

As matérias primas argilosas utilizadas pertencem à Ceråmica Capovilla.

Compreendem duas fácies diferenciadas do Subgrupo ltararé, s6ndo uma

composta por argilitos finos de coloraçåo amarela e a outra por ritmitos silto argilosos de
coloraçåo cinza, ora com camadas arenosas finas intercaladas.

O mapa geológico do município de lndaiatuba (Pereira, 1996 e lpT, 1981)

com a local¡zaçåo das jazidas está representado na figura 3.

Com o objetivo de situar estratigraficamente as amostras estudadas, foram
realizados trabalhos de campo que conduziram à elaboração de um perfil geológico

simplificado (f¡gura 3) entre a localidade da Fazenda santa Elisa (Fonte de água mineral

Santa Elisa) e a cidade de lndaiatuba.

Os trabalhos permitiram definir uma coluna estratigráfica local (figura 4),

abrangendo um intervalo de 160 m de espessura, incluindo os depósitos do Subgrupo

Itararé que conespondem às jazidas aqui amostradas (argilitos amarelos - B/J2 e ritmitos

cinzas - A,/J1).

As amostras foram colotadas nos pontos 16 (ritmito) e 18 (argilito), por ser€m

os horizontes produtivos de matéries primas argilosas.

A coluna eshatigráfica definida na área do pr€gente estudo, mostra uma

pequena lacuna sobre o embasamento cristalino, devido à atuaçáo de processos erosivos,

seguida da instelação de um conjunto sedimentar caracterizado por influência de gele¡ras.
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Figura 3 - Mapa geológico de parþ do municí¡io de lndaiaü¡ba, oom a localização das jazidas estudadas.
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Diamictito arenoso maciço
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Figura 4 - Coluna estratigráfica local.
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Mostram na base d¡amictitos, provavelmente fazendo parte de um sistema
deposicional subglacial (canuto i 993), desenvolvido durante uma fase de avenço glacial,

seguldos de alternância de folhelhos, arenitos e diamictitos correspondentes a uma fase de
recuo glacial.

Esse conjunto sedimentar é encimado por aren¡tos de geometria tabular , com
estruturas sedimentares, em sua maior parte, em estado precário, embora tenham sido
observadas algumas estruturas sugestivas de escape de água, como "pillars', (Lowe 1g7s);
entretanto, suas características texturais e geométricas indicam tratar-se de fluxos tabulares
de arenitos fluidificados (canuto et al. 1997 a, 1997 b), tendo s¡do depositados na parte
¡ntermediária de leques subaquáticos, possivelmente submarinos.

Completam a coluna estrat¡gráfica, sobre os arenitos tabulares, uma
sucessão de lam¡tos canalizados, passando a ritmitos argilosos com laminação horizontal,
também subaquáticos.

A sucessáo sedimentar assim definidâ, mostra-se equivalente à base da
coluna estratigráfica conhecidâ na literatura, souza Filho (1976), saad (1977), soares et al
(1977), stevaux et al ('1985) apud cabÊt Jr. (1991) (figura 5) para a faixa de afloramentos
da regiåo central do Estado de Såo paulo.

Salienta-se que nåo foi possível entrar em um nível de maior detalhe, por
serem inconsolidados, ainda, em termos de literartura.

As diferentes litologias assinaladas da base para o topo, são:
. embasâmento crislal¡no - granito cinza, com afloramentos disp€rsos e

blocos rolados apresentando esfoliação esferoidal;
. diamiclitos - arenosos, maciços, com grãos de areia milimétricos a

centimétricos e mal retrabalhados;

. folhelho síltico - de coloração amarelada;

. intercalações de arenito fino maciço, com aumento das espessuras para o

topo e diamictitos arenosos mac¡ços;

. arenito fino maciço - em bancos métricos com estratificação horizontal,

com prováveis estruturas de escape de água e sobrecarga;
. argilitos de coloraçåo amarela (lamitos canalizados);
. ritmitos cinzas com finas camadas de areia.

3 MATERIAIS CERÂürcOS

Atualmente o conceito de materiais cerâmicos possui uma conotação

científica e um caráter abrangente, incluído na ciência dos materiais.

Esta terminologia foi substituindo o antigo e tradicional conceito de ceñmica,
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que era definido como sendo a arte de fabricar objetos a part¡r de uma matéria prima

argilosa, que adquire coesão após moldagem e endurece quando submetida a queima.

Os mater¡ais ceråmicos podem-se agrupar, segundo Armenteros (1996), em :

L Materiais ceråmicos clássicos ou tradiciona¡s (que têm como matérias

pr¡mas básicas os materiais argilosos);

2. Materiais cerâmicos avançados (formulados a part¡r de óxidos puros).

Armenteros ('1996) apresenta a classificação dos mater¡ais cetâmicos

baseada na porosidade, no recobrimento e na cor da chacota (tabela l).
Entende-se como material poroso aquele cujo valor de absorção de água está

entre 10 e 20%. Os materiais com absorção menor de 10% são considerados não porosos.

Para Escardino ef a/. (1981) apud Armenteros (op cÍ ) o termo não poroso é sinônimo de

v¡trificâdo ou gre¡sificado.

O vidrado que tem por função ímpermeabilizar e decorar o produto ceråmico,

além da função estética, é definido por Enrique e Negré (1985) apud Armenteros (op.cr¿)

como sendo uma camada fina, contínua e homogênea, vítrea, impermeável a líquidos e
gases, insolúvel e formada a partir de substâncias fund¡da$ na superfície do corpo cerâmico.

O cr¡tério da cor após a queima divide os cerâmicos em produtos de corpo

branco e produtos de corpo color¡do. Elementos cromófaros como Fe, Mn, etc, são os

principais responsáveis pela cor dos produtos cerâmicos.

Uma outra classificação dos materiais cerâmicos é proposta por Gomes
(1990) em funçäo da natureza da matéria prima, em cujos vértices do diagrama ternário

estäo os três tipos de mater¡ais ceråmicos caraclerísticos (figura 6).
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Figura 6 - Classificação dos materiais ceråmicos (Gomes 1990)
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RefrdlánG
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Majol¡ca
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Temperaluras de queima
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Tabela I - Classificaçåo dos materia¡s cerâmicos, Armenteros (1996)
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Compo6tos de Zr Cr etc

1200pc
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quaftzo e carbonato

uaolns com quaf?o e

ArgIas caolnt(cas
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Caol¡ns com quartzo e
feldspal06
Mater¡a¡s fosfálicos e
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A cerâmice tradicional é agrupada em quatro setores diferentes de produção
(Palmonari & Nasseti 1993):

. Ladrilhos e materiais para a construção (cerâmicâ estrutural);

. Pavimentos e revestimentos cerâmicos;

. Ceråmica de mesa;

. Cerâmica sanitária

Destes setoÍes deu-se maior detalhe aos dois primeiros, por serem de
interesse direto para essa pesguisa.

Para Porcar et ar. (1997) todos os produtos cuja utirização é anterior a 1950
agrupam-se dentro das cerâmicas tradicionais. Referem-se a este fato como simplesmente
um indicador de diferencieção entre cerámicas de uso convencional e aqueles produtos
originados a partir da investigaçäo e tecnologia pós-guerra (ceråmicas especiais). Ainda
segundo esses autores a classificação em ceråmicas tradicionais baseia-se na observação
organolética do produto que é a primeira classificaçåo possível e mais imediala para o
homem. Dessa forma fo¡ possível agrupar os produtos ceråmicos de acordo com a cor,
porosidade e se possuem vidrado ou não. A classificação proposta por Armenteros (1996)
elucidada anteriormente, e a de muitos outros autores, enquadra-se dentro dessa proposta.

Neste trabalho preferiu-se adotar o termo 'ceråmicas especiais' em
substitu¡ção de'ceråmicas avançadas', uma vez que no setor de p¡sos e revest¡mentos, por
exemplo, já existem pro@ssos e tecnologiãs tåo evolufdas quanto àquelas consid€radas
somente para o grupo das ceråmicas ,avançadas'.

Até meados do século XX, todos os produtos conhecidos eram à base de
matérias primas naturais, sobretudo sil¡cát¡cas. Ainda não se haviam incrementado produtos
à base de matérias primas não naturais, com pouco ou sem silicatos. Nas décadas
subseqüentes houve a inovação no setor dos refratários de âltas temperaturas e na
utilizaçáo de óxidos puros, surgindo o setor das ceråmicas especiais, protagonizando o
panorama de várias indústrias com tecnologia de ponta e em oulras áreas da ciêncie.

Pode-se considerar que a utilizaçåo das ceråmicas especiais tem uma série
de vantagens relativamente aos produtos metálicos. são matérias primas abundantes na
natureza e de custos menores em relação aos metais, possuem melhores refretariedade e
resistência mecånica a elevadas temperaturas, menores condutiv¡dade térmica e peso
específico. Apresentam, contudo, algumas desvantagens, sobre as quais residem os atuais
estudos de ¡nvestigação cientffica: são mais frágeis, com ba¡xa resistência ao impac.to, tèm
menor res¡stência aos choques térmicos e maior dificuldade para obtenç¿lo de peças
geométricamente ma¡s complexas.
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As ceråm¡cas especiais, além das aplicaçoes convencionâis também comuns
à cerâmica tradicional, possuem outras aplicações industriais tais como: mecânicas e
térmicas, nucleares, ópt¡cas, eletro-magnéticas, químicas e biológicas.

Um país pioneiro nesta estratégia foi o Japão que, no período do pós guerra,
apoiou a investigação e desenvolvimento do setor, dom¡nando em 50% o mercado mundial.
Atualmente os E.u.A. e Japäo dominem, em conjunto, g3% do mercado das ceråmicas
especrais, existindo contudo nalguns países europeus (principalmente Alemanha e
lnglaterra) importantes ¡ncentivos para pesqu¡sas nessa área (porcar ef a/. 1997).

3.1 CERÂMICAVERMELHA

A ceråmica vermelha enquadra um conjunto de produtos ceråmicos, tais
como: tijolos (maciços, furados ou face à vista), blocos ceråmicos (de vedaçåo ou
estruturais), telhas, tubos, lajes para fono, lajotas para piso, elementos vazadog, vasos,
potes, moringas, umas e utensílios de mes€, obtidos por um conjunto de processos pelo
qual as matérias primas (argilas, argilitos ou folhelhos) devidamente preparadas (6xtraçåo,

lavra, estocagem, britagem, moagem, homogeneizaçåo, dosagem) são submetidas à
laminaçåo e conformaçâo (extrusão ou prensagem), secagem e queima.

Atualmente é também utilizado o termo "ceråm¡ca estrutural", englobando
aqueles setores cujos produtos såo utilizados na construção civil que, na generalidade,
possu€m a cor vermelha após que¡ma.

A cor vermelha (em argilas com teores de CaO menor que g%) é rssultante
da relação Fe2oa/Al2o3. se a relaçåo é menor que 0,20%, as cores obtidas seråo branco
amarelado ou vermelho claro, se está entre o,20o/o e 0,33% será vermelho normal e se é
superior a 0,33%, será vermelho vivo. A ¡ntensidade da cor vermelha é funçåo da
concentraçäo de óxido de feno na massa (que não desenvolveu mullita o suficiente para

absorver a maior parte do Fe2os presente) bem como de seu estado de valência (Fe2+ ou
Fe3+) e da atmosfera oxidante durante a queima.

Voskuil & van der Giesen (1959), Fischer (1983), Schmidt-Reinhotz (198S),

Kreimeyer('1987), stepkowska & Jefferis (1992) apud Fabbri & Dondi (199s), estudaram o

efeito de d¡versas condições impostas durante a queima como temperatura máxima,
grad¡enle térmico e atmosfera do forno além da própria composição da(s) argila(s), sobre a

¡ntensidade de cor em produtos de ceråmica estrutural.

Em geral, as matérias-primas utilizadas em ceråmica vermelha ou estrulural
são compostas de 25 a70o/o de argilas onde os minerais açilosos mais comuns såo a illita,

caulinita, esmectita e clorita, quantidades variáveis de quarEo (j5 a 30%), carbonatos (s a
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25%), feldspatos e um teor vanável de óxido de feno (3,s a golo). É comum conterem
igualmente alguns sulfatos e compostos orgânicos.

A denomineção "cerâmicâ vermerha" é apenas convencionar, uma vez que a
coloração de certos produtos pode ser alterada com adição de diversos corantes, ta¡s como
óxido de manganês ou de titân¡o. As diversas tonal¡dades de cores após queima dos
produtos em cerâmica vermelha podem ser determinadas por comparaçáo com o Dic¡onário
de cores de Munsell (Sousa Santos 1gB9).

lmpurezas como areias grossas, fragmentos de rocha, madeira, etc, também
são bastante comuns.

3.2 PAVIMENTOS E REVESTIMENTOS CERÂMICOS

Este setor é, sem dúvida, o que sofreu uma rápida transformação tecnorógica,
tanto nos processos de fabricação das peças, como na qualidade das matérias primas
processadas e produtos acabados. os pisos e azulejos são os principais representantes
desse setor.

os revestimentos e pavimentos ceråmicos dividem-se em dois grandes
grupos:

a. Porosos (com absorçåo de água > 10%);

Neste grupo classificam-se as ceråmicas do t¡po majol¡ca, as de massa
branca e monoporosa (queima em uma só fase, sendo a v¡drâgem aplicada diretamente no
corpo ceråmico cru). A ceråmica monoporosa pod€ ser vermelha ou branca.

As matérias primas utilizadas para ceråmicas monoporosas de cor vermerha
são as mesmas para as cerâmicas majolica e grés vermelho, pois tèm caracterlsticas
semelhantes. Da mesma forma, as matérias primas para as ceråmicas monoporosas de cor
branca são as mesmas utilizadas para massa branca.

b. Não porosos (com absorçåo de água <6%).

Estes produtos também denominados de greisificados, d¡videm-se em três
grupos: grés vermelho, grés branco e, finalmente um produto de monoqueima com corpo
ceråmico de cor vermelha ou branca, semelhante ao grés (cottoforte), diferenciando-se
apenas dev¡do ao processo de queima.

As massas cerâmicas utilizadas na fabricação dos revestimentos e
pavimentos ceråmicos podem conter somente um tipo de argila ou uma mistura de argilas
diferentes, com adição ou não de areias, carbonatos, talco, chamola, etc, conforme as
especificações dos produtos c€råmicos a que se deslinam. os produtos do primeiro grupo
geralmente recebem uma camada de vidro, podendo os do segundo grupo ser ou não
vidrados.
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segundo Brusa ef a/. (r996) apud paschoar & pasquarini (1997) os fatores
que influenc¡am d¡retamente na qualidade de revest¡mentos cerâmicos são determinados
por:

Ca nclerí sticas técnicas -

Tipologia da massa (vemelha ou branca);

Número de componentes da massa;

Tamanho máimo produzido;

Nível térm¡co da queima;

Resistência mecånica.

Valor estét¡co -

número e complexidade das decora@s;
eventua¡s operações adic¡ona¡s de acabamento.

PaÉmetros de escolha -

grau de precisão na escolha;

co[espondånc¡a às nomas setoriais.

MATÉRhS PRIMAS CERÂMICAS ARGILOSAS

Algumas das caracrerÍsticas das matérias primas são de importånc¡a
fundamental na maioria dos processos ceråmicos, estando dir€tamente r€lacionadas com o
comportamento dos materiais nas diferentes etapas do processo e com as propriedades dos
produtos finais. Pela sua relevåncia detacâm-se a composição mineralógicå e a
granulomeÍtria.

A quaridade ambientar poderá ser, narguns casos, afetiada pero processo
ceråmico, se essas matérias primas contiverem elementos passíveis de serem lib€rados
durante determinadas fases do processo, enfatizândo-se principalmente os poluentes
atmosféricos liberados durant€ a fase de queima.

3.3.1 Características ¡ntrínsecas às matérias primas

A seguir såo apresentadas com maiores detalhes os fundamentos teóricos
relacionados com o conhecimento das características ¡ntrinsecamente ligadas às matérias
primas:

a.

b.

c.

3.3

. Composiçåominerabgica
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o conhecimento da composição m¡neralóg¡ca das matérias pnmas ceråmicas
é muito importante, já que influencia diretamente nas propriedades dos produtos cerâmicos
finais. o teor e porcentagem de minerais argilosos está intrinsecamente ligado à
trabalhabilidade das massas, coesão, resistência mecânica após secagem e após queima,
plasticidade, etc.

o comportamento ind¡vidual dos principais componenetes mineralógicos das
matérias primas ceråmicas é descrito a seguir:

Caulin¡ta

A cåulinita é um dos argilom¡nerais mais comuns. possui pouca plasticidade e
baixa res¡stência mecån¡ca à verde, quando pura.

Em cerâmica vermelha a caulin¡ta deverá necessariamente vir acompanhada
de oukos minerais, já que apresenta a cor branca após a queima. perde a água de
const¡tuiçåo em tomo de 500oc e 650oc, provocando perda de massa e contraçåo lin€ar
elevadâ.

ilt¡ta

A ¡llita é um silicato de alumínio hidratado, com elevado teor de óxido de
potássio. Normalmente ocorre sm partículas de dimensðes coloidais e em m¡stura íntima
coÍì or.rtros argilominerais. As argilas que contém illita såo, geralmente, muito plásticas, de
fácil moldagem com bom desempenho durante a secagem. A contração linear de secagem
das illitas varia de 4 a 11o/o e a de queima \€ria de 9 a 1s%. Devido ao elernado teor em
potássio, as íllitas apr€sentam ponto de amolecimento entre 105OoC a 11SOoC.

Geralmente contém feno na estrutura, que é liberado por volta de gOOoC na
forma de hematita, contribuindo para a cot v€rmelha do produtos finais.

Esmectita

Este arg¡lomineral é um silicato de alumínio e/ou magnésio h¡dratado com
teores variáveis de óxidos de feno, cálcio, magnésio e outros. Devido à sua natureza, pode
absorver grandes quant¡dades de água, aumentando elpressivìamente as propriedades
plástic€s e coloidais da argila.

A esmec{ita costuma ocorrer em pequenas proporções nas argilas para
cerâmica vermelha, mas seus efeitos säo bastantes sensíveis. A contração linear de
sìecagem, quando pura, pode rnariar dø 12 a 23o/o ø a de queima 20yo, vindo a interferir
proporcionalmente nas argilas que a contenham.

Nomalmente contêm fero n€ €strutura que é liberado por volta dos gOOoC,

sob a forma de hemat¡ta, favorecendo a cor vermelha.

De um modo geral, as argilas que contêm esmect¡ta apres€ntam boa
trabalhab¡lidade e contração da ordem de 15%, quando queimada em temperatura de até



26

10500c.

Entretanto, argilas com teores superiores a 3% de esmectita, por serem muito
plásticas, podem apresentar trincas transversais após secagem; essas argilas reabsorvem a

umidade do ar e reidratam-se, com muitos problemas de quebras durante a queima, quandc

a mesma é demasiado acelerada.

Quartzo

O quartzo é normalmente encontrado em proporções variadas nas argilas
para ceråmica vemelha.

A presença do quartzo é desejável, pois reduz a contração de s€cagem e a
plasticidade e aumenta a porosidade pemitindo secagem correta e fácil liberação dos gases

durante a queima. Contudo, deve-se consideær um fenômeno extremamente importante que

ocofre com o quartzo a 573oC, quando passa do estado cristalino alfa para beta com

sensivel aumento de volumé.

Esse reananjo cristal¡no é extremamente rápido e pode causar trincas no

produto formado. Esse efe¡to é também sério por ocasiâo do resfriamento quando a
transformação se inverte. Quartzo em excesso é prejudicial, pois reduz a plasticidade a
níveis inaceitáveis, a trabalhab¡lidade e a resistència mecånica da massa.

Quartzo, finamente d¡vidido, pode s6r muito útil em argila contendo calcário,
pois a 900oC reage com o CaO, formando silicato de cálcio, wollastonita, contribuindo para

maior resistência mecånica do produto.

Compostos de fano

Devido ao modo de oconència geológica, é comum as argilas serem

contraminadas por óxidos e/ou hidróxidos de feno, cujo teor normalmente se situa entre 4 e

8%. São esses óxidos que conferem a cor vermelha (FezOg). Quanto ma¡s homogênea e

íntima for a distribuiçåo desses óxidos e h¡dróxidos na argila, mais uniforme será a cor do

produto. A cor vermelha é intensificadâ quando a hematita é formada pela decomposiçåo de

outros m¡nerais durante a que¡ma.

Os produtos de ceråmica r¡ermelha são sempre queimados em atmosfera

oxidante, po¡s a cor vermelha altera-se para preta em fomos com atmosfera redutora, po¡s

sob essas condições a hematita transforma-se em magnet¡ta (Fe¡ Or) e em wustitâ (FsO).

Out¡os minenis

A mica (principalmente a muscovitia e a s€ricita) é um bom fundente devido ao

elevado teor de potássio. Os problemas r€lativos à presença das micâs serão referenciados

mais adiante, no item 3.5.1.
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Os feldspatos são uma fonte de fundentes por serem minerais ricos em

óxidos alcalinos e alcalinos tenosos. Entretanto são considerados como ¡nertes pois as

temperaturas de queima em ceråmica vermelha såo insuficientes para que ocoram reaçóes

entre eles e os demais componentes de argila.

A presença de calcita, magnesita ou dolomita reduz a plastic¡dade, a

contração de sec€gem e de queima, aumenta a porosidade e a absorção de água. Além

disso neutralizam os efeitos dos óxidos e hidróxidos de feno na cor do produto final,

tomando-a amarelada ou marrom amarelada.

. Composição química

O teor de determinados elementos químicos em uma matéria prima influencia

algumas das característ¡cas dos produtos c€råmicos acabados.

A sílica encontra-se formando parte dos minerais argilosos, de outros

silicatos, e como sílica liwe normalmente em forma de quartzo.

O aumento do teor de sílica denota maior porcentagem de quartzo que pode

interferir no comportamento tecnológico da argila, como referido anteriomente.

O teor em alumina pode ser um indicador da concentração de minera¡s

argilosos e de sua plasticidade. A resistência mscånicâ após queima e a temperâtura de

fusão seråo tanto maiores quanto maior for o teor em alumina que forma mullita (cristais em

forma de agulhas qu€ aumentam a r€sistência mecånica das peças)

Os óxidos de sódio e potássio såo fundentes muito ativos. Em açilas
cauliníticas com porcentragens de KzO e NazO que não chegam a 1o/o, a temperatura de

quêima do ladrilho fica acima dos 1100oC. No caso de argilas illlticas com teor€s superiores

a 5%, a temperatura bai¡<a para 825oC e 850oC. Estes óxidos formam vidros mais viscosos e

que vão se desen\olvendo gradualmente até as temperaturas mais elevadas. De outra

forma, teores elevados desses óxidos Grusam aumento da dilatação por um¡dade das peças

cozidas, já que os vidros por eles formados såo muito solúveis em água, originando

espaços vazios pela perda do Na* e K, com aumento da permeabilidade.

Os óxidos de cálcio e magnésio também såo fundentes muito ati\os acima

dos 1050pC. No enüanto, seu comportâmento diferencia-se dos óxidos alcslinos, por

formarem vidros muito fluidos, que dåo lugar à rápida fusåo e deformaçpo da peça, antes de

alcançar o ponto de greisificação.

A presença de carbonatos de cálcio (calcita) e/ou magnésio (magnesita,

dolomita), pela transformação processada na queima dos carbonatos em óxidos de cálcio e

COz e a reidrstação posterior dos óxidos de cálcio, orig¡nam defeitos que também seråo

discut¡dos no it€m 3.5.1.
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Todas as argilas contèm titånio em porcentagens da ordem de 0,1 a 0,4o/o de

TiOz (rutilo). Nos caulins encontra-se em quantidades reduzidas e em maior quantidade nas

dema¡s arcilas. O titânio é um intensificador da cor amarelada produzida por reaçåo com o

ferro.

A presença de sais solúveis na composiçåo química das argilas, pode originar

alguns problemas e será discuiido separ¿¡damente, já que fez parte de um dos experimentos

desta peasquisa.

Genericamente, segundo Marques & Santos (1996) pode-se salientar:

a) o teor de Fe2O3, com influencia na cor;

b) o teor em álcalis (NazO + K¿O), e a razão entre eles, com incidência :ra

fusib¡lidade e plastic¡dade;

c) o teor em T¡O2, que influencia na cor após queima e refratariedade;

d) os teores de CaO e MgO, com açöes na desfloculabilidade e fusibilidade;

e) os teores de SiOz e AlzOs, dos quais também depende a refratiariedâde e a
plasticidade.

A tab€la 2 apr€senta as esp€cificações químic€rs indicativas consideradas

mais relevantes das matérias primas cerâmicas com ènfase à ceråmica estrutural, ao setor

de pav¡mentos, revestimentos e ao grés.

. Granulometria

O controle da granulometria, juntamente com outras caracterfsticas (forme e

estado de agregâçåo), determinam algumas das principais propriedades de produtos

acabados (absorção de água, res¡stência mecånica, tamanho de poros, etc.), tendo

influència direta em algumas fases do processo ceråmico (secagem).

A aplicabilidade das matérias primas em função da distribuição

granulométrica pode ser vista no diagrama de Winkler (19541 apud Armenteros (1996)

(figura 7).

Oondi ef a/. (1998), através de um estudo comparativo entre matérias primas

alemås ê italianas, cons¡d€raram esse d¡agrama mais indicado para a adequaçåo de

ceråmica estrutural com matérias primas alemås, que såo mais grosseiras, sugerindo a

modificaçáo do diagrama temário para vértices de < 2 pm, 2 - 1O pm e > 10 ¡-tm para

matérias primas de granulometr¡a mais fina (italianas).
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Figura 7 - Apl¡cabil¡dade das matérias primas em funçåo da d¡stribuição granulométrica -
Winkler (f 954) apud Armenteros (1996)

. Sais solú\€is

As argilas para ceråm¡ca vermelha costumam conter teores variáveis de sais

solúveis ricos em elementos alcalinos e alcalinos tenosos, do t¡po sulfatos de cálcio

hidratado, de magnésio, de sódio, de potássio, fluoretos e outros.

Sua presença nas matérias primas em teores significativos pode provocar o

surg¡mento de manchas por toda a superlcie de peças após moldagem/secagem e queima

(quando posteriormente umedecidos). As referidas mançhas afetam o aspecto estético e,

nalguns casos (sâis agressivos de Na e Mg), originam mesmo danos ineperåveis nos
produtos finais.

A evaporaçåo lenta da água contida nas peças acaba levando, por

fenômenos de capilaridade, elementos à superffcie que af se precipitam, produzindo as

referidas manchas. Essas manchas denominam-se eflorescências, sendo geralmente de
coloraçäo branca ou amarelo- esverdeada. No capftulo 3 será apresentado com maior

detalhe a sua origem e os procedimentos tendentes a evitá-las, uma vez que constituem um

dos defeitos passlveis de ocorrerem durante o processo ceråmico.

Outros problemas como liberaçåo de SOz, SOe, de cloro e flrlor, que såo

gases ácidos e tóxicos, de efeitos negativos à atmosfera do fomo e ao meio amb¡ente

também podem ser devidos à presença de sais solúveis.

, .cTc
A capacidade de troca catiônica total (CTC total) é e propriedede que

possuem os arg¡lom¡nerais de trocarem cátions, podendo influenciar as suas caracterfsticas
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físico-químicas e tecnológicas. É medida pelo número de miliequivalente do cátion trocável
em 1009 de arg¡la, variando consoante a argila ou argilomineral considerado (tabela 3).

O teor de cátions trocâdos é a quantidade de cát¡ons adsorvidos na argila e
que globalmente corresponde ao valor da CTC.

Mlner¡l CTC (meq/100 q)

Caulinita 3- 15

Haloisita (2H2O) s10
Haloisila (4HrO) I0"40

Monùnorilonita 8G'150

lllita 10-40

Verm¡culile 10G 1 50

Clorila 10-40

Seoiolita-AtaDuloita 2G30

Tabela 3 - Capacidade de troca cetiônica de argilominerais, Grim (i962).

. Superfícieespecifica

Segundo Coroado ef a/. (1999), através da deteminaçåo da superffcie

especÍfic¿r pode-se controlar a frâçäo fina (< que 63 ¡rm) na recepçäo e/ou enraç¿lo de

matérias primas argilosas, aferindo assim a sua homogene¡dade.

A superffcie especlfica das arg¡las está ¡ntimamente l¡gada ao seu grau de
finura, sendo tanto mais elevada em funçåo quer da natureza mineralógica das argilas quer

da abundåncia de finos presentes nas matérias primas ceråmicas, tendo uma r€leçåo d¡reta

com a plast¡cidade das mesmas.

Os autores citados propóem a utilizaçåo do azul de metileno "método da

mancha'como método expedito na avaliaçåo e controle de finos para a determinaçåo da

superffcie específica. Em virtude dos minerais de argila possuírem diferentes capacidades

de adsorverem o corante orgânico, os resultados obtidos serão indicadores da composição

mineralógica das matérias primas argilosas ensaiadas.

Para Gomes (1988), a superflcie especffica dos minerâis de argila mais

comuns varia de'15-50 m2/g para a caulinita, de 50-100 m2þ para a illita e de 150-800 mrlg
para a esmectita. Ressalva-se que o teor em matéria orgånica e em óxidos de feno podem

alterar os resultados, já que adsorvem igualmente o corânte, Boust & Privê (19&4) apud

Coroado et al. (op.cit.).

Este fato foi constatado em Coroado et al. (op.cit.) qu€ obtiveram os menores

valores para amostras predominantemente caulinfticas, os maiores valores de adsorçåo
para amostras esmectíticas e valores intermediários para as essencialmente ¡llíticas.
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Este mesmo método também foi util¡zado por Banoso (1996) para estudar a

classificaçåo de solos para diferentes teores e tipos de fraçåo f¡na e assim estimar como

variam as propriedades tecnológicas para fins de pâvimentaçáo.

. Plastic¡dade

Bloor (1957) e Moore ('1965) âpud Doménech et a/. (1994) definem

plasticidade como sendo a capacidade que um material possui em se deformar sem ruptura,

quando submetido a aplicaçåo de uma força extema que näo exceda um valor crltico,

perdendo a deformação alcançada quando a força é eliminada ou reduzida abaixo do

referido valor. Segundo esta concepção o material terá deformação permanente apenas

quando a força apl¡cada for maior que o valor crít¡co.

Doménech et al. (op.cit.) considera que esta definição deve sor encarada

com reservas, uma vez que é apenas d€ âmbito qualitativo, ¡ndicando som€nte o

comportamento que uma ampla gama de materiais possuem quando submetidoa a uma

mesma força de deformaçåo, não tendo em consider¡¡çåo as condições em quê a força foi

apl¡cada (direçäo, duraçåo e velocidade).

Os materiais argilosos desenvolvem a plasticidade quando misturados com

água, sendo €sta caracterlst¡ca importante principalmente na conformaçåo das peças em

ceråm¡ca trad¡cional.

A plasticidade depende d€ um conjunto de fatores ta¡s como a relação

argila/água assim como de algumas propriedades do meterial argiloso (composição

mineralógica, dishibuiçáo granulométrica, superffcie especffica, colóides, sais solúveis, etc),

sendo a sua determ¡naçåo de grande ¡mportånc¡a industrial.

É comum relacionar-se a plastic¡dade das massas ceråmicas com o seu

comportamento nas diversas fases do processo de febriceçåo antes da queima

(conformaçåo, sec¡gem, movimentaçöes de transporle, etc). Este situação é possfvel pois

as propriedades dos minerais argilosos que våo def¡n¡r o seu comportamento plástico eståo

diretamente relacionadas com determinadas propriedades tecnológ¡cas (rosistència

mecånic.l, contraçåo, permeabilidade, compacidade, etc.).

A plasticidade constitui assim um fator relevante na formulaçåo de massas

ceråmicas, onde se misturam meteriais de plasticidades diferentes até se conseguir uma

pasta com um comportâmento otimizado. Desta forma, ainda segundo Doménech ef a/.

(1994) e plasticidade ótima é a mlnima necessárie para que o prooesso de conformaçåo ou

moldagem se realize de forma adequada, nåo gerando problemas posteriores como

deformaçöes e baixa resistència mecånica das peças verdes ou secas.
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Os minerais de argila, especialmente aqueles de granulometria mais fina ou

com maténa orgânica associada, acabam por promover o aumento da plastic¡dade e da

resistência mecånica a verde (Lucas 't 991 ).

Existem vários métodos para determinaçáo da plasticidade. Neste trabalho

utilizou-se a norma portuguesa NP 143, baseada no método de Atterberg (1932), que define

o intervalo de umidades em que a argila pode ser moldável.

Para Atterberg o índice de plasticidade (lP) é dado pela diferença entre o

limite de liquidez (LL) e o limite de plasticidade (LP).

O limite de l¡quidez (LL) corresponde ao teor de um¡dade acima do qual a

massa não tem suficiente consistência para ser moldada (fluindo) e o limite plástico (LP) ao

teor mínimo de água para se moldar uma arg¡la sem que haja deformaçöes (trincas).

Segundo Verduch (1995) a consistència refere-se ao comportamento de uma

argila em função da umidade, ou seja, a argila passa a ter boa consistência quando se

introduz água livre entre os grãos e as atraçöes cap¡lares devidas às tensões superficiais da

água vão provocar um âumento da coesåo entre os grãos.

A ¡mportåncia prática em se determinar os lim¡tes de Atterb€rg segundo

Gippini (1969), reside em très aspecîos principais:

¡ comparaÇâo das argilas sob o ponto de vista plástico (lP);

. exercer um controle efetivo da qualidade das matérias primas;

o definir um limite de retraçåo útil para o estudo da secagem.

No diagrama de Casagrande (f¡gura 8) a reta e 45o de equaçåo Pl = 0,90 (LL

- 8) conesponde a LP = 0, pelo que todas as argilas teråo uma representaçåo abaixo dela.

c
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Figura I - Diagrama de Casagrande
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A reta de equação Pi = 0,73 (LL - 20) (linha A) separa empiricamente as

argilas ¡norgânicas típicas das que possuem colóides orgânicos. As argilas ¡norgânicas

situam-se acima desta reta e as que possuem colóides orgânicos abaixo.

A reta vertical LL - 50 é uma separação convencional que divide argilas de

baixa e média plasticidade das de alta plastic¡dade.

. Dilatometria

O comportamento da dilatação térmica linear das argilas constitu¡, também,

um auxiliar na identificação dos componentes minerais dessas matérias primas.

Compreende-se como dilatação-contração térmica linear as alteraçöes sofridas pela

variaçäo de temperatura, sob uma só dimensão. O coeficiente de dilataçäo térmica linear é o
aumento de comprimento experimentado pela unidade de comprimento na elevaçåo de 1oC

de temperatura.

Segundo Cizeron (1985) as variações dimensionais ou coeficiente de

dilataçåo depende de vários fatores, tais como:

. el¡minação de component€s mineralógicos, e\€ntualmente com a formaçåo

de uma pressão gasosa intema;

. reaçöes e transformaçðes estrutura¡s;

. sinterizaçåo;

. surgim€nto de fases viscosas ou líquidas;

. flu¡dez.

A análise da curva dilatométrica, além de complementar a c¿¡racterização

tecnológica das maté¡ias primas, é importante na determinação da alteração dimensional

das amostras, ajudando a controlar e prever o tamanho final desejado das peças a fabricar.

o Análises térmicas

É possível, através da realização de anál¡ses térmicas, avaliar as mudanças

físicas e químicas que säo acompanhadas por absorçåo de calor (reaçåo endotérmica) ou

liberação de calor (reaçâo exotérmica) em uma subståncia quando submetida a uma

velocidade de aquecimento constante.

A análise termogravimétrica tem como objetivo quântificâr as perdas de peso

sofridas pelo material quando é submetido a uma velocidade de aquecimento constante. A

anál¡se termogravimélrica diferencial ou derivada quantifica a velocidade de perda de peso.

As massas utilizadas na indústria ceråmica näo contém, geralmente, mais de

30 a 50% de minerais argilosos propriamente ditos, pelo que as curvas diferem um pouco

das encontradas na literatura, conespondentes à espécies puras. No entanto, subsistem os
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aspectos mais característicos das espécies mineralógicas majoritárias, que estejam
presentes nas amostras.

3.3.2 Questões ambientais

Relativamente a outros setores ¡ndustriais, a ampritude dos probremas
ambientais originados pela indústria ceråmica não é muito relevante.

No entanto, a concentraçäo de indústÍias deste setor (póros cerâmicos), quer
na proximidade da ocorrência de jaz¡das de matérias primas adequadas quer de grandes
centros urbanos, podem provocar alguns danos ambientais, fundamentalmente pe;¿

emissåo de poluentes gasosos liberados durante a queima dos produtos.

Pode-se definir efruentes gasosos como sendo uma mistura de gases
originados em uma determinada fase do processo industrial que são liberados para o meio
extemo através de um conduto (chaminé) e que contém subståncias no estado gasoso e
também particulado (sólido), com teores capazes de provocar contaminação atmosférica
(Mazzali ef a,. 1995)

As emissões gasosas podem ser medidas em concentraçåo (mg de
poluente/Nms) ou fator de emiss¿lo (mg de poluente/kg de produto).

A concentração de um determinado contaminante na emissåo gasosa é
medida por mg/Nm3 e o fator de emissão conesponde à massa de contaminante (g) emitida
por unidade de produto (kg) durante a fase do processo considerada e define-se pela
relação g/kg.

Num processo de fabricação mede-se normalmente o fluxo de massa de
contam¡nante (g/h) por produçåo horária (kg/h) obtendo-se a massa de contaminante (g) por
kg de produto ceråmico.

Mazzali et a¿ (1993) apresentam uma classificaçâo e qualificaçåo das
emissóes gasosas nas indústrias ceråm¡cas segundo diversos fatores como: fase produtiva,
temperatura e umidade, condição fluidodinåmica de emissão por unidade de tempo e nlvel
de emissão e identificação e origem dos contaminantes.

Entre os principais poluentes atmosféricos liberados pela indústria cerâmica
podem-se citar os óxidos de enxofre (sox), os óxidos de nitrogênio (Nox), os compostos
orgånicos voláteis (coV) e sobretudo os fluoretos (Bouscaren 1993). Também nalguns
combustfveis utilizados ex¡stem produtos vestigiais que såo emitidos pela chaminé durante a
combustão sob a forma de gases ou partlculas.

Segundo Dondi ef a/. (1997), os principais fatores que afetam a emissão de
gases poluentes são:

. alta concentraçåo desses elementos nas matérias prímas;
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. tipo de combustível usado;

. condiçöes tecnológicas de queima (temperatura máxima, gradiente

térmico, ciclo de queima, etc).

Assim, o tipo e teores de poruentes emitidos são bastante variáveis,
dependendo das matérias primas, do processo industrial e das condições de func¡onamento.

o monitoremento de emissöes gasosas deve possuir condiçöes básicas para
a caracterização de uma fonte emissofa, de modo a reunir resultados conclusivos e
representativos da composição do seu efluente e do seu caudal de emissão.

. Flúor

Numerosos estudos têm sido rearizados na Europa nos últimos anos (igg0-
1997) sobre os diversos tipos de em¡ssões, objetivando conhecer a natureza dos seus
mecanismos e os efeitos prejudiciais de alguns elementos poluentes na atmosfera,
conducentes à elaboraçilo de rígidas le¡s de controle, sobretudo para o flúor (Diez 1998).

Nos palses industrializados, além das preocupações com problemas
causados pela emissão de enxôfre e cloro (já parcialmente controlados e resolvidos pelo
tipo de combustivel utilizado), subsiste o problema relevante da emissão de flúor na

atmosfera. Algumas medidas mit¡gadoras são descntas em Hauck & Hilker (19g6).

As emissôes fluoretadas, quando em contato com a água atmosférica,
reagem quimicamente para HF originando chuvas ácidas. o flúor destas chuvas, ao cair no
solo, é fixado p€las plantas entrando d¡reta ou indiretamente na cadeia alimentar do homem.
Esta situaçåo é causadora de diversas enfermidades, principalmente relacionadas com os
tecidos ósseos.

A determinação do teor de frúor existente nas matérias primas argirosas
utilizadas na indústria ceråmica é um processo fundamental por constituir um problema
intrínseco às mesmas, permitindo um melhor controle da quantidade da emissåo desse
poluenle durante o processo (Fabbri 1990, Fabbri 1 991).

A liberação de F'processa-se em uma gama muito ampla de temperaturas
dependendo do tipo de mineral e do tipo de tratamento térmico a que as matérias pr¡mas

sâo submetidas. A sua liberação inicia-se aproximadamente a partir dos soooc e atinge o
seu máximo entre 1000 - 1100oC (Sedej 19BB).

A presença de dióxido de enxôfre na queima do combustível (no caso o óleo),
promove a entecipaçåo do início do processo de liberaçåo do flúor. Também a presença de
vapor da água na atmosfera do forno, associada à de soz, acelera igualmente o in[cio da
emissão (Sedej op. cl¿. ).

¡ SOx (SOz, SOs)
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As emissóes de óxidos de enxofre, considerado um dos contaminantes mais
comuns da atmosfera, provêm da composição do combustível e da matéria prima, bem
como dos paråmetros de queima. A concentração final das emissões é fortemente
influenciada pelo teor de enxofre do combustível, que pode atingir os 3,5%.

Normalmente o SOz têm efeitos negativos na vizinhança das unidades fabris,
contribuindo para a formaçäo de poluentes ácidos na atmosfera (chuvas ácidas).

o NOx (NO e NOz)

Os óxidos de nitrogênio formam-se sobretudo pela oxidaçåo do nitrogênio
molecular da atmosfera de combustão. Assim como o sox, também são contaminantes
atmosféricos comuns.

A formação de NOx é função da temperatura e do excesso de ar na chama.
Embora em menor porcentagem, o combustfvel e matérias primas util¡zâdas såo também
fontes de nitrogènio para a formaçáo de NOx.

o Carbono Orgånico (CO) - Compostos orgånicos voláteis (COV)

Os gases de carbon¡zação liberados nomalmente a baixas temperaturas,
durante a queima de composiçöes ceråmicas, constituem os compostos orgånicos voláteis
(COV). Estes gases sáo essencialmente cornpostos de carbono orgånico resultantes de
piról¡se durante a fase de pré-aquecimento, tendendo a serem libertados pela chaminé
(sentido de escoamento do forno) sem estar€m completam€nte queimados.

Segundo Mazzalii ef a/. (',1995) a presença de subståncias orgânicas ou
carbono orgånico nas massas cerámicas da indústría ital¡ana contribuía em 57o da emissåo
global de co2, sendo a contaminação em coz fundamentalmente devida ao tipo de
combustfvel utilizado (combustfveis fósseis). com a modemização e util¡zação de gás

natural (metano), o problemâ foi bastante min¡mizado.

Almeida (1997) estudou duas gamas de temperaturas de liberaçåo de COV
(200-250oC e 400-500oC), durante a queima de tijolos em fomo tunel, com incorporaçåo de
lamas de ETAR e senim. No primeiro ¡ntervalo de libertaçåo (temperatura inferior a 400oC),

ocofre apenes combustão parcial destes compostos. Portanto, a determinaçåo das games

de temperatura em que ocone liberaçáo de COV é condiçåo essencial para sua
quantificação e prevenção. Dependendo da sua origem, estes podem conter um largo

número de componentes com odores desagradáveis que também podem ser tóxicos e
perigosos para a saúde humana.

3.3.3 Aplicaçöes das argilas
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As argilas são uma das matérias primas mais utilizadas pelo homem desde a

ant¡guidade, em virtude de algumas das suas propriedades tais como a plasticidade e a

coesáo (resistência), caraclerísticas essas que lhes perm¡tem um grande espectro de
aplicação, Caillère ef al. (1982)

As matérias-primas para cerâmica vermelha devem apresentar um conjunto
de característlcas e propriedades para a sua melhor adequaçäo aos processos de fabrico,
de forma a:

o permitir uma boa moldagem (plast¡cidade);

o possuírem res¡stência mecånica após conformação que poss¡bilite o fácil
manuseio das peças cruas e também após secagem e queima;

o não originarem defe¡tos;

. nåo contrair demasiadamente quando submetidas à secagem e à queima.

As principais argilas utilizadas na indústria de ceråmica vermelha såo do tipo:

. argila plástica, wlgarmente conhecida por massapè, de orig€m aluvionar;

. argila vermelha, designada por bano vermelho;

. argilas ocres, normalmente com características refratárias;

. argila para manilha (pipe-clay);

. argila para tüolo (brick-clay).

3.3.3.1 Argilas para fabricação de tijolos e abobadilhas

Segundo Sousa Santos (1989), as argilas para uso na fabricação de ceråmica
vermelha de uso na construçáo civil devem teÍ as seguintes propriedades:

. ser moldadas facilm€nte;

. ter valor médio ou eler¡ado para a tgnsåo ou módulo de ruptura à flsxåo
(R¡es 1927 apud Sousa Santos op. crl. ) antes e após queimar;

. apresentar um mín¡mo de trinc€s € empenamentos;

. apresentar a cor vermelha a baixas temperaturas (geralmente 9S0oC, que

é a cor usual de queima para esse tipo de produto).

Algumas argilas sedimentares recentes são utilizadas na fabricaçåo de tijolos.

3.3.3.2 Argilas para fabricaçäo de telhas

As argilas utilizadas na fabricaçåo de telhas devem possuir:



plasticidade adequada para a moldagem;

tensåo ou módulo de ruptura à flexâo elevado quando seci¡s, para

permitir o manuse¡o durante a fabricação e após a secagem;

tensão ou módulo de ruptura à flexão elevado após queima;

retração unifome e controlada para proporcionar um bom

dimensionamento final do produto acabado;

porosidade aparente e absorção de água baixas para não perm¡t¡r a

permeação de água;

não originar trincas e emp€namentos após sec¿rgem e que¡ma.

possuir cor \€rmelha após queima a cerca de 950oC, por ser um dos

fatores principais para a aceitação de uma argila para fabricação de telhas,

(o mercado brasileiro exige, em geral, telhas de cores vivas, variando do

alaranjado ao vemelho. Contudo existem argilas pobres em feno que

podem produzir telhas de cores claras com características caråmicas

satisfatórias para a fabricação de telhas).

Argilas sed¡m€ntares recentes e antigas são usadas para essa finalidade.

3.3.3.3 Argilas para fabricação de ladilhos de piso

As matérias primas argilosas utilizadas no fabrico destes produtos såo açilas
plásticas e folhelhos arg¡losos, de fácil moldagem, com elevados teores em feno e de metais

alcalinos, que vitrificam a temperaturas relati\ñamente baixas, sem tendència a emp€nar.

A cor vemelho viva, sem manchas €scuras, após queima entre 1000pC e

1100oC (faixa de temperatura de queima usual) é uma característica desejável, além dos

valores baixos de absorção de água e porosidade aparente, geralmente abaixo de 5ol0,

devido ao elerado grau de vitrificaçåo atingido, o qual dá origem a uma elevada resiståncia

à abrasão (Feneira & Bazaghi 1970; Bazaghi & Almeida 1973 apød Sousa Santos 1989)

Argilas para esse uso são normalmente denominadas "taguás"; geralmente

såo folhelhos argilosos € arg¡l¡tos antigos.

3.3.3.4 Argilas para fabricação de grés fino porælanato

O grés porcelånico constitui a t¡pologia de pavimento ceråmico que reg¡strou

um maior sucesso nos últimos anos. Trata-se de um produto de grande qualidade e
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elevadas exigènclas técnicas, no que conceme à resistência à flexão e abrasåo, absorção
de água, dureza, dilataçåo linear, choque térmico e aos ataques ácidos (Heck 1g96).

Caracteriza-se pela queima em temperaturas elevadas (normalmente na
gama de 1200oc - 1250oc) e em ciclos rápidos (60 a 70 minutos), através de conformação

com alta força de prensagem (> 3s0 kg/cm2), objetivando-se um alto grau de vitrificaçåo dos
produtos.

As matérias primas utirizadas säo de duas tiporogias diferentes. Enquanto
uma é de natureza argilosa (illft¡co-caulin ltica), a segunda é de natureza nåo plástica
(feldspatos, f€ldspató¡des e quarEo) com câráter fundente (Brusa et at. 1992).

A principal caracierfst¡ca destes componentes são os baixos teores em
elementos de cor, como óxidos de ferro (Fe2O3) e titånio (TiOr).

A quantidade dos diversos componentes (matéria prima argilosa, fundente e
quartzo) vai depender exclusivamente da nâtureza mineralógica intrlnseca da argila, de sua
granulometrie e, em último caso, do grau de sua reatividade com o fundente.

3.3.3.5 Argilas para fabricação de manilhas vidradas

Para a fabricação de manilhas vidradas as argilas utilizadas såo plástic€s, de
fác¡l extrusåo e elevada resistência mecånica à compressão no estado úmido (ou "verde")
para nåo se deformarem sob o próprio peso. Dev6m, além disso, possuir uma composiçåo
qufmica conveniente para absoryer sal (cloreto de sódio) ou um vidrado fundido, de forma a
produzir uma camada de vidro (esmalte ceråmico) uniforme e sem trincas.

Geralmente såo utilizadas argilas do mesmo tipo das usadas para fabricaçåo
de telhas e/ou folhelhos argilosos näo muito ricos em fundenles (semi-refratárias), de boa
extrudabilidade (Owen & Wonall 1960 apud Sousa Santos 1 989).

3,4 CARACTERÍSTICAS INDUSTRIAIS RELEVANTES

A tecnologia de fabricaçåo dos produtos estruturais de ceråmica vermelha
não tom sofrido grande evolução com o tempo. os processos básicos ainda hoje utilizados
såo similares aos do século passado, embora as inovações introduzidas no processo

tecnológico e a modemizaçáo dos equipamentos utilizados visem, fundamentalmente, uma
maior automaçåo, com o objetivo de aumentos de produtividade, reduçåo dos custos de
fabrico e de mtlo de obra, diminuiçåo de desperdfcios (quebres), racionalizaçåo energética
conducentes a ume poupança de energia e o aumento da qualidede dos produtos.

A indústria de ceråmica estrutural tem-se or¡entado segundo duas vertentes
diferentes: uma, de bases puramenle industriais, com implementaçáo de estratégias que
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v¡sam responder aos atuais desafios de concorrência e mercado e outra, mantendo
características vincadamente artesanais, com áreas de influência pequenas e, em regra,
exclusivamente locais.

Na perspectiva da escassez e aumento dos custos dos combustíveis,
renováveis ou não, a tecnologia dos equipamentos de secagem e quoima tem evoluído
significativamente, não só para obtençåo de uma melhor efic¡ênc¡a de func¡onamento mas,

também, para promoção do reaproveitamento energético possível, redução de perdas e

diminuição dos ciclos.

Apesar das tecnologias envolvidas não possuírem uma comploxidade muito
relevante, problemas mercadológicos têm originado que a indústria de cerâmica vormelha
brasileira não venha acompanhando convenientemente esta evolução, e os equipamentos
mais importantes do processo (secadores e fornos), salvaguardando algumas exceções,

não têm sido melhorados-

3.4.1 Processo lndustrial

O fluxograma da f¡gura g apresenta o processo geral de fabricação de
produtos estrutura¡s da ceråmica vermelha (telhas, tijolos, lajotas, tubos ceråmicos para

esgoto, etc).
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Figura 9 - Fluxograma do processo geral de fabricação de cerÊ¡m¡ca estrutural
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O processo é comum para todas as cerámicas, com pequenas modificações
em funçáo das características das matérias primas utilizadas, da mistura em uso nas
empresas, dos equipamentos disponíveis e do tipo de produtos produzidos.

As matérias-primas são transportadas dos jazimentos para os galpões de
estocagem por meio de câminhões ou mesmo tração animal nas ceråmicas mais
rudimentares. Algumas cerårnicas possuem depósitos próprios de argilas, situados
normalmente próximos à empresa, enquanto outras as adquirem de terceiros.

Em alguns pólos ceråmicos como por exemplo o de Santa Gertrudes, no

Estado de são Paulo, a matéria-prima é distribuída já beneficiada pela uNlcER (união
cerâmicas Ltda), hoje considerada uma das maiores centrais de matéria-prima do mundo
onde, atualmente, cerca de 10 indústrias de pisos e revestimentos são favorecides.

As matérias primas são recebidas em um caixão alimentador dosador (foto 1),

onde são proporcionalmente dosadas em diversas razões (2:'1, 3:1 ou 4:1, etc) conforme as
caracterlsticas ceråm¡cas pretendidas. Posteriormenter såo levadas por meio de uma
corrente transportadora (foto 2) ao desintegrador, com o objet¡vo de triturar os toröes
maiores de argila, de modo a facilitar a operaçáo dos laminadores a jusante.

Os laminadores såo equ¡pementos que têm por funçäo transformar a matéria
prima em låminas (foto 3), eliminando pedras que são expulsas ou trituradas durante a
passagem da argila nos cilindros, conferindo maior homogeneidade às massas.

Após a passagem pelos laminadores a mistura segue para o misturador (foto

4), ond€ é adicionada a água necessária para tomar a massa plástica para a moldegom por

extrusåo. A função básica desse equipamento é homogeneizar e umectar convenientem€nte
a mistura.

O misturador alimenta diretamente a erfrusora (foto S) onde a massa é
impulsionada por meio de parafuso sem fim (hélices), através de chapa de feno perfurada,
para dentro da cåmara de vácuo. o vácuo de 2s'126' Hg é obtido através de bombas de
vácuo de anel lfquido.

Da cåmara de vácuo o material é retirado por meio de outro parafuso sem fim
que impele a massa, forçando-a a passar por uma matriz de feno (boquilha), conformando-a
no tipo de produto que se deseja fabricar (t¡jolos, lajotas, tubos, etc), (foto S). No caso da
produção de telhas, após a obtenção de uma lastra extrudada, a forme final é conferida
através de uma posterior conformação por prensagem.

O bloco do material extrudado é contfnuo, sendo entåo cortado nos temanhos
padronizados por meio de cortadeira manual ou automática (fotos 6), acoplada à êxtrusora,
operando em sincronia com o deslocamento do bloco em extrusão, para evitar cortes em
bisel.



Após o corte (foto 7) os blocos úmidos são retirados manual ou

automat¡camente (foto 8) e transportados para os galpöes de secâgem natural (foto g) ou
para os secâdores artificia¡s de diferentes tipos (foto 10), onde são empilhados para

secagem.

Quando a secagem é natural (blocos empilhados nos galpöes), a duraçåo da
secagem é função das condições do ar atmosfér¡co (temperatura, umidade relat¡va) e da
ventilaçåo do local.

A secagem artificial é realizada em cåmaras de secagem construldas em
alvenaria, durante um ciclo que depende das características da matéria-prima, do formato
das peças e da disponibilidade de calor de recuperação dos fornos ou das fomalhas
auxilieres, e normalmente ¡ealizada as temperatures que atingem B0 a 11OoC.

Os produtos secos såo então transportados para os fomos (foto 11), onde såo
submetidos a um tratamento térmico de queima. As temperaturas de queima såo variáve¡s

em funçåo dos produtos considerados (ti¡olos, tubos ceråmicos, etc).

Após resfriamento, os produtos queimados såo desenfomados, eslando aptos
para comêrcialização (êventualmente em paletas) e uso. A seqi.iência das fotog citadas
acima, representativas do processo são apresentadas na estampa 1 .

3.4.2 Operações básicas do processo de fabricaçåo

Além da extreção, o preparo, dosagem e homogeneizaçäo das matérias
primas constituem fases de fundamental importância no processo cerâmico, às quais se

seguem etapas posteriores de conformaçåo, secagem e queima igualmente relevantes.

Assim como no infcio do processo, que já advém do controle das matérias
primas, a falta d€ controle no processo de secagem e na queima poderåo originar graves
problemas de qualidade nos produtos finais, gerando prejuízos para a indústria e
insatisfaçåo para os consumidores.

Sumariamente, as operaçöes básicas que caracterizam o processo de

fabricaçäo adotado pelo setor säo:

a. Preparaçåo da matéria-prima

b. Conformação mecånica da matéria-prima

c. Secagem

d. Queima

3.4.2.1 Preparação das matérias primas

O grau de preparo das matér¡as primas vai determ¡nar a qualidade de um
produto ceråmico.
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Nos países industnalizados os setores de preparação de matérias pnmas

alcançam níveis já bastante elevados, contrariamente ao que se verifica em países em vias

de desenvolvimento, onde este setor é, normalmente, bastante precário e näo tem merecido

a atençäo que exige, originando produtos finais de fraca qual¡dade.

O processo de preparação das matérias primas pode ser dividido em duas

fases complementiares entre si:

1) pré-preparaçäo ou preparação indireta;

2\ preparaçáo d¡reta das argilas.

A primeira, que pode ser chamada de pré-prcpançáo ou preparação

indireta, não depende exclusivamente de meios mecånicos, sendo a fase em que as

matérias primas são homogeneizadas antes de entrarem no processo de fabricaçåo.

As argilas recém efraídas dos baneiros devem ser dispostas de modo a

formarem um tronco de piråmide estratificada, com camadas âltemadas de 50 a 75 cm, no

máximo. A altura da pilha deve ter em tomo de 5 a 8m, com uma largura variável de 5 a
25m.

A movimentação das argilas é efetuada com pá carregadeira, abrindo uma

frente vertical na pilha, de modo a que cada retirada efetuada contenha as diferentes

camadas emp¡lhadas para promover a sua conveniente mistura.

Os principais objet¡vos e serem alcançados nesta fase de preparaçåo indireta,

com o empilhamento em camades såo:

. Homogeneizaçåo - através da qual se pretende el¡m¡nar \€riações

composicionais das matérias primas e garantir, na entrada do proc€sso de

fabricaçåo, materiais com umidade e plasticidade constsntes. A

homogeneização propriamente dita é composta por processos de mistura,

meteorização, apodrecimento ou envelhecimento, bem como de

desagregaçåo, facilitando o processo posterior das máquinas de

preparaçåo.

. Disponibilizar uma res€rva de matérias primas no páteo das fábricas

(estoque) convenientemente dimensionado em função da própria

produção.

Para obtenção da massa ceråmica as d¡versas matérias primas açilosas
extrafdas devem ser convenientemente misturadas e, eventualmentg, loteadas com

desengordurantes, para correção da plasticidade ou melhoria de outras caractelsticas. É

conveniente que o número de camadas da p¡råmide do estoque seja tanto maior quanto

maior for a heterogeneidade observada nos jazimentos, para garantir uma maior perfeiçåo

das m¡sturas, e assim diluir as variações que possam existir em uma determinada camada.
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Este procedimento acaba por garantir um suprimento de matéries primas de
caracterfslicas constentes, evitando-se diversos problemas de fabriceção e,

cons€quentemente, incrementendo a melhoria da qualidade e uniformidade dos produtos

acâbados.

A meteorizeção consiste em submeter a(s) argila(s) recém extralda(e) à ação
dos agentes atmosféricos (apodrecimento). sob a açåo das chuvas, o material sofre
lavagem e deeagregação, com eliminaçåo dos sais solúveie, oxidaçåo daB piritas e
diminuiçåo dos temanhoo dos tonões. É um processo s¡mpleg e de baixo custo mas que

exige grandos áreas.

As matóries primas submelídas ao envelhecimento såo deixadas em
amblontes ao abrigo da luz, sem circulaçåo de ar, com umidade constanto e t€mp€ratur€s
baixas. o principal objetivo deste procedimento é o da homogeneizaçåo da umidade,
conseguindo-ee ume dêsagregaçåo e ind¡vidualizaçåo das partfculas argilosag com eumento
da concentraçâo e dgnsidado da água ao redor das mgsmas, criândo um câmpo olétrico
forte e port€nto uma massa argilosa mais coesa. Deesa forma consegue-s€ eumêntar sue
plast¡cidâds s evitar problemaa de trincas derivedos das þnsó€g do socâgem.

A água que enyolv€ cada partlcula de aryila vai funcioner como meio
lubrif¡cânte fecilitando o escor€gamento das mesmas no momento da extrusåo. o proceoso

do delaminaçåo ou individualtsaçåo dae partfculas argilosee é extremamcnto lento,
Bobrêtudo nog nfveis com umldades male baixae levendo meo€s ou ató mêsmo algun8 anos.

Duranþ o tempo em que as argiles såo submetida8 ao proc€sso de
envelhecimento também há a ação de microorganismos que atuam modiflcando
debrminadas propriedadês flsiequlmicas da mist¡re argila-água. Deste forma os
equilfbrios eletrolftlcos podem eer facilmente alterados bem como pode haver um
incremsnto na plasticidade o resistência às. trâçöes de secagem, pela atuaçåo dc ligantes,
Begrogadog pelos microorganismos e aumento da Foistência mecânica após secagem.

As secæçõee bac{erianas podem coneistir em ácidos ou enzimas capazes de
Bolubil¡zer certos fons como Fee e Al3' contidoe noe crietais arg¡losog com alteraçðes da
carya elétrica, da superflcie especffica e do pH da argila, refletindo d¡retemente no aumento
da plaetlcftlade.

Paralelamente âos procsssoE de homogeneizaçåo, são igualmente
importantos os controles periódícos de laboratório, cujos pârâmetros medidos våo depender
do tipo dc produto a s€r fabricado.

O controle granulométrico revele-s€ fundamentel, devendo s6r emostrados
diversos pontos do cada camada da pirâmide para eumêntar a signillcância e
repressntatividadB da amostra.

Ensaloe tecnolôglcos com deteminsçåo da umidede de conformaSo, fndices
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de contraçåo de secâgem e queima à temperatura prevista, resistência mecån¡ca em seco e
após queima e absorçáo de água, são também ess€nciais para conigir, otimizar e adequar
as misturas aos produtos que s€ pretondem produzir. A partir da média dos resultados
analíticos de cada camada e conhecendo-se a porcentegem que representa no conjunto da
pilha, é posslvel exûapolar os valores módios dos paråmetros ætudados, para todo o
conjunto em fas€ de homogeneizaçåo, porspectivar as eventuais variações e mantêr um
controle das mesmas para gue âs c€raclorl8ticas dos produtos finais estejam dentro dos
limites aceites por normas técnicas padronizadas.

A prory¡',ção dlæúe, dando continuidade à preparaçåo prévia, dep€ndê
diretamente das máquinas envolvidas no processo.

A preparaçåo direta pod€ se divirlir nas s€guintes etapas fundamentrais:

desegregaçåo, moagem e dosegem.

Na desagregaçáo e moagem das matérias primas os €guþementog
normalmente utilizados såo desagregadores propriamente ditos e moinhoe de mandlbulae
ou mertôlos. A funçåo destes equipamentos ó reduzir o tamanho de bloco8 måior€s de
agrogados do argilas maie compacles e reduzir a sua grenulometria para facilitar o procogso

de dosagem.

Na dosagem obþtiva-se €stabelec€r uma alimentaçåo constante e regular,

com a qual so podo estabelecer as condiçöes ótimas de funcionamento das máquinas da
cadeia de preparaçåo, misturar em qua¡squer proporçðee diferentee argileo o
desplestif¡centos, utilizando-ee para tento silos independentes com seuo dosif¡cadorÞs o
ceixõe¡ alimentrdorss espocff¡cos.

Na laminação, empregam-se os chamados laminadoree, exietindo

vulgarmente no proceo{¡o dois ou mais equipamentos de laminaçáo com abêrturas
progr€soivamente menor€s, que condicionam o grau de moegem f¡nal da8 maléries primas.

3.4.2.2 Conformação mecânica (moldagem)

A conformação mecânica consiete na preparaçåo da misfura para

amassamento e extrusão em marombes, para obtenção de blocos úmidos, de fo¡matoe
p€dronizados, e/ou pr€nsagem €m pr€nsas automátic€s psra obtençåo cle blhas e
sobrefudo de revestimentos.

A funçåo das marombas a vácuo é desáorar a(s) messa(s), acabando por

m€lhorar a conformação com um mênor consumo de água (facilitando portanto e eocegem e
aumentando a resiståncia mecânica em r,orde).

A utilização do sistema de moldagem a vapor permite controlar os teores de
umidade em águe livre a nfveis inferior€s dos ut¡lizados nas moldagens a frio, obt€ndo-se a
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mesma plest¡c¡dade. Portanto, o controle otimizado da umidade é um aspeclo a ter om

consideraçåo, tendo em viste a maior facil¡dade de extrusão e s6cagem.

Outra vantagem desso sistema é o de, com o aquecimento, a águe tomar-ss
menos v¡scosa, adquirindo uma ma¡or mobilidade, umedando as partfculas argilosas com

maior facilidade e uniformidade, resultando em p6ças que terão melhor empacotamento 6,

portento, melhor reeistência.

A utilizaçåo do vapor é ma¡s recomendável quando se utilizam metériag
primes mai8 plásticas, €nquanto para as de plasticidade normal ou ba¡xa este sistema pode

ser considerado facultativo, constituindo também um prooesso de econom¡a de energ¡a.

Ne conformaçåo por prens¡¡gem as matérias primas encontram-so com uma

umidade bastanto reduz¡da, exercendo-se uma força vertical (de cima pare baixo). A ligaçåo

entre eo partlculas argilosas deixa de ser realizeda etravés das moléculas de água, sendo
processada pelo empacotamento através da prsssåo exe¡cida.

Para controle de determinadas cerac.terfsticas cerâmica8, tais como condições

do socågem e queime, reduçåo da retraçåo linear, cor, etc., såo adicionadae à misture, s€

neceseário, outras metérias primas ou aditivos com funções dosplestificantee e colorantgs.

3.4.2.3 Secagern

A eecagem é uma dae fas€s me¡s delicadas do proceseo de fabricaçåo. Um
proc€8so inconeto de eecagem pode originar conseq0êncies dossstrosas na produção

fabril, que afetam e própria viabilidade econômica de emprosa.

Uma secagem eficiente é uma operaçåo complexa e delicada que depende

do uma série d6 fator€s como: natureza de metórie prima, gøu de preparaçäo e
homogeneizaçåo, tenoö€s produzidas duranto a conformação, desenho o formato das
peçao, uniformidede ou nåo durent€ o procesoo, 6tc.

Ex¡stem duas fasee dletintas durante o proc€sso de socagem:

Dunnte a primein fase (figura 10) o ar afttota as molécr¡las de água livrc (água de
porosidade) situadas na superffcie da peça. O anaete produz um movimento ascond€nte ou

fluxo de água l¡vre até a superffcie (capilaridade) para chegar até aos eepaços vazios

deixados pêlao molécules de água que já paeearam para a atmosfera. A quantidade de água

evaporada por unidade de tempo é conetanto. A volocidede de fluxo de água à superffcie da
peçå é a mesma da de evaporaçåo. Esta fese é contfnua enquanto houver água livre no

interior dos cepilaros.



Figura 10 - Representação esquemát¡ca da primeira fase de secagem

A segunda fase de secagem inicia-se quando a água livre deixa de fluir à

superfície, por jâ ter sklo eliminada durante a fase anterior. lnicia-se então a evaporação da

água ligada às partículas de argila, que será de remoção tanto mais difícil quanto mais

fortemente ligadas estiverem aos cristais argilosos. Nessa situaçÉlo o rendimento dos

secadores diminuiexponencialmente à medida em que se avança no prooesso de secagem.

Na figura 11 podemos observar claramente o "momento" da mudança dos

mecanismos de secagem, definido como ponto critico.

Tempo de secagem (horas)

Figura 11 - Variação do rendimento de secagpm em função do tempo

O surgimento de eflorescências relaciona-se com e primeira fase de

secegem, por esse fenômeno necessitar de um meio de trançorte para os sais que é

realizado, apenas, pela água de poroskJade que os anastia até a superfície.

Como a solubilidade dos sais aumenta com a subida da temperatura, é
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recomendável manter a temperatura dos secadores baixa durante a primeira fase e/ou
diminuir a velocidade de secagem, para reduzir ou eliminar o surgimento de eflorescènc¡as.

A quantidade de água livre de uma mesma argila depende da pressão e do
teor de umidade usados paÍa a sua moldagem, com reflexos diretos na contraçåo ou
retração de secagem. Por outro lado, a quant¡dade de água ligada é uma caracterlstica
específica de cada argila, que depende de sua natureza (sobretudo dos argilominerais),
granulometria e carga elétrica.

É conveniente que a moldagem dos produtos seja realizada com um teor de
umidade o mais baixo possível, embora condicionada pelos equipamentos existentes
(er:trusão dura ou semÈdura, com ou sem vácuo, com ou sem vapor, etc).

A porcentagem de água ligada eletricamente aos crista¡s de arg¡le coincide
com a um¡dade do ponto crftico. A natureza dos argilominerais é outro fator que influi sobre
a um¡dade do ponto crítico, sendo por exemplo bastante superior na montmorillonita

comparativamente à caulinita.

A eliminaçäo da água ligada às partlculas de argila é mais lenta do que a

água livre contida nos capilares. Assim, quanto mais eleveda for o teor de umidade do ponto

crítico, maior será o ciclo de secag€m.

Pode-se então concluir que, para as mesmas condições de socagem de
argilas difeæntes, o conhecimento do t€or de umidade do ponto crftico fomece dados
importantes quanto à natureza da argila, à concentraçåo de minerais argilosos e à

granulometria, caracterfsticas das quais dependem diretamento e plasticidade e as
condiçöes de secagem.

Outro fator ¡mportante é o de se estabelecer o fluxo coneto de secagem nas
peças, evitando-se diferenças de temperatura entre a superffcie e o interior. O fluxo coneto
é eslabelecido levando-se as peças para pré-secadores por 24 horas, com temperatura e
umidade relativa do ar elevadas.

O tempo de aclimataçåo das peças nos secadores pode ser minimizado
quando såo moldadas a vapor.

A secagem natural é um processo qu€ aproveita as condições climáticas e
sua velocidade depende da temperatura, umidade relativa e ventilaçåo do local. Const¡tui

um proc€dimento barato em termos energéticos, mas que exige extensas áreas de boa
ventilãçåo.

A secagem natural ou artificial requer grandes quantidades de ar, para

cumprir as três funções básicas:

a) transportar o calor necessário à evaporação;

b) arrastar o vapor de água produzido;

c) reduzir a camada de vapor saturado que se forma na superflcie da peça.



50

. Reidratação

A reidratação é o fenômeno oposto ao de secagem tendo uma grande

influência no processo de fabricação ceråmica.

A reidratação tem uma estreita relaçáo com a umidade de equilíbrio, por as
peças recém saídas dos secadores poderem reabsorver a umidade do ar quando expostas
a umidade ambiental

Seria possível citar diversos casos históricos de fábricas com perdas

importantes devido a este fenômeno, ocasionando um aumento de trincas em peças sec¡¡s
que ficaram algum tempo à espera de entrarem nos fomos.

Estima-se que, em função das matérias primas utilizadas e dependendo dos
valores da umidade relativa do meio, o fenômeno de reidratação é mais ou menos intenso
podendo, em casos limites, ocorrer num período de tempo muito limitado (poucas horas),

originando defeitos nos produtos de diferentes amplitudes, por vezes irreversfveis.

A porcentagem da água de reidrataçþo aumenta com a umidade rÞletiva do
ar, conforme a figura 12.
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Figura 12 - Variação da porcentagem de água de reidratação em uma argila de alta
plasticidad€ e um caulim em função da um¡dade relat¡va do ar, a temperatura ambienle de
200c.

Baseando-se neste conhecimento é possfvel evitar esse efeito, socando as
peças até uma umidade residual similar ou ligeiramente super¡or ao teor de água de

reidratação.

Com essa medida evita-se, ess¡m, um gasto e tempo de secagem inúteis, em

virtude das peças poderem estar sendo secas a um teor de umidade que será rapidamente

elevado por reabsorçäo.
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As argilas plást¡c€s de baixa porosidade são mais suscetíveis à reidratação.
o processo é des¡gual, começãndo pela superfície das peças avançando lentamente para o
interior. Essa des¡gualdade na re¡dratação é acompanhada por considerável aumento de
volume, gerando tensões ou tnncas, que implicam a perda de resistènc¡a mecânica, que em
casos extremos chegam a perdas elevadas ou mesmo à des¡ntegração total das peças
secas.

. Contração de secagem

A contração de secagem é um dos paråmetros de grande ¡nteresse no estudo
do comportamento das argilas. As diferenças de contração geram tnncas, constituindo um
sério probloma na indústria cerâmica. podemos ver na tabela 4, que a contraçåo ds
secagem, para uma mesmå arg¡la, aumenta com o aumento da umidade de moldagem.

Pressáo de extrusáo (kg)
H?O do mddagem

(%)
Contraçáo de
sec€gsm (%)

7 21 ,66 8,22

12 18,13 5,74

17 15,75 4,7 4

14.9 1 3,91

Tabela 4 - Relaçåo entre a porcentagem de umidade de moldagem, pressão de extrusão e
contraçåo de secagem de uma arg¡la para fabricaçåo de piso.

Para uma mesma porcentagem de umidade de moldagem as contraçóes de
sec¿¡gem podem ser diferentes se vanar a granulometria da argila. euanto mais f¡na a

matéria prima maior a contração de secagem.

As curyas que relacionam a variação da concentração de secagem em funçåo
do teor de umidade contido nas argilas são as curvas de secagem propostas por Bigot
(1921)apud Gaillard eta/. (1996).

Na figura 13 obseMa-se qu€ a um t€or de i5% de umidade conesponde 1,5%
de contração para a argila A (magra) e 4,4o/o na argila B (plástica).

O ponto 1 representa o estado då peça no início da secagem. A reta I - 2

materializa a primeira fase de secagem, onde a relação água evaporada/contração vai se

mantendo constante, com eliminação da água livre, existente nos capilares. euanto mais
fina a argila, ma¡or a superfície específica e, portanto, maior a quantidade de água ¡nterposta

entre as partículas. No ponto 2 as partículas entram em contato e a contraçåo termina. A
rcla 1' 2 representa, assim, a água contida nos poros e assinala o término da contração de
secagem, enquanto a 2 - 5 evidencia a água ligada.
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Figura 13 - Variago da contração de secagem em função do teor de umidade (Curvas de
Bigot) das argilas teóricas A e B.

A umidade lida no ponto 2 também fomece uma informaçäo importante com

relação aos aspectos granulométricos das argilas. As partículas mais grosseiras são as que

primeiramente entram em contato durante o prooesso de secagem, deixando entre elas

espaços vazios que serão preenchidos pelas partículas mais finas.

A alta porosidade registra a insuficiência de finos para o preenchimento

desses poros.

Na realidade, o caminho da secagem é a linha I - 3 -4- 5, e não a linha I -2
- 5, pois nem todas as partículas entram em contato ao mesmo tempo já que há uma

diferenciação no processo de secagem, que começa pela superfície das peças. Esse fato

vai tazer com que haja a existência de uma fase intermediária, em que parte da água

evaporada procede da interposição entre partículas, näo produzindo contração significativa.

Odesvioda linha 3-4, com relaçåo à linha 3-2- 4 constitui uma informação precisa sobre

a desigualdade com que se produz a secagem e as dificr¡ldades que podem apresentar uma

argila, já que as diferenças de tensões e contração são devidas a estas desigualdades.

A argila B apresenta mabres problemas de secagem em escala industrial,

como bem pode ser testemunhado pelo maior desvio da curva em relação ao desvio da

curya da argila A.

Para se minimizar os probÞmas de diferenciação de secagem, que originam

as contrações ou tensões, deve-se suavlzar as condições de secagem (pontos I e 3) e/ou

introduzir ciclos mais longos. Entre os pontos 3 e 4 pode-se acelerar a velocidade do

prooesso, e a partir do 4 os secadores deverão trabalhar com rendimento máximo.

A resistência mecånica do material seco e a porcentagem da água de



reidratação têm intrínseca relação com as curvas de Bigot. como enteriormente referido, a

porcentagem de água de reidrataçáo aumenta com a porcentagem da fraçäo argilosa (< 2

¡-tm). As diferenças de plasticidade, porosidade e velocidade de secagem nas curvas
estudadas, podem ser explicadas em funçäo de um aumento progressivo da concentraçåo
de argilominerais propriamente ditos.

A res¡stênc¡a mecånica aumenta à medida que se reduz a granulometria e a
porosidade da argila, apresentando valores muito elevados em argilas montmorilloníticas.
Para argilas cauliníticas, caracterizadas por granulometria mais grosseira e baixa
porosidade, a resistência mecånica é menor.

3.4.2.4 Queima

A que¡ma constituti outra fase de grande ¡mportância no processo de
fabricaçâo, conferindo às peças as propriedades finais desejadas. simultaneamente pode
fornecer ind¡cadores relativos à eficiència das fases enteriores
(preparação/homogeneização, conformação e secagem).

Para otimizar o processo e evitar defeitos que poderão surgir durante o
mesmo, toma-se necessário conhecer as reaçóes que tém lugar nas peças durante a
queima.

Assim, durante a gueima das matérias primas, såo produzidas uma série de
reaçóes, que se manifestam extemamente sob a forma de:

. absorçåo e desprendimento de calor;

. libertaçåo de gases;

. dilatações e contrações, €tc.

Em termos práticos a queima começa aos 350oC, quando começam a ocorer
inúmeras reações químicas e alteraçöes cristalinas na argila.

Oe 350oC até aproximadamente 650oC ocorrem a queima de subståncias
orgånicas presentes na massa; ocorre a d¡ssociação de compostos sulfurosos e ainda a
liberação na forma de vapor, de água de constituiçåo das argilas (água quimicamente

combinada na caulinita).

Em lemperaturas em torno de S73oC dá-se a transformaçäo do quartzo da

sua forma cristalina a para quarEo p, fenômeno já discutido no item 3.3.1 .

À temperatura entre 550oC e B00oC inic¡a-se a decomposiçåo dos minerais
argilosos, através de reações químicas da sflica e da alumina com os elementos fundentes,
com formação de complexos sílico-aluminatos que conferem dureza, resistência e

eatabilidade ao corpo ceråmico.

Na faixa de 800-950oC, os carbonatos se decompöe e liberam o CO2
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Acima de 1000oc os sírico-aruminatos que eståo na forma vítrea começam a

amolecer, ass¡milando pequenas partículas menos fundentes, dândo definitivemente à peça
ma¡or dureza, compactab¡lidade e impermeabilidade (sinterização).

Além da temperatura, também o fator tempo (número de horas a que as
peças são submetidas à queima) é fundamental par? que as reações se completem e
originem produtos de qualidade. Estes parâmetros vão variar segundo o tipo de fomo, o tipo
de arg¡la, eficiência de queima e distribuiçáo do calor no interior do fomo, condicionando a

amplitude dos impactos amb¡entais originados.

As técnicas normarmente utirizadas no estudo das reações de queima são:
análises térmicas (ATD e ATG), dilatometria e difração de raios X .

3.5 PRINCIPAIS DEFEITOS NA CERÂMICA VERMELHA

A fatta de controle no preparo das matéries primas e durante os processos de
conformação, sec¿¡gem e queima de produtos ceråmicos pode ocasionar uma série de
defeitos, resultando muitas vezes em porcentagens significativas de perdas da produçåo,

com preJUlzos importantes.

Os principais defeitos passfveis de ocorrerem nos produtos de ceråmica
vermelha podem ser devidos ås próprias matérias primas, aos combustfveis utilizados ou
ocasionados em diferentes fases do processo fabril.

No anexo 1 assinalam-se os defeitos surgidos em determinadas composiçöes
ceråmicas elaboradas neste trabalho, que se resumiram apenas em eflorescências e
coraçäo negro (em amostras conformadas por extrusão) e trincas, bolhas ou rugosidades
(em amostras prensadas).

Na l¡teratura såo referenciados os pr¡ncipais defeitos passíveis de oconer,
dependendo d¡retamente de:

3.5.1 lmpurezas nas matérias primas

Segundo Sanchez et a/. (1996) os principais defeitos das matérias primas

relacionam-se com a presença de impurezas que podem afetar as massas ceråmicas, quer
de modo global quer pontualmente, podendo provocar danos como trincas, manchas
superficiais, etc. Das impurezas que afetam as massas globalmente, destacam-se os sais
solúveis e a matéria orgånica.

Os sais solúveis (suffatos de sódio, potássio, cálcio e magnésio) podem

originar manchas esbranquiçadas nos produtos ceråmicos - as eflorescências, surgindo
quer como defe¡tos de secagem ou que¡ma (descoloraçöes superflciais), quer depois da sua
colocaçåo em obra após perfodos altemantes de umedec¡mento e secagem. Estas manchas
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podem tembém possuir uma coloração amarela ou esverdeada quando os sais solúveis
presentes são de vanádio ou cromo.

Estes defeitos são pr¡ncipalmente penalizadores em "tüolos face à vista" (Mori
1996) ou em telhas, afetando diretamente o aspecto estético das construçöes, apesar de
não interferirem, na maior parte dos casos, nas características tecnológlcas dos produtos.
contudo, os sais de sódio e magnésio são considerados agæssivos, podendo causar clanos
irreparáveis nas peças cerâmicas.

segundo Fior¡ ef a/. (1989) o teor em sais sorúveis em peças coz¡das abaixo
do qual não aparecem eflorescênc¡as é de 0,4% em peso, ocorrendo manifestações
extemas quando o seu teor se s¡tua acima desse valor. Estes autores consideram tamb4rn
que os sais solúveis formados durante a queima (K2SOa, Na2SO4, BaSO¡, CaSO., MgSO.,
Fezso¡) são diferentes daqueles das matérias primas, destacando a pirita pres€nte nas
argilas como responsável pelo surgimento de eflorescèncias, apesar de insolúvel mas de
grande reatividade.

os sais causadores destes defeitos podem também ser originados nos gases
l¡berados na combustão (que podem formar sulfatos) ou devidos à água de umidificação da
massa cerâmica, que pode conter sulfatos, cloretos, nitratos, etc (Muzzin 1gg2) . É

importânte ressaltar que a composição dos sais que aparecem no erlerior das peças é
diferente da composição dos sa¡s que estão no seu interior. Justifica-se esta situaçåo pelas
diferentes solubilidades entre eles, resuttando numa maior ou menor facilidade de arraste
dos sais até a superfície das peças.

Em produtos esmaltados, a ocorrência de sais solúveis pode impedir a

aderència do mesmo à superfície das peças. Rugos¡dades nas superflcies dos esmaltes
também podem ser devidas aos sa¡s solúveis (principalmente sulfatos)

o limite máximo de sais sorúveis totâis que vinha sendo permitido pela norma
portuguesa NP 80 (1964) era de 0.5%. Na regulamentação européia EN 771-1 (1996)

definem-se os l¡m¡tes posslveis para sais discriminados (sais de Na., K- e Mg.').
Contudo, este paråmetro encontra-se ainda em discussão, pois materiais com

valores superiores aos referidos podem por vezes não apresentar eflorescências, da mesma
forma que em materiais com valores inferiores, as efloÍescèncias podem oconer. Deste
modo, a atual tendência orienta-se para uma penalização dos sais considerados agressivos,
nåo prevendo açöes penalizadoras para os não agressivos.

Cantagalli (1996) sugere que a determinação de sais sotúveis nas matérias
primas não é um fator determ¡nante para o surgimento de eflorescéncias mas apenas um
indicativo, pois além de paråmetros diretamente ligados à natureza das argilas (porosidade,
absorção de água, granulometria), outros fatores devem ser relevantes e considerados no
processo industrial, tais como: sistema de exploração e método de formaçåo da pilha, tipo
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de água utilizadâ durante a conformação (extrusão ou prensagem), pressão de extrusão,
ciclo de secagem e tipo de secadores utirizados e, finarmente quanto à queima, a
consideração do tipo de combustível ut¡lizado e o ciclo de queima (temperatura, tempo de
que¡ma e atmosfera do fomo).

Existem diversas formas citadas na literatura para evitar e/ou eliminar o
surgimento de eflorescências nos produtos ceråmicos, quer nas peças individuais quer após
aplicaç¿lo em obra (Schmidt-Reinholz .1993, Fabbri & Dondi .tg95, Biffi 1996).

A presença da matéria orgån¡ca em excesso também pode originar defeitos
durante o processo de fabrìcaçáo, princ¡palmente nos ciclos rápidos de queima. Alguns t¡pos
de defeitos como coração negro e rugosidades na superffcie das peças após que¡ma, serão
detalhados mais adiante e dependem do estado de oxidação dos óxidos de feno prosentes.

Pode-s€ ainda incluir nesse conjunto de impurezas o carbonato de cárcio que,
quando presente em composiçöes para a fabricaçåo de pavimento greisif¡cado, pode afetar
o ciclo de queima aumentando a deformaçåo piroplástica das peças. o seu efeito pode ser
minimizado através de moagem adequada, com diminuiçåo da granulometria das partfculas
(<'100 ¡rm).

A presença do carbonato de cácio ou magnésio (vurgarmente designado de
forma abrangente por calcário) nas argilas pode originar eclosões calcárias, acaretando
desagregaçðes e descasques localizados nas peças ceråmicas.

As impuæzas presentes nas matérias primas que produzem defeitos de
carátor pontual såo: calcita, dolomita, pirita, carvåo e micas.

Em placas ceråmicas, a presença da carcita pode originar defeitos tânto nos
processos de monoqueima como na biqueima. Estes defe¡tos podem, na monoqueima,
originar furos por decomposiçåo ou reaçåo entre o esmelte e o óxido de cálcio e defeitos na
superffcie do vidrado pela não reaçåo de partfculas maiores de calcite e, na biqueima,
durante a primeira queima se hidretam com apreciáver aumento de vorume, decompondo-se
na segunda queima.

Em função do caráter ramerar das micas (biotitas e muscovitas), que dificurta
sua eliminação durante o peneiramento, também sua presença em composiçöes para
monoporosa pode provocaf defeitos (furos) na superffcie das peças com uma camada de
v¡drado mu¡to fina ou muito brilhante, se o tamanho das micas for demasiado grande.

A tabela 5 resume as impurezas mais comuns nas argiras vermerhas, assim
como a proporçåo máxima recomendada, no c¿¡so daquelas que afetam as massas de forma
global, para fabricaçåo de placas ceråmicas.
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lmpurezea quo sfetam ss mesaaa
ce?åm¡caa de argilâs vefmelhes

% máxima aconaelhável

Pav¡mento

areisif¡cado
Revestimento Poroso

Sais solúve¡s (Ca'z*, SO4'? ) < 0.1 < 0,1
Matéria orgån¡ca < 0,1 < o.2

CaCO¡ Não é impureza
Caráter pontual Calcita, dolomita. pirita, carbono e biotitâ

Tabela 5 - lmpurezas comuns nas erg¡las vermelhas ulilizadss nâ fabr¡c€ção de placas ceråmicas

3.5.2 Na conformaçâo (extrusão e prensagem)

os principais defeitos registrados na conformação de peças cerâmicas podem
ser dev¡dos às matérias primas, bem como aos próprios equipamentos util¡zados.

Estes defeitos manifestam-s€, principalmente, por:

. laminações supeÍficiais durante a extrusão - motivadas por alta pressåo do
eldrusão ou boquilha mal lubrificada;

. bolhas superfic¡ais na extrusão - devido à presença de ar na massa;

. dureza insuficiente da massa extrudada - devido à excessirna quantidade
de água;

. laminações devido à presença de ar aprisionado no interior das peças
durante a prensagem (,,falta de prensabil¡dade,').

segundo Amorós ef a¿ (1991) os principais fatores que c€usam esse t¡po de
lamina@es podem estar relacionados com:

- má formulação das composições ceråmicas;
- tempo ¡nsuf¡ciente de moagem;

- presença elevada de finos;

- teor de umidade inadequado (excessivo ou ¡nsuficiente);

- tempo insuficiente de homogeneização da umidade (descanso);
- prensas e moldes inadequados.

3.5,3 Na secagem

os princ¡pais defeitos de secagem manifestâm-se principalmente através de
trincas e/ou fissuras, e eflorescências.

scherer (1990) propõe dois moderos para expr¡car o processo do surgimento
de trincas e/ou fissuras de secagem baseados na macroestrutura (grad¡ente de pressão na
fase líquida) e microestrutura (distribu¡çåo do tamanho dos poros). o primeiro modelo é o
que melhor explica a propagação das trincas nas peças e sua dependência com o tamanho
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das mesmas e com a velocidade de secagem, pois de outra forma, as variaçöes pontuais de
porosrdade resultafiam em muitas pequenas fissuras, fragmentando a peça em diversos
pedaços, fato esse que na real¡dade não ocorre.

As trincas e/ou fissuras podem ser motivadas, basicamente por:
. Retração d¡ferencial - por má homogeneização da massa ceråmica;
. Secagem natural - por má homogeneização das massas, bem como por

excesso de umidade;

. Secagem em estufa - por uma temperatura demasiadamente elevada na
entrada da estufa, ou por um caudal de secagem mu¡to forte;

. Peças muito úmidas após secagem em estufa - devido à presença de ar
saturado com vapor de água na estufa.

. Reabsorção por umidade - A reabsorção de umidade (reidratação) provoc€t

uma dilatação/expansão com o surgimento de fissuras por toda a
superfície do produto que, ao serem levados à queima, originam nova
contração na zona de pré-aquecimento com o surgimento de novas
fissuras, pela evaporação da água que havia sido reabsorvida. As
características tecnológicas dos produtos são seriamente afetadas com
este fenômeno, chegando a perda de resistència mecânica dos produtos a

atingir valores muito elevados (da ordem dos 95%). Maiores detalhes sobre
o processo de re¡dratação já foram discutidos no item 3.4.2.3.

. Eflorescåncias - surgimento de manchas esbranquiçadas à saída dos
secadores, quase sempre atribuídas a presença de sais solúveis (na forma
de suffatos) nas matérias primas, assunto que já foi tratado com mais
detalhe anteriormente.

3.5.4 Na que¡ma

Os defeitos surgidos durante a queima são:
. Trincas de queima - esse defeito tem sua origem em fases anteriores å

queima. Assim, uma secagem inadequada produz peças com excesso de
umidade e que ao serem levadas para o fomo, durante a fase de pré-
aquecimento, sofrem choque térmico, gerando trincas. As fissuras de pré-
aquec¡mento são pouco sinuosas, bastante abertas e com bordos que se
apresentam irregufarmente dentados. Resfriamentos muito rápidos
também produzem fissuras. As fissuras de resfriamento, ao contrário das
primeiras, são muito finas, com bordas normalmente muito nítidas e não
dentadas, apresentam-se sob a forma de um "s" bem caracterfstico. O
excesso de grãos de quartzo na massa é o fator responsável por esse
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defeito, onde a deformação ocore entre 500 e 600oC, com grande

contração, representada pela transformação de quartzo alfa para quartzo

beta com variação de volume dos gráos, produz¡ndo as trincas;

Peças não que¡mados ou "requeimadas em um mesmo ciclo" - devido a

não homogeneidade da temperatura do forno;

Eflorescências - manchas escuras ( magnetita ou wüstita), devido à
presença de atmosfera redutora do forno;

Coração negro, - manifestações escuras no ¡ntenor do produto devido a

não oxidaçáo completa dos óxidos de ferro presentes na matéria orgånica

contida em pastas cerâmicas. São visíve¡s apenas ao serem partidos

Quando o produto é muito compacto não há uma difusão total do gás do

forno pelo interior da peça, impedindo a formaçáo de óxido fénico

vermelho (FezOs - hematita) que acaba cedendo lugar ao surg¡mento de

óxido feroso (FeO - wüstita e FeeO¿ - magnetita), tlp¡cos de atmosfera

redutora (CO e Hz);

lnchamentos - este defeito tem mais ou menos a mesma origem do d€feito

anterior, sendo a¡nda mais pronunciado após a formaçäo de óxido fenoso
(wustita ou magnetita) que origina o corâçåo negro, Pode também oconer

um desprendimento gasoso de óxidos de carbono (CO, COr) que acaba

expandindo argilas piroplást¡cas (apresentam uma certa plasticidade a

temperaturas elevadas e de baixa permeabilidade - absorçåo de água

menor que 3%), oconendo o surgimento de "bolhas' pela superffcie das
peças. Logicamente esse defeito só se produz se há uma formação de

fase vítrea considerável antes que ocorra oxidaçáo do carbono ou matéria

orgånica.

Explosöes de pré-queima - ocorem durante o pré-aquecimento devido a

vár¡os fatores, tais como:

- umidade excessiva das peças na entrada no forno;

- peças com textura demasiadamente compactas que impedem a

eliminação dos gases;

- ciclos de queima excessivamente rápidos, sobretudo no intervalo de

20oC a 550oC, onde se dá a evaporação da água residual (20oC a

200oC) e eliminação da água estrutural (400oC a 500oC), originando

explosóes com a tentativa de sua expulsão;

- painéis mal colocados, principelmente em fomos Hoffman, com o

acúmulo de ar frio impedindo o aquecimento das peças que acabam

por explod¡r quando atacadas pelos gases de combustão.



3.5.5 Processos de eliminação ou atenuação dos defeitos

A seguir serão apresentados os principais procedimentos que deverão ser

adotados para a eliminaçåo ou minimização de defeitos relativos às matérias primas e às

diversas fases do processo ceråmico.

3.5.5.1 Nas matérias primas

Para solucionar o sugimento dos defeitos originados pela presença de

impurezas nas matérias primas deve-se considerar dois aspectos importantes:

. a diminuição da variação nas c¡¡racterísticas das matérias primas,

¡mplementando a sua homogeneização;

. a busca de matérias primas altemativas.

Para se obter a dim¡nuição das variâçðes das caracterlst¡cas deve-se

fundamentalmente promover a otimização da mistura e melhorar o processo de

homogeneizaçáo, para se manter as caracieristicas desejadas das composiçóes

elaboradas, assunto esse já discutido anteriormente no item 3.4.2.1.

A modernização constante dos processos produtivos, bem como a exaustão

de jazidas existentes, tem exigido a buscâ e o aprimoramento das matérias primas de

melhor qualidade, que se adaptem ås inovaçðes tecnológicas e à demanda de mercado.

3.5.5.2 Na secagem

Para minimizar ou eliminar o surgimento das eflorescènc¡as de secagem no

processo industrial, devida à presença de sais solúveis, é conveniente:

. determinar a presenç€ de sais solúveis através de controle das matérias

primas, mediante observação d¡reta do corte da jazida em perfodo seco

logo após um perÍodo de chuvas, realizar ensaios de secagem

adequados das argilas a serem utilizadas nas massas ceråmicas e

verif¡car a possfvel presençâ de cristais de gesso (sutfato de cálcio) nas

matérias primas;

. nåo utilizar a matéria prima que contenha sais solúveis ou reconer a

aditivos na mistura que inibam o aparecimento de sulfatos (carbonato de

bário). Normalmente uma adiçåo de 3%o de cârbonato de bário (3

kg/tonelada de argila seca) é suficiente, acrcscentando-se e
homogeneiza ndo-se as argilas paulatinamente, e em tempo suficiente

para que se consiga a reação total.



ut¡lizar um controlador de temperatura entre o fomo e o secador para

evitar a condenseção d¡reta dos gases de combustão sobre a superfície

das peças e, conseqùentemente, o surgimento de eflorescências, quando

não houver possibilidade de utilizar produtos (argilas ou combustíveis)

com bâ¡xo teor de enxofre.

Para diminuição e control€ da retração na sec¿tgem, poderá ser

conveniente ad¡cionar um desplastificante na massa (material arenoso ou

siltoso) e proceder a uma h omoge neização mais eficiente através de

misturadores mais efìcazes.

Para a atenuaçåo do fenômeno de reidrataçåo, os métodos de coneçåo
industriais podem contemplar:

supressão de qualquer armazenagem do material seco entre a saída das

peçâs dos secâdores e entrada no forno;

utilização de uma atmosfera quente e seca numa cåmara preparada para

armazenagem (pré-fomo), caso a proposta acima seja inevitável;

no caso da ¡mpossibilidad€ das duas proposiçðes anteriores é

aconselhável que as peças à saída do secador possuam uma umidade

residual da ordem de 3 a 4o/o, para evitar fenômenos de reidratação.

ad¡cionar cerca de 5 a 6 kg de sal grosso por tonelada em misturas a
serem submetidas à prensagem, para minimizar os efeitos de reirlratação

no c¡rso de argilas altam€nte reidratáveis.

3.5.5.3 Na queima

Para atenuação de defeitos do tipo coraçáo negro convém:

diminuir o teor de matéria orgânica das argilas;

diminuir a compactação no caso de corpos prensados (através da

d¡minuição do tempo de moagem/aumento da granulomelria, diminuiçåo

da umidade ou pressão de prensagem);

aumentrar a permanência e a pressão parcial de oxigênio na zona de

máxima permeabilidade (com aumento do ciclo de queima ou

manutenção da temperatura em níveis aconselháveis);

otimizar as temperaturas do fomo ao longo do tempo para que se

completem os processos de decomposiçåo e oxidação antes da

sinterização do corpo ceråmico ou do esmalte;

usar composições e aditivos (chamotas, calcita, cinzas wlcånicas) que

proporcionem uma permeabilidade suficientemente elevada durante a
fase de pré-aquecimento para completa oxidação da matéria orgånica.



As eflorescências de queima têm sua origem, basicamente, na condensaçäo

dos gases de combustão sobre as peçâs, no início do coz¡mento. O processo decorrente é o
mesmo que se verifica na secagem. No processo ¡ndustrial podem ser evitadas da seguinte
forma:

. utilizar combustíveis que emanem gases com baixos teores de enxôfre;

. utilizar maténas primas com baixos teores de enxofre (< O,OS%, segundo

Fabri & Dondi 1996);

I aumentâr a temperatura de queima;

. aumentãr a temperatura de extração dos gases de combustão;

. levar ao fomo ou fomalhas os produtos mais secos possível (pa¡a imp:dir
a formação de ácido sulfúrico);

. arejar as zonas onde podem oconer eflorescências, facilitando a

passagem dos gases de combustão e liberar as saídas;

Em paredes de tijolos face à v¡sta, onde as eflorescências se instalem após

colocação em obra, a única soluçåo passa apenas por lavagens sucessivas com algum tipo

de ácido (por exemplo o ácido muriático) e em seguida com água em abundåncia. para

evitâr a ¡nstalaçáo das eflorescências outra solução atualmente utilizada é a de

impermiabilizaçåo das paredes com algum produto do t¡po "hidronepelente' (Cantagalli

1996) ou util¡zar um hidrofegante nas argamassas.

Para eliminação das explosöes de pré-queima dever-se-á:

. enfomar as peçås com umidade residual bai¡<a (< 1%);

. criar uma textura menos compacta através da adiçåo de areia ou chamota;

. diminuir a veloc¡dad€ de aquecim€nto, sobr€tudo nos interualos críticos de

elim¡naçäo da água superficial e estrutural;

. v€rificar a colocaçåo dos painéis garantindo uma temperatura uniforme

dentro do fomo, modificando inclusive o modo de empilhamento.

Os inchamentos devem ser corrigidos através de:

. adição de desengordurantes para se obt€r uma textura menos compacta;

. diminuição da velocidade de aqu€cimento a partir de 800o/850pc, até a
temperatura máxima de queima;

. evitar temperaturas de qu€ima excessi\€mente elevadas.

As fissuras ou trincas derivadas de pré-aquecimento ou esfriamento muito

rápidos devem ser combatidas através de:
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. dim¡nuição da velocidade de resfriamento, principalmente no inten/alo

crítico de inversão do quartzo;

. substituição da areia utilizada como desplastificante por chamota, escória
de alto fomo ou cinzas volantes;

. modificação do modo de empilhamento das peças dentro do fomo para

homogeneizar a passagem dos gases;

. evitar choques térmicos (através de aberturas bruscas das portas do fomo,
portas mal vedadas, rachas das paredes do fomo, €tc);

. evitar conentes de ar frio inc¡dentes diretamente sobre as portas do fomo.

3.5.5.4 Na conformação

Para atenuar defeitos produzidos durante a conformação por extrusåo, (por
exemplo laminações) é aconselhável:

. aumentar a veloc¡dade de extrusão;

. aumentar a velocidade da massa;

. melhorar a lubrificação da boqu¡lha.

conlém:

No caso de se registrarem bolhas superf¡cia¡s é conveniente:
. melhorar a selagem da extrusora;

. fragmentar a massa de alimentaçåo em p€quenos pedaços;

Quanto à dureza da massa deve-se:

. conigir a umidade de extrusão, com adição de mais água. Atualmente são
ut¡lizados s€nsores de umidade que cofrigem automaticamente a
quantidade de água adicionada.

Para atenuar defeitos (laminaçöes) de peças conformadas por prensagem,

. melhorar a compactação atravÉs da alteração da distribuição
granulométrica do pó granulado;

. reduzir as pr€ssões de prensagem;

. lubrificar os moldes para reduzir os gradientes de pressões;

. usar mold€s com paredes polidas e durezas suf¡cientes;

. efetuar a prensagem em dois tempos para a el¡minação de ar.
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3.6 A INDÚSTRIA DE CERÂMICA NO BRASIL

O setor ceråmico constitui-se por empresas de pequeno, médio e grande

portes, além de um grande número de olarias com peso importante no setor, que podem ser

consideradas como microempresas.

Há uma diversidade muito grande entre as empresas, onde os níveis de

produção, a qualidade dos produtos e o grau de mecanização são as principais

características que fazem as diferenças entr€ elas. Os processos e produtos são bastante

variáveis observando-se desde a produção rudimentar de telhas e tijolos em olarias à
produção ceråmica de alta tecnologia.

Alguns subsetores têm grande competitividade no mercrdo extemo. Os

principais fatores que contribuem para esse resultado posit¡vo são a abundância de matórias

primas no país, os conhecimentos técnicos adquiridos relativos ao processo de fabricação e

o recurso a equ¡pamentos ¡ndustriais de tecnologia avançada.

A ¡ndústria ceråmica no Brasil atua, principalmente, em nove subsetores,

sendo detalhados seguidamente alguns aspectos dos dois subsetores relacionados

diretamente com o contexto deste trabalho:

. Cerâmica \€melha ou estrutural;

. Ceråmica de rêvestimento.

3.6.1 Situaçåo geral da cerâmica estrutural no Brasil

Na classificação de indústrias, segundo a Fundação lnstituto Brasile¡ro de

Geograf¡a e EstatÍstica - IBGE, a ¡ndústria de ceråmica \€rmelha ou estrutural está

classif¡cada como lndústria dê transformação no ramo de atividades denominado

"transfomaçåo de minerais não metál¡cos (Grupo 10)".

Considerando-se a divers¡dade de produtos em ceråm¡ca estrutural, o país

produzia em 1993 carca de 1,6 bilhões de peças por mès, principalmente nos estados de

São Paulo, Rio de Janeiro, Mato Grosso e Paraná. Eram cerca de 10.600 emprêsas que

emprega\€m diretamente mais de 300.000 pessoas (Henriques Jr. et al. 1993). Atualmente

tåm-se 11.000 empresas com uma pÍodução da ordem de 2 bilhões de peças com um

consumo de argila superior a 5 milhões de toneladas/mês (Zandonadi ef a/. 1996).

Segundo Cabral Jr. & Tanno (1995) a ostimati\ña de demanda anual de

matérias primas para o subsetor é de cerca de 70 milhões de toneladas, sobretudo de

argilas que queimam em cor vermelha na faixa de 800 a 1 100oC.

A indústr¡a de construção no Bras¡l (Construbusiness) teve uma participação

de 13,5olo no PIB brasileiro, no ano de 1995, constitu¡ndo uma chave poderosa para o

desenrolvimento econômico e social do país. A figura 14 aprssenta a compartimentação da

¡ndústria de construção revelando as porcentagens de participação no PIB nacional dos
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segmentos mais importantes, bem como os diversos agregados industriais e ela diretamente
relacionados.

Figura 14 - Segmentaçäo do Construbusiness, paschoal & pâsqualini (1997)

O processo de urbanizaçåo no Brasil foi fortemente acentuado nos últimos 50
anos, apesar da diminuição contlnua da taxa de crescimento demográfico. o êxodo rural

teria provocado um déficit habitacional de mais de 5 milhões de habitações, valor que pode

ser superior se for€m também consideradas as subhabitâçðes.

Essa panoråmica geral perspectiva, assim, um setor de cresc¡mento
potencial, em que a tendência da reduçáo das diferenças sociais existentes no pals também
contribuirá para o seu desenvolvimento.

3.6.2 Situação geral da ceråmica de revestimento no Brasil

Este setor compreende os materiais ceråmicos conhecidos como pisos,

azulejos, e pastilhas, tendo grande destaque na ¡ndústria de materiais de construçåo.

Embora os azulejos estejam inseridos dentro do contexfo de ceråmica branca,
quanto às matérias primas 6 ao tipo de produto obtido, como såo materiais de revestimento

e fabricados com massa semi-seca, por prensagem, estão classificados juntamente com os
pisos.

A indústria de pisos ceråmicos no Brasil, foi originada a partir da indrjshia de
tijolos, telhas e blocos.

Paschoâl e Pasqualini (1997) apresentam o histórico da evoluçåo do setor de
revestimentos no país (pisos). Essa evolução foi implementada pela atualização tecnológ¡ca
com incorporação de tecnologia avançada provenient€ de palses industrializados, que

incluiu automação de todas as fases do processo produtivo e implantaçåo de sistemas de
gestão de qualidade, buscando-se a certificação segundo as normas lso e segundo as

normas intemacionais do setor.
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Em linhas gerais, foram introduzidas modificações nos processos de

preparaçäo das massas (moagem e utilização de massas mais complexas com melhor

contmle de determinadas propriedades cerâmicas), no processo de conformação

(prensagem semi-seca) e utilização de vidrado em peças de cor vermelha, que

anteriormente não recebiam vidrado.

Além do mercado intemo, começa haver uma grande participação externa

das indústrias brasileiras nos principais países consumidores.

A produção brasileira de revestimentos atinge uma posição de destaque

ocupando o 40 lugar no ranking mundial, caracterizando esse subsetor como um dos

maiores responsáveis pela produção de cerâmica no país.

O gráfico 1 apresenta a produção mundial de revestimentos cerâmicos em

1996 (ANFACER 1998).

EChina fËlb trEspaha BBrasil lTurquia

llndonésb lTdE¡ndb trTaúvl¡an lAlenslha ¡fi/Hæia

Gráfico 1 - Principais produtores mundiais de revestimentos cerâmicos - lgg6 (ANFACER, lggE)

Considerando-se os valores da produção mundial de revestimentos no ano de
1996 (ANFACER 1998) dos quatro primeiros países e os preços praticados em 1994
(coelho 1996), podemos tazer a seguinte relação de acordo com a tabela 6.

Pals
Produção

Milhåolm2

Valor US3

B¡lhão
Preço por

m2rus$
China 900 N.D. N.D-

Itália 555 4.8 8.63

Espanha 424 3.4 7.15

Blasil 336 1.3 3.79

Tabela 6 - Relação produção/preço entre os quatro maiores países produtores de revestimentos
(modificada de Coelho 1996)



Verifica-se, assim, que o produto brasileiro possui um custo médio/m2 que

corresponde a de cerca de 52% do produto espanhol equivalente. Ao compararmos com o
produto italiano o percentual de preço baixa para 44o/o-

A distribuição regional de consumo de revesúimentos no Brasil (ANFACER

1998), é apresentada na figura 15 e o destino das exporta@s brasilei¡as no setor de
revestimentos, pode ser visualizado na frgura 16.

Cento Oeste

9,0%

Nordeste

Sudeste

59,0oÁ
18,Ooh

Figura 15 - Distribuição regional do consumo de revestimentos no Brasil - ANFACER (1ggg)

América Latina sem o Mercosul

América do Norte

2o?to
30,*/o

Mercosul
Ásia
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5,æ/o
Africa

Figura 16 - Destino das exportações brasiþiras de revestimentos - ANFACER (1998)

3.6.3 A indústria de cerâmica de construção do Estado de São Paulo

O Estado de São Paulo é o mabr produtor de cerâmica de construção do país.

De um modo geral o setor constitui-se de inúmeras empresas de pequeno e

médio portes, pere e produção de tijolos. Um estudo do SENAI (1996) apud Raad & Oliveira

(1997) estimou no Estado de Säo Paulo 1500 olarias (fabricam exclusivamente tijolos

Norte

11,Ooh

Sul
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maciços, são geralmente organizações ¡nformais, com processo de produçáo artesanal) e
746 ceråmicas.

Durante 1996 as olar¡as at¡ngiram a produção mensal de 112.SOO.OO0 peças
com produção em média mensal de 75 t por estabelecimento.

Para a fabricação dos demais produtos (tijolos .baiano,', elementos vazados,
lajotðes coloniais e sobretudo telhas), o Estado de são paulo possui, atualmente, ¡ndústrias
de grande porte, com tecnologia e equipamentos modemos.

O setor de revestimento de base vermelha destaca-se pela sua grande
produtividade, onde um dos principais responsáveis é o pólo ceråmico de Santa Gertrudes,
hoje considerado como um dos maiores centros produtores de placas de revestimento para
pisos do pafs. A atividade ceråmica na região remonta às décadas de 20 e 30, onde as
pr¡me¡ras indústrias instaladas eram vocacionadas para a produção de ceråmica de
acabamento (principalmente telhas) para a construçáo civ¡|, que se expandia na época.

As abundantes matérias primas na regiåo do póro de santa Gertrudes para a
fabricaçåo das placas ceråmicas e a excelente infra-estrutura existente, são os responsáveis
pelo crescimento verif¡cado nas ¡ndústrias que aí se implantaram.

O pólo ceråmico de Sanla Gertrudes engloba, atualmente, cerca de 39
empresas ceråmicas, com uma produçåo om tomo de 13 milhöes de m2/mès. só as
empresas localizadas na própria cidade de santa Gertrudes participam com cerce de 4s%
dessa produção (Femandes, 1gg9), €xistindo cenários de previsåo de aumento de produçåo
até o final de 1999 em tomo de 2 milhöes de peças.

4 RESÍDUOS INDUSTRIAIS

Em virtude das massas ceråmicas permitirem um razoável espectro de
variaçöes composicionais, såo toleráveis incoçorações de diversos tipos d€ reslduos
¡ndustriais em diferentes porcentagens ponderais, que necessitam, contudo, de um
pormenorizado estudo de controle e aferiçåo.

A incorporação de resfduos industriais nas massas ceråmicas pretende,
fundamentalmente, promover uma resposta posslvel a problemas ambientais diversos,
através da reciclagem, reutilizaçåo e inertização de materiais considerados 'inertes' epós a
conveniente caracterização analf tica.

Apesar das suas caracterlsticas ¡nertes estes resfduos podem, contudo, ser
poluentes, interferindo em algumas das componentes ambienta¡s e ocasionando, por
exemplo, agressöes visuais que interessa minimizar. A sua incorporaçåo nas massas
ceråmicas evitará, assim, o seu descarte no meio ambiente ou deposição em aterro
sanitário, possibilitando à indústria ceråmica alguma economia nas matérias primas e



aproveitar também, em benefício próprio, algumas das características intrínsecas aos
próprios resíduos em funçáo dâ respec{iva compos¡çâo.

As características próprias dos resíduos podem originar algumas melhorias

das propriedades tecnológicas dos produtos cerâmicos em diferentes fases do fabrico, no
próprio processo de produçäo e também na reduçåo dos consumos energéticos pelo

elevado poder calorífico que alguns resíduos possuem (tabela 7).

Tloo d€ reafduo Poder celorfllco lnterlor lKc¡Ukdt
Reslduos das estaçðes ds tratamento de reslduos
urbanos sólidos 2390 - 5495

Lamas da ¡ndústria do papel 1846 - 18ô0

Resfduos das serracóes de madeira 1670 - 4540
LÊmas de lavaqem do lä 416
Resfduos da indúslria textil 4500 - 7000
Þ€ustáo de óleos minera¡s 1700

R6sfduos da ¡ndústr¡a d6 curtumes -2000
Rêsfduos da noz de côco 3(F0
Resfduos da azsitona 4447

Reslduos da extraçåo e tfatamento do cârväo

300 - 1000

840 - 1380

1080

1325

e9qu_9 q9_!_Sg-ó!9 7500 -7700

Cinzas volantss

400 - 1000

350 - 1303

500 - 1300

2150

2771

Tabela 7 - Poder calorifico de resíduos combustíveis (Dondi ef a/. 1998)

Numa recente resenha bibliográfica das diversas experiências de rec¡clagem

de resíduos industriais e urbanos na produçåo de tijolos, Dondi et a¿ (1998) dividem os

resíduos em quatro categorias principais, com relaçåo às suas influênc¡as mais importantes

nas propnedades tecnológicas ou em algumas das fases do processo produtivo:

. resíduos combustív€is - gerados a partir de ume diversidade de processos

industriais, com elevado teor de substånc¡as orgånicas e/ou carbðnicas,

conferindolhes poder calorífico elevado;

. cinzas \olantes - produzidos em centrais t€rmoelótricas e de elevado

inleresse na indústria ceråmica:

. resíduos de fusão - såo r€síduos ricos em metais pes€dos, originados em

diversos setores industriais - metalúrgicâ, metalomecânica e ceråmica;

. resíduos redutores de plasticidade - com eler¡ado teor em sílica, reduzindo



a elevada plastic¡dade de algumas massas cerâm¡cas.

Para os resíduos combustíveis o teor de incorporação nas massas cerâmicas
raramente ultrapassa os 10% e os efeitos mais comuns obtidos são aumento da porosidade
e diminuiçåo da contraçáo e da resistência mecånica em produtos finais (Dondi ef a/. 19gg).

Pode-se citar alguns trabalhos com propostas de inertização de resíduos
sólidos em ceråmica estrutural, contemplando diferentes tipolog¡as de resíduos, que
evidenciam a atual preocupação que esta problemáticâ desperta a numerosos autores, tais
como:

- Produtos cerâmicos obtidos a pañir & misturas entre argitas e
cinzas de caruão: Silva ef al. (1997) e Barbieri (1987) apud Dondi ef a/.

op. cit., Fonseca (1988);

- Residuos da extração e do processa mento do carvão: Lemaire (1 9g6),

Cañibano ef a/. (1983), ValcarcÆ & Cañibano (1993), Andrade of a/. (1994)

apud Dondi etal. (op.cit.)i Henriques Jr.ef a/. (1991).

- Lodo orgânlco fibroso em ce¡âmica est¡utural: Silva ef a/. (1g97);

Mesaros ('t989), Boesmans (1983) e Brosnan (1992) apud Dondi el a/.

(op.cit.)i

. Resrduos Agro-lndustrlais: Zani (1986); Poemer ef a/. (,1994); Kohler
(1 988) e Mortel & Distler (1 991 ) apud Oondi et at. (op. cit) ;

- Bagaço de cana: Ceråmica Porangaba Ltda (Estado de Alagoas);

- Sucaúa dø pneus: Raad & Oliveira (1997);

- Fercogue: Raad & Oliveira (op.cit.);

- Reslduos Oleosos: Raad & Oliveira (op.cit.);

- Alucoque: Raad & Ol¡ve¡ra lop. c,L)

- Resíduos de îundentes: Dondi ef a/. (op.cit.);

- Resfduos redutores de plasticida&: Fabri ef a/. (1986), Fumarola
(1995) apud Dondi ef a/. (op. c¡t.);

- Reslduos plastlfrcantes: Prakash & Ahmad (1987) e Kara &

Ernrullahoglu (1995) €pud Dondi ef af (op.cit.):

- Restduos da lndúsûla de ou.pel: Coroado ef a/. (1998);

- Resíduos de EIAR's; Almeida (1997).

Para viabilizar a incorporaçilo de resfduos industriais nas massas ceråmicas
(especielmente de tijolo) devem ser realizados, previamentê, estudos e ensaios que

caracterizem de forma clara e precisa o resíduo em questão, ter em cons¡deração a

produçåo de resíduo a incorporar yersus a da fábrica ceråmica, e conhecer



pormenonzadamente as características mineralógicas, físicas, químicas e tecnológicas das
matérias primas cerâmicas utilizadas.

Segundo a CETESB, para que um resíduo possa ser incorporâdo em massas

cerâmicas parâ â fabricaçáo de tijolos, deverá ter-se em atençáo que:

. O resíduo não poderá pertencer a classe I - perigoso, ou seja, näo deverá

conter nenhuma das subståncias que conferem per¡culosidede aos

resfduos, relacionadas na Listagem no 4 da Norma NBR 10004 -
"Residuos Sólidos", ou a sua concentraçäo näo deverá ser significativa;

o O fomo a ser utilizado deverá estar em perfeitas condiçöes operacionais
para o fim a que se destina, obedecendo às exigências técnicas e/ou
paråmetros de condicionamento fixados pela CETESB.

Para o caso das olarias não se verifica o controle dos paråmetros ac¡ma

mencionados, por serem na sua maioria antigas e nåo possuirem regim€ de licenciemonto,

além de näo serem consideradas fontøs prioritárias de poluiçåo em virtude de suas
reduzidas dimensöes.

A CETESB propöe a comparaçäo de emissöes derivadas de queima de
produtos normais (queima padråo) com as emissões de produtos com algum tipo de reslduo

incorporado.

Desta forma dois aspectos devem ser considerados relevantes para o

controle ambiental feito pela CETESB:

1 . O acréscimo da emissðes poluentes provenientes da queima de resfduos nåo

deve ser significativo;

2. A qualidade do produto final deve ser tal que não cause qualquer dano ao meio

ambiente, a curto, médio e longo prazo.

O plano de teste de queima deverá conter informações relativas às:

a) condiçðes operacionais do equipamento, com descr¡çåo do ciclo de queima;

b) tipo e origem do resfduo, com apresentaçäo de fluxograma simplificado indicando o

ponto de geração desse resfduo;

c) caracterizãçåo qual¡tativa e quantitativa, indicando porcentagens, forma € taxa de

alimentação dos reslduos;

d) relaçåo e caraclerizaçåo das metéries primas ut¡lizadas;

e) procedimentos de monitorização e amostragem durant€ todo o processo de queima

e emissões gasosas.



4.1 RESfDUOS CLARIFICADORESAGROALIMENTARES

Seräo detalhados nos itens a seguir alguns aspectos relativos aos resíduos
clarificadores agroalimentares por ter sido a tipologia de resíduo utilizada neste trabalho.

4.1 .1 Argilas descorantes - generelidades

O termo bentonita tem umâ conotação genética, sendo reservado pera argilas
residuais provenientes da alteração de cinzas ou tufos vulcånicos ácidos, de granulometr¡a

muito fina, que geralmente aumenta de volume em meio aquoso (,swelling bentonite,') (Ross
& Shannon 1926 apud Sousa Santos 1 989; Gomes 1 988).

Estas argilas são do tipo montmorilonitas sódicas fonnando géis tixotrópicos
em meio aquoso, com ampla gama de usos industriais, principalmente como o de agente
tixotrópico de fluidos de perfuraçäo de poços.

A bentonita élcica do Mississippi é também uma bentonita verdadeira,
embora o cátion adsorvido predominante seja o cálcio (saunders 1g65 apud sousa santos
op.crf.), podendo ocorrer isoladamente ou em conjunto com o magnésio, hidroxila, potássio,

ferro e alumfnio. São também denominadas bentonitas que não incham.

As bentonitas que não incham (cálcicas) apresentam a vantagem de poderem

ser tretadas por ácidos Inorgånicos, tomando-as argilas ativadas, muito usadas no

descorarnento de óleos minerais, an¡mais e vegetais (Diaz 1994).

Segundo Souza Santos (1969) apud Feneira (1972), os temos "argila

descorante", 'terra descorante", "argila clarificante', e 'argila adsorvente" säo utilizados
como sinônimos, principalmente nas indústrias de óleos e outras para designar argilas que,

no estado natural ou após ativação química ou térmica, apresentam a propriedade de
adsorver as matérías corantes de óleos minerais, vegetais e animais e de águas, v¡nhos,

licores, papéis de jomais e tecidos. säo também utilizadas para adsorçåo do regfduog

atÖmicos e na l¡mpeza de soalhos e estábulos, onde predominam os fenômenos de
absorçäo, ao contrário de todos os outros usos.

De um modo geral as argilas descorantes são classificadas em três tipos:

tems filller, aryiløs at¡vadas e bauxitos ativados.

A designaçåo argila descorante é aplicada indistintamente para as tenas füller
e as argilas ativadas, Feneira (op. cit.).

As terra füller (terras ácidas) säo argilas que, no estado natural, possuem

elevada capacidade descorante. São constitufdas essencialmente por argilominerais do
grupo das esmectitas (ex-montmorilonitas), sendo que os lons saturânles såo
predominantemente o hidrogênio e o magnésio, e por argilo-minerais paligorsqulticos (ex-

etapulglticos).
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Segundo The Economics of Bentonite (1991) as arg¡las ativadas provém da

ativação, por ácido, de argilas que no estado natural (tenes ácidas) têm poder descprante

muito baixo. A ativação desenvolve elevado poder descorante, pelo aumento da área

específica sendo usados ácidos (clorídrico, sulfúrico ou fosfórico), ficando na dependência

de fatores econômic¡s a escolha def¡nitiva, Souza Santos (1969) apud Feneira (1972).

As argilas ativáveis por tratamento ácido são constituídas essencialmente por

argilominerais do grupo da montmorilonita ou esmectita, onde o cátion sahrrante é

predominantemente o cálcio e interestratificados (camadas mistas) de illita/esmectita.

Dados de produção de bentonitas natura¡s e processadas industrialmente, no

Brasil e no mundo, bem como o consumo de benton¡tas êm seus divêrsos usos industriais

estão detalhados em The Economics of Bentonit€ (op. cit.).

Na tabela 8 são apresentados, segundo Femandes & Franchi (1991), os

valores da atual capacidade produtiva nacional e a poeçáo de produção paÊ¡ o ano 2000.

O uso das argilas como agentes descorantes de óleos pode verificar-se de

duas maneiras diferentes, cuja escolha depende quer do tipo de óleo a ser clarif¡cado quer

de fatores econômicos relacionados com o cr¡sto da arg¡la.

Produto Atual Ano 2000

Torra f0ller
Aroilas á¡vâdss

50.000

5.000

40.000

30.000
Minsrsl LtdE lf

Tabela I - Produção nacional de bentonita

A primeira técnica denomina-se processo de percolação na qual o óleo

aquecido atra\¡Bssa uma c¿mada de argila descorante preparada na forma de gråos de

dimensõss entre a peneira no 10 (2,00 mm) e a peneira no 60 (0,25mm) de modo a ser

permeável ao óleo â ser clarificado. É um processo que utiliza baixas temperaturas, na faixa

de 80 a 120oC (Zandonadi 1972). A granulometria da camada clarificante dev€ p€rmitir um

caudal horário de percolação de 80 I a 480 I de óleo por tonelada de argila.

A segunda técnica é denom¡nada proc€sso de contato ou filtração, na qual o

óleo é colocado em contiato com a arg¡la descorante moída até granulometria inferior a

peneira no 2OO (O,O74 mm). É um processo que utiliza temperaturas mais el€vadas, na

ordem de 150oC a 300oC, no qual o tempo de contato óleo-argila poderá ir até 30 minutos à

temperatura ótjma. A porcentagem de argila descorante \€ria d€ 0,5% a 3,0% em relação a

massa de ól€o utilizada, sendo o óleo separado da arg¡la por filtragem, geralmente em filtro-

prensagem.

O processo de percolação é geralmente usado para óleos minerais, enquanto

o processo de contato ou de filtração é vulganzado para os óleos lubrif¡cantes e comestíveis.



No Brasil existem reservas de tenas füller no Vale do Paraíba, municípios de

Taubaté e Tremembé (SP), que respondem parcialmente às necessidades das indústrias de

óleos minerais. Outras indústrias de óleos säo abastecidas por argilas ativadas ácidas

¡mportadas com as seguintes denominações comerciais: Tonsil (México-Sumex e

Alemanha-Süd Chemie); Filtrol (USA) e Aconcf¡l (Argentina).

O mercado total de argilas descorantes (Fernandes & Franchi 1991) é

apresentado nâ tâbela 9.

e
Descorantes

Aüvades
lmrÚ,¡lddds
t
preço médio'
fãluramento"
Ndcionais

Vegetais Minerais Gorduras

5.200
1.150
5.980

330 4.100
1.200 800
400 3.200

550 10.180
1 .300 1.017
710 10.370

- 4.200
900

- 3.780

1.100 30.650
150 150

pr€ço médlo'
feturem€nto"
Torre tf¡llor
lVacbna¡b
t
preço m&io'

3.150
gfi)

2.835

6.440
150
970

21.780
150

3.270

1.050
900
945

1.330
150
200 '170

.';ffi ã:iB,i'ì^'"Tü',',Siïf üyåilHi ã 1333,

Tabela g - Mercado total das argilas descorantes

4.1.2 Tonsil

Os resfduos, cuja incorporação nas massas ceråmicas foi estudada, såo

provenientes da lndústria Van den Bergh Alimentos (Divisão de Alimentos das lndústrias

Gessy Lever Ltda.). Esse indústrie emprege argiles esmectft¡cas, originalmente cálc¡cas,

ativadas com H2SO4 importadas do México (Tonsil) e nacionais (Argitex) para clarificaçåo de

sebo ou gorduras animais e também para clarificaçåo de óleos comestfveis (soja, milho,

etc).

O mineral que origina a matéria prima para o Tonsil caracteriza-s€ por sua

natureza laminar com camadas de água enr¡quecidas com fons de cálcio. A sua utilizaçåo

no estado natural não s€ria possfvel, já que possui 40e/o de água, näo apresentando nenhum

poder clarificante. Durant€ os vários passos de preparaçåo do material, a b€ntonita é

atacada por ácido, trocando sua carga de lons de cálcio por fons de H+, formando-se uma

benton¡ta ácida.



A análise química dos elementos ma¡ores e perda ao fogo (p.F.) para o Tonsil
fornecida pela lndústria Van Den Bergh Alimentos apresenta os resultados constentes da

tebele 10.

Tons¡l SiOz AlrO¡ FezO¡ CaO+MgO l¡aÐ KÐ P.F.

Teores (% em peso) 71 .9 10.9 3,3 3.6 o,7 1,9 6,ô

Tabela 10 - Análise quím¡ca do Tonsil (fonte: lnd. Van Den Bergh Ltda.)

Algumas cåracteríst¡cas de reatividade do Tonsil, também fomecidas pela

indústria Van Den Bergh, são referidas na tabela 11.

umtoaoe
mód¡a

acidez (H2S01)
média

capac. Filtração/seg
módie

X 12o/o r 0,234/o r 50%

Tabela 11 - Característ¡cas de reatividade do Tonsil (fonte: lnd. Van Den Bergh Ltda.)

4.1 .3 ToÉas de filtraçåo residuais

As argilas ativadas säo adicionadas às gorduras vegetais em teores variáveis

de 1 a 2o/o (além de O,2o/o de carvão ativado).

Após 1-3 horas, a aprox¡madamente 600C, este conjunto é filtro-pr€nsado

obtendo-se óleos clarificados e a torta de filtração que contém materiais condicionantes da

filtração como terra-füller, "decolite", etc.

No processo químico de beneficiamento de óleos comestíveis existem três

estágios de purificação:

a) Pré-limpeza

b) Neutralização

c) Branqueamento (ou clarif¡cação).

As impurezas retiradas såo geradas logo após a extração ou durante o
benef iciamento (hidrogenaçáo).

Nas fases do processo (branqueamento e hidrogenação) que produzem

resíduo são retiradas as seguintes impurezas: compostos coloridos - carotenóides e

clorofila, produtos primários e secundár¡os de oxidação, ferro e niquel, sabões 6 compostos

fosfatldicos além de poliaromáticos.

A figura 17 apresenta um fluxogmma da refinaria de óleos da Van den Bergh

Alimentos, ¡ndicando as fases que produzem resíduo.
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Figura 17 - Fluxograma da refinaria de óleos da lndústria Van Den Berg Alimentos Ltda.

Dos resíduos provenientes da clarificaçäo de óleos comestíveis (lndústria Van

den Berg Ltda.) denominados de'tene do BC" são produzidos quantitativos aproximados de

70{0 Umês sem Ni e 20-30 Umês com Ni (usado como catalÞador no processo de

hid rogenação de margarinas).

Durante a fase de hidrogenação é incorporado à argila ativada outro

componente denominado Hidrogel, com função de impedir que o Ni frque excessivamente

incorporado na torta de filtraçäo.

Para a composição do aditivo das massas ceråmicas, estes resíduos com e

sem níquel foram misturados e homogeneizados na proporção de 2:1 respectivamente,

obedecendo a uma proporção similar à sua produção na lnd. Van Den Berg Ltda.

Entende-se aqui como torta de filtraçäo a composição entre argilas

descorantes ativadas (Tonsil), impurezas e óleo, podendo ou näo conter níquel

(dependendo da fase do processo), constituindo o próprio resíduo industrial.

Grande parte deste resíduo é atualmente depositado em atenos sanitários,

com impac{os negativos no meio ambiente.



A torta de filtração utilizada nesta pesqu¡sa está enquadrada, segundo a
classificação ABNT/NBR 10.004 (1997) como resíduos sól¡dos de categoría ll: Resfduo
lndustrial Não Perigoso, Resíduo Classe ll: não ¡nerte.

5 ENQUADRAMENTO NORMATIVO NO BRASIL E NA UE

Nos itens a seguir são referenciadas as normas e especrficações técnicas
brasileiras e européias para produtos ceråmicos e para os efluentes gasosos foram
consideradas as normas atualmente vigentes na UE.

5.,I PRODUTOSCERÂMICOS

Nesta matéria são apenas enfocâdos os produtos de relevåncia no åmbito da
pesquisa realizada.

5.1.1 Blocos ceråmicos

Define-se como bloco vazado o componente de alvenaria que apresenta furos
ou canais de qualquer formato, paralelos à qualquer um de seus eixos.

A normalizaçáo brasileira a¡nda näo definiu claramente a dist¡nçåo entre bloco
vazado, tijolo, tijolo laminado, etc. Na normalização portuguesa o bloco vazado é definido,
através da norma NP-80, como sendo aquele cuja área dos fu¡os esteja compreendida entre
30o/o e 75o/o da área bruta da seção conespondente.

A área bruta das faces do bloco é delimitada pelas respectivas arestas,
enquanto a área lfquida corresponde å área bruta de qualquer uma das faces do bloco
diminufda da área de vazios existentes nesta face.

Os blocos ceråmicos vazados classificam-se em blocos de vedação
(normalmente com os furos dispostos na horizontal, destinados apenas para execuçilo de
paredes) e blocos estruturais ou portantes (aqueles destinados a suportar grE¡ndes cargas e
que constituirão a estrutura resislente da edificaçäo, possu¡ndo geralmente os furos
dispostos na vertical.

A resistência å compressåo para os tipos acima referidos é apres€nlada na

tabela 12 (NBR 7171):



Rss,sféncra â compressão

T¡po de bloco

Vedaçåo

Estrutural

Categoriâ

B

D

E

(MPa)

1,5

4,O

7,O

10,0

(Kgícm'z)

15

25

40

100

Tabela 12 - Res¡stênc¡a à compressão segundo a norma NBR 7171 para os blocos
cerâmicos vazados. (Nota: 1 Mpa = 9,81 kg/cm'?).

Os blocos são normalmente fabncados com argilas illíticas (taguá), illÍtico-

caul¡níticâs e esmeclíticas. As massas são extrudadas com umidade que variam de 20 a

25o/o.

As dimensões dos blocos são padronizadas segundo a norma NBR 8042 e as

vanações dimensionais náo devem ser superiores a:

a) comprimento, largura e altura: + 3mm;

b) desvio em relação ao esquadro entre as faces destinadas ao

assentamento e ao revest¡mento do bloco : < 3mm;

c) empenamento das faces dos blocos destinadas a receber revestim€nto: <

3mm.

Os valores para absorção de água não sofrem nenhuma restrição pela norma

bras¡leira. Contudo, o IPT sugere que se fixe uma faixa compreend¡da entre 5% e 20olo pelos

seguintes motivos:

a) blocos com absorçåo de água muito baixa: pode não ocofrer a
conveniente "penetração" nos poros da cerâmica, dos ligantes

empregados no assentamento do bloco, prejudicando a aderência

(fenômeno essencialmente f ísico);

b) blocos com absorção de água elevada: a cerâmica pode retirar muita

água à argamassa de assentamento, prejudicando a hidratação do

cimento e conseqüentemente a aderôncia.

As principais normas brasileiras da ABNT para blocos são as seguintes:

NBR 8042 - Bloco Ceråmico para Alvenaria - Formas e dimensóes;

NBR 7171 - Bloco Ceråmico para Alvenaria - Especificação;

NBR 6461 - Bloco Cerâmico para alvenaria - Verificação da resistência à

compressão;

a

a

a
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. NBR 8043 - Bloco cerâmico portante para alvenaria - Determinação da

área líquida;

. NBR 8949 - Paredes de alvenaria estrutural - Ensaio à compressão

simples;

. NBR 8545 - Execuçäo de alvenaria sem função estrutural.

Em Portugal, a verificação da conformidade dos tijolos ceråmicos é feita pelas

normas de especificaçáo e ensaios indicados na tabela 13.

Encontram-se, no entanto, em elaboração pelo CEN TCl125, um conjunto

normativo para certificaçáo de tijolo, cuia especificação e ensaios são referidos na tabela 14.

5.1.2 Abobadilhas

No que concerno às abobadilhas, a verificação da conformidade é feita

atualmente em Portugal em relaçåo à norma fiancesa NFP 13-302, de especificaçåo e

ensaios, indicados na tabela 15.

5.1 .3 lelhas ceråmicas

Relativamente às telhas ceråmicas, a verificação da conformidade já é feita

em Portugal pelas normas européias referenciadas na tabela 16.

5.1.4 Revestimentos

As normas intemacionais dirigidas para pisos e azulejos qu€ definem

terminologia, classif icaçåo/especif icaçåo e ensaios propriamente ditos são ISO DIS 13006 e

ISO I 0545. Em 1997 o Centro Cerâmico do Brasil (CCB) procedeu à sua conversão e
registro pare as Normas brasileiras NBR.

Segundo as normas intemacionais os azulejos e ladrilhos såo classificados

conformeotipodeconformaçåo(A-extrusão,B-prensadoeC-colado)eporcentagem
de água absorvida. Preve-se com a publicação das normas lSO, a introduçåo de mais um

grupo para a classificação de ladrilhos prensados de absorçäo de água inferior a 0,5%.



(') A\¡al¡ação alternativa no caso de tijolos qu€ nåo se enquadrem na norma NP 834
(-) Ensaio complementar para tüolos fæe å v¡sta, parâ a\€liaçâo da durabilidado quando exposto a cond¡çöes
de gelo.

Tabela 13 - Normas portuguesas de especificações para t¡jolos

DENoMINAçÄo

Pr EN 772-13 Determinação da densidade líquide e brute

Pr EN 772-16 I Determinação dss dimensöes

Pr EN 772-19 I Oeteminação da expansão por umidade
p' e¡¿iz¿ã 

- -f úi"-ì;;.ã;oò" "lìói* oãiórmã'ro t¿-îã_-- -

Tabela 14 - Normas européias em elaboraçåo para tijolo, segundo o CEN TC/125



Norma de
especif¡câção Norma de ensaio Ensaios Requisitos da norma

NFP r 3-302 NFP 13-302

Geometna

Tolerânc¡as em relação eo valor
médio:
. Comprimento: f 1,5%
. Largura: Í 1,0olo
. Altura: f 1,5

Expansão por umidade Média: < 1,6 mm/m
Máximo ind¡v¡dual: < 1 .8 mm/m

ÞccictÂnnio À flpvãn > 100 kof/ønr
lnclusões câlcáriâs

( 1996)

Tabela 15 - Normas européias para abobadilhas (NFP 13-302)

Tabela 16 - Normas européies para telhas cetåmicas

As normas correspondentes brasileiras para as placas ceråmicas såo:

. NBR 13816: Placa Ceràmica part¡ revestimento. Terminologia;

. NBR 13817: Placa Cerâmica para Re\eslimento - Classificåção;

. NBR 13818: Placa Ceråmica para Re\estimento - Espec¡ficaçåo e

métodos de ensaio.

A tabela 17 apresenla as Normas Européias para CertificaÉo de Ladrilhos e

Azulejos.

Denom¡neçåo

Ensaio de resistência à flexão (variável consoanle o tipo de
telha)

Determinação das csracteríst¡câs f ísicas:

Parte I - Ensaios de impermeab¡l¡dade

Determinação das característ¡câs f ísices

Determinação das cåraclerísticas geométricas

Telhas ceråmicas - Determinaçöes e especificações dos
produtos



E2

Normas CEN Normas ISO Grupo Conformação

EN89 ISO/DTS I3{)06 DEr.INIçÃO, CLASSIF CAÇÂO, CARACTERÍSTTCAS E MARCAÇÃO.

cr i Cdad;-_-i--Ëi%
Clla Colado 30,6 < E<6%
clL9 _ : ___c_ol9d9 _r__8%18 É 
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Absorçäo de
Ague
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.. 
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EN 186-2 I ¡SOrOlS 13006 Anexo ea2' , --Ãila---:- 
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È l"io;2"
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*- 
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Tabela 17 - Normas européias pam cert¡f¡cação de ladrilhos e azulejos

A tabela 18 apresenta uma classificação simpl¡ficada, proposta pelo CCB, que
toma por base, fundamentalmente, a absorção de água e a resistència à ruptura, duas das
características mais importantes para placas cerâmicas conformadas por prensagem.

Tabela 18 - classificação de placas ceråmicas segundo absorçåo de água e resistència à
ruptura

5.2 EFLUENTES GASOSOS

As normas intemacionais para @ntaminantes atmosféricos estaberecem
valores lim¡tes de emissöes med¡dos em concentra$es ou pela massa emitida na unidade

Produto lso Dts 13006
Absorção de

água (o/o)

Módulo de
res¡otènc¡a

lN/mm2l

Resistênc¡a à ruptrra
(Nl

Po[celenato Biâ 0a0,5 35-50 1330
Grés Bib 0,5a3 30-45 1 100

Semi-crés Blla 3e6 32-35 1000
Semi-poroso Bltb 6 a 10 t8-30 800

Poroso B t 15 a 20 15 - 20
Piso: 600

Parede: 200 s 400
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de tempo. A seguir seråo apresentados os limites para emissöes de flúor, SOz, NOx e COV,

que foram objetos diretos desta pesqu¡sa.

5.2.1 A presença do flúor

Segundo a regulamentação federal alemä de 1986 para o controle da

emissão de gases poluentes - The Clean Air Guide - ('T.A. Luft"), que estabelece limites
percentuais máximos de liberação de gases à atmosfera, o teor máximo permissfvel para os

fluoretos está na ordem de 5 mg/m3, mediçöes estas que tomam por base a pressåo de l8%
de oxigènio (Amison 1989, Kolkmeier'1986, Müller 1991).

O limite perm¡tido para emissão de flúor nos diversos pafses da UE não é

uniforme, sendo também função do teor de 02 (8% ou 180/o) no efluente gasoso.

5.2.2 A presença de SO, (SO2, SO3)

A norma DM 12107/90 ilaliana apud Mazzali (1995) bem como a norma alemã

(T.4. LUFT) estabelecem um limite de 5OO mg/Nm3 e 1500 mg/Nm3 (considerando-se um

teor de enxofre nas argilas da massa ceråmica <0,12o/o e >O,12o/o, respeclivamente) para a

emissão do SO", onde o fluxo de massa é superior ou ¡gual a skg/h.

5.2.3 A presença de NO" (NO, NO2)

Segundo a norma DM'l2l97l90 apud Mazzali (op.cit.), o limite de emissåo para

o NO, também é de 500 mg/Nm3 para um fluxo de massa super¡or ou igual a 5 kg/h.

5.2.4 A presença de carbono orgånico (CO) - Compostos orgån¡cos
voláteis (COV)

Segundo a legislaçåo federal alemä (Clean Air Guide - T.A. Luft) os COV

totais expressos em carbono devem ser inferiores a 50 mg/Nm3.

5.3 RESfDUOS INDUSTRIAIS

A norma NBR - 10.004 (1987) da ABNT dá a seguinte definição de reslduos

sólidos:

"Resfduos no estado sólido e sem¡-sólido, são aqueles que resultam d6

atividades da comunidade de origem: industrial, doméstica, hospitalar, comercial, agrfcola,

de serviços e de varrição. Ficam incluídos nesta definição os lodos provenientes de

tratamento de água, aqueles gerados em equ¡pamentos e instalaçóes de controle de
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poluição, bem como determinados líquidos cujas particularidades tornem inviável o seu
lançamento na rede pública de esgotos ou corpos de água, ou exrjam para isso soluçöes
técnicas e economicamente inviáveis em face à melhor tecnologia d¡sponível,,.

Segundo esta norma os resíduos sólidos são classificados em trés categorias:
1. Resíduos Classe l- perigosos;

2. Resíduos Classe ll - não inertes;

3. Resíduos Classe lll - inertes.

No Estado de são pauro existem incentivos da CETESB para aproveitamento
e reciclagem de resíduos industriais, através da sua incorporaçáo e inert¡zação na indústria
ceråmica ou de cimento.

Para o efeito devem ser realizados testes de solubilização e lixiviaçåo do
material em estado bruto e queimado, para atestar quer a imobilidade quer os teores dos
elementos constitu¡ntes incorporados, tais como metais pesados, cloretos, sulfatos, sais de
sódio, etc.

As normas brasileiras publicadas neste domínio incluem:
. NBR: 10.004 - Classificação de Resíduos Sólidos;
. NBR: 10.005 - Ensaio de Lixiviação;
. NBR 10.006 - Ensaio de Sotubilizaçåo;
. NBR 10.007 - Amostragem de Resíduos Sólidos,

Moraes & Marra (1995) apresentam definiçöes dos termos poluente e
contaminante além de apresentar a classificaçäo em cinco categor¡as de fontes de
contaminação subterrânea:

categoria l- fontes dest¡nadas à descarga de substâncias (fossas sépticas,
poços de injeção, e aplicaçöes no solo);

Categoria ll - fontes destinadas a armazenamento/disposiçäo de subståncias,
descarga por liberaçäo não planejada (aterros, bota-fora de resíduos, pilhas de reslduos,
pilhas de estocagem de material não residual, cem¡tér¡os, conteiners);

Categoria lll - fontes dest¡nadas à retenção de subståncias durante
transporte ou transmissão (dutos);

Categoria lV - fonles de descarga de substâncias como conseqüência de
outras atividades plânejadas (irrigaçåo, aplicaçáo de pesticidas, fert¡lizantes, opeÍeçöes de
alimentaçäo de animais, aplicaçáo de sais para degelo, atividades de mineração);

Categoria V - fontes com descarga subterrånea como conseqüência de
outras atividades planejadas (poços de prod ução/petróleo e gás, geotermais e de água
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subterrånea, outros poços não residualgmonitoramento, prospecção e escevações para
construçöes);

6 TÉCNICAS E MÉToDos ANALíTICoS

o estudo rearizado desenvorveu-se em duas vertentes distintas, mas
complementares:

. uma ativrdade de campo de åmbito geológico/estratigráfico e amostragem;

. trabalho de laboratório, com a caractenzação das matérias primas, natura¡s e
aditivadas, e realizaçåo de ensaios tecnológicos ceråmicos.

6.1 TRABALHOS DE CAMPO

Face à homogeneidade das ritorog¡as e dos objetivos deste trabarho, foram
coletadas amostras pontua¡s em diversos locais das frentes de lavra e em afloramentos, âs
quais foram compostas em amostras representativas.

os arg¡litos amareros (B/J2) foram coretados areatoriamente em cavas a céu
aberto, de uso atuar pera indústria (cerâmica capovila) (foto 1e foto 2), e em carhas
vertica¡s em diversos pontos da bancada de lavra atual.

os ritmitos cinzas (A./J1) (foto 3) foram amostrados em trrncheira (foto 4) de
2m de profundidade por 7m de comprimento e 2m de largura em calhas verticais com coleta
de amostras a intervalos de o,sm bem como aleatór¡amente por toda a superflcie do
material exposto.

Na empresa ceråmica escolhida, os materiais das duas jazidas são
empilhados alternadamente para sazonamento (foto s) nas proporçöes de 2:1 (arg¡lito
amarelo e rltmito cinza, respectivamente), havendo très pilhas cÖn¡cas com idades
diferentes de descanso. para os ensaios de câracterização m¡neralógica, química, ffsica e
tecnológica' deu-se preferên cia parc os materiais coretados drretamente das jazidas.

6.2 ATIVIDADES DE LABORATÓRIO

o atuar conceito de considerar as matérias primas como produtos minerais
(matérias primas beneficiadas) adequadas à fabricação dos diversos produtos ceråmicos é
ef¡caz, na medida em que as m€smas requerem cuidados especiais desde sua extraçåo,
cafacterizaçäo e preparação, para conduzirem à fabricação de peças ceråmicas de
qualidade.
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As principais caracterlsticas das matérias primas que estão relacionadas

d¡retamente com a qualidade de peças ceråmices acabadas' segundo Marques & Santos

(1996) são:

o a colìposição mineralógica' com influência diretia na composiçåo quimica;

. distribuiçaogranulométricadaspartículas;

. aspectos texh¡ra¡s'

Além dos ensa¡os e análises essenciais para a def¡n¡ção das carac:terf sticas

acima referidas, procedeu-se também à compþmentaçåo da caracterizaçåo através da

realizacÅo de vár¡os ensaios tecnológicos' por constituírem igualmente feramentas

importantes para auxil¡ar no discemimento das variaçöes de comportamento das matéri"s

primas estudadas.

Grande parte das análises e dos ensaios tecnológicos aqui desonvolv¡dos

foram elaborados segundo as normes europé¡as, já que foram realizadas no exterior (centro

Tecnológico da Cerâmica e do Vidro' em Coimbral)' através de uma bolsa "sandwuiche''

financiada pela CAPES' Observa-se também que os procedimentos laboratoria¡s das

análises e ensaios segundo essas normas såo fundamentalmente equivalentee às normas

técnicas da ABNT. o anexo 2 apresenta a relaçåo das séries de peneiras padronizadas

ASTM utilizadas nos ense¡os com a série brasileira da ABNT'

6.2.1 Determinaçäo da composiçåo mineralógica

Foramrealizadasanálisesemamostfastotaisdoargilitoamafeloedoritmito

cinza, e também ensaios e análises na fração argila (< 2 pm) para caraclerizaçåo mais

pormenorizada dos argilominerais'

Estes ensaiog foram realizados no Laboratór¡o de Estrutura e Microestrutura

doCTCV,emequipamentoPH|L|PSPWlTlo'dotadodefendadedispersåoautomáticae

monocromador de grafite'

Nas análises totais' a tócnica utilizad a para essa determinaçåo foi'

essencialmente, difração de raios X' método do pó' As amostras foram secas a 40oC e

submetidas a moag6m branda, ev¡tando qualquer fracionamento granulométrico, sendo

anallsadas em sua integralidade'

As frações 'argila' (< 2 pm) foram obtidas por processo de sedimenteçåo'

baseado na lei de Stockes' Para o efeito' utilizou'ee 1 g de cada amostra previemente

passada em peneira de 200 mesh ASTM (0'075 mm) e 6 ml de hexametafosfato de sódio

como defloculent€.

As amostras foram então submetidas à decantaçäo em tubos de ensaio (com

30 ml de água destilada), nos quais demarcou-se um intenElo de 5 cm' Finalmente'
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decorido o tempo de decantaçåo das fraçÕes menores que 2 pm (4 horas), recolheu-se com
pipeta fina â quantidade de lfquido correspondente ao intervalo de S cm

Procederam-se às análises das frações argila pelo método de låminas
orientadâs, analisadas sob très condições: natureis (que náo sofrem nenhum tratamento
específico), glicoladas (com etlleno{licol durante 24 horas) e aquecidas a ssoo c (por duas
horas), empregando-se os seguintes peråmetros constantes:

. rad¡åçåo CuKo, 40 Kv, 20 mA;

. ârtostfa natursl: varedura de 3 a 650 (2 0);

. amoslra glicolada: ranedura de 3 a 1So (2 0);

. amosfa âquecida: vanedura de 3 a 15o (2 0).

6.2.2 Determinaçåo da granulometria

Para evâliação da composiçåo texturel dos materiais estudados, foram
realizadas as respectivas análises granulométricas no Laboratório de Ffsica de Materiais do
CTCV.

A análise granulométrica das amostras foi efetuada no matêrial €m sua
totalidade, com peneiramento por via úmida da fração superior â 230 mesh ASTM (0,063
mm)

Nas suspensðes passant€s por esta peneira realizou-se a análise por
at6nueção de raios x (sedfgrafo 5100 Micromeritics) (norma BS 3406), enquanto que para o
materiel ret¡do (fraçåo arenosa) a análíse foi efetuada por peneiramento convencional a seco
(nome ASTM C 371).

Os resultados referem-se ao D S0% determinado por uma interpolaçåo e SO%

da porcentagem de massa cumulativa versus logarftmo do diâmetro e à curva de
d¡stribuiçåo de tamanho de partfcula do percentagem de massa cumulativa mais fna do que
deteminado diâmetro (7o de material passado) versus logarltmo do diåmetro.

6.2.3 Determinação da composiçåo qufmica

Os elemêntos maiores e menores foram anallsados para o Tonsil por
fluorescência de raios X (Ftetcher '1981) no Laboratório de eufmica dos Materiais do crcv,
em pérolas previemente elaboradas em equipamento pearl'xg. pera a execuçåo des pérolâs
câda amostre foi previamente mofda e passada em peneira de 200 mesh (ASTM) e
pooþriormente calcinadas em mufla a 950-i000oc. separou-se 1,7s g de cada emostra
após esfriamento em dessecador e adicionaram-se B,7s g de fundente (spechoflux 100 B
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para alum¡no-s¡licatos) e uma pequena quantidade de brometo de lít¡o, cuja função é o de

atuar como l¡gante.

O equipamento ut¡l¡zado na análise química foi um espectrômetro de

fluorescência de raios X PHILIPS PW- 1480, além de um computador para reg¡stro e análise

dos resultados, ut¡l¡zando um software específico (ALUMISIL), indicado para leitura de

pérolas cujo material de origem contenha matriz silicoalum¡nosa.

A perda ao fogo foi calculada segundo a norma ASTM C 323 que tem por

princíp¡o a determinação da perda de massa de uma amostra prevtamente pesada e
calcinada a 1000oC, em relação ao peso inicial.

Os elementos maiores, menores e traços para as matérias pnmas naturais e

torta de filtração foram analisados por espectroscop¡a de emissão atômica com plasma

induzido acoplado, no Laboratório de Química e ICP-AES do Departamento de Mineralogia

e Petrologia do lnstituto de Geociênc¡as da USP (São Paulo). Det€rminou-se também a
perda ao fogo por gravimetria e o teor d€ umidade. A determinação do teor de FeO foi por

volumetria de oxi-redução.

A rotina de análise desenvolvtda é descrita na literatura por Janasi ef al
(1995). O equipamento utilizado corresponde a ICP-AES modelo ARL-3410, da Janell ASH,

dotado de esDectômetro seqùencial, utilizando nebulizador convencional, tipo Meinhard.

As análises foram realizadas em duplicâtas por amostra e os rêsultados

(expressos €m porcentagem em peso de óxidos) correspondem à média dos valores

obtidos.

No anexo 3 comparam-se os resultados analít¡cos obtidos por lCp-AES, em

sua íntegE, com padrões nacionais de composiçåo de argilominerais (lPT 32 e IPT 42) e
com padröes intemacionais de composiçåo de granitos (JG-1a e GS-n), Govindaraju (1994).

6.2.4 Determinação dos sais solúveis

Também se procedeu à dêterminação do teor em sais solúve¡s nas matérias

primas com o objetivo de prever o surgimento de eflorescências.

As amostras foram previamente moídas e passadas em peneira de 100 mesh

ASTM (150 mm) e secas em estufa a l10oC. O método analítico utilizado no Laboratório de

Química de Materiais do CTCV segu¡u a norma européia NP 80.

Assim, pesaram-se, em dois frascos de polietileno por amostra,

aproximadamente, 259 do material a ser anal¡sado. Adicionaram-se 250m1 de água destilada

a cada frasco e levou-se a agitação mecânica por 8 horas, sendo então as amostras

transferidas para tubos de vidro, filtradas e c€ntrifugadas até ficarem transparentes.

Os filkados de cada amostra foram passados para bequeres de vidro,

previamente tarados, submetendo-os à evaporação em estufa a temperatura não sup€rior a
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100oC. Em seguida foram retirados e levados para um dessecador por 45 minutos para

esfriar, pesando-se em seguida. Repetiu-se este procedimento até peso constante.

O teor total de sais solúveis é dado em porcentagem pela razão da massa do

filtrado seco pela massa de amostra ensaiada.

Além desta análise submeteu-se também, os corpos de prova conformados

em laboratório e para cada temperatura de queima considerada, ao ensaio de

eflorescèncias. Este ensaio revela a tendênc¡a das manchas salinas poderem vir a ocorer,
através de um processo provocado de absorção de água e secagem rápida, conforme

descnto no ponto 6.2.14.5, abordado mais adiante.

6.2.5 Análise de efluentes gasosos

Nesta pesqu¡sa procedeu-se à análise de alguns compostos quimicos

presentes nas mé¡térias primas que, através de diversas reações físico-quimicas que

ocorrem durante a queima dos produtos ceråmicos, são propiciador€s de liberar para a
atmosfera gases poluentes que podem ser agress¡vos para o meio amb¡ente.

6.2.5.1 Determinação do teor de flúor

Foråm analisados os teores em flúor nâs matétias primas naturais antes da

que¡ma e nos efluentes gasosos durante a queima a 1l00oO, em fomo de rolos, para

quantificar o que havia originalmente e o quanto fo¡ volatilizado durante a queima.

Os ensaios para a determinação dos teores de flúor nas duas matérias pnmas

naturais foram real¡zados segundo procedimento intemo do Laboratório de Quimica de

Materiais do CTCV e o método analítico foi baseado em Vogel (1989) e Haynes (1978).

Neste método a quantificação do flúor é feita em solução, por leitura da força

eletromotriz (f.e.m.) obtida com o eletrodo específ¡co do flúor, após solubil¡zação prévia de

amostras sólidas por fusão.

lnicialmente as amostras foram moídas em moinhos de anéis e peneiradas

em malha de 200 mesh ASTM (75mm). O material que passou foi seco a l0O-11ooc.

Para a solubilizaçåo por fusåo pesaram-se 0,5 g de cãda amostra em dois

cadinhos tarados de platina, aos quais foram adicionadas 2 g de um fundente (2 partes de

carbonato de sódio e uma parte de óxido de z¡nco). Em seguida, as amostras foram

fundidas em bico de Mecker, inicialmente em chama fraca (15 minutos) e, postoriormente,

em chama forte (10 minutos). Seguidam€nte, a mistura foi calcinada até sintenzaçåo em

mufla a 950oC durante 30 minutos. Ao se completar a fusão, procedeu-se à reduçåo do

manganès (adicionando-se 20 ml de água e três gotas de álcool etilico) e f¡ltragem da

solução (filtro Vvìatman no 41) para volumes de 100 ml. Posteriorm€nte foram retiradas
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alíquotas de 25 ml de amostras para copos de polietileno de 1oo ml e preparadas para a
leitura da f .e.m. com o eletrodo de flúor.

Na preparação das amostras para a leitura adicionaram-se 4 ml de ácido
cÍtrico a 10% elevando-se o volume a 3s ml de água, com ajuste do pH entre s,s-6,J,
mediante o uso de ácido cítrico (l0olo) ou hidróxido de sódío (10%).

Para a calibração do equipamento/eletrodo foi elaborada uma curya das
med¡das das diferenças de potencial (mV) versus concentração dos íons de flúor (mg/l),

apo¡ada em soluções padrão de flúor, cobrindo a faixa de teores de 0,5 a lO mg/l

6.2.5.2 Determinação do teor de CO, NOx e SOe

Foram realizados ensaios de desgase¡f¡cação em corpos de prova das
matérias pnmas naturais (ritmito c¡nza e arg¡lito amarelo) conformadas por prensagem e
submetidas a que¡ma em fomo de rolos, com o objetivo de obter um indicativo da
possibilidade de emissão de polu€ntes como CO, NO, e SO2 para a atmosfera.

A temperatura máxima foi de 1100oC com subida de 2 em 2oC, em ciclo
rápido de 60 minutos.

O equipamento utilizado foi um medidor de gases de combustâo
ctnìputadorizado. l-ANCoM 3200, acoplado ao fomo de rolos. Através de uma bomba ,lÊ

sucçåo, os gases atr¿¡vessam um conduto, com sua abertura pos¡cionada na parle central
do fomo (temperatura máx¡ma) até o equ¡pamento de medição.

O equipamento é calibrado automat¡camente sendo o ar circundante o gás de
referência considerado. Na calibração, através de sensores, o oxigênio é ajustado para

2O,9o/o ø o CO, SOz e NO, são ajustados para 0 ppm, c€da um, com relaçåo ao gás de
referência.

Os teores de CO, SOz e NO,, dados em ppm, são med¡dos através de células
eletroquímicas e visualisados através de uma curva de desgaseif¡caçäo.

Como as normas apresentam os limites em mg/Nm3, os resultados em ppm

foram convertidos para essa un¡dade, através de fatores de con\€rsáo para o co so2, e
No', obt¡dos através do conhecimento da massa molar do poluente e ainda considerando-se
que 100 ppm desse gás ocupa um rolume de 22,4 dm3 sob condições normais de pressåo e
temperatura.

6.2.5.3 Determinação de æmpostos orgênicos votáteis (COV)

Determinou-se o teor (ppm) de compostos orgånicos voláteis em uma das
composições (c4), produto da mistura entre o ritmito cinza (33o/o em massa) e argilito
amarelo (670lo em massa), coÍì I o/o de resíduo. A amostra foi submetida à queima em fomo
de laboratório tubular elétrico, programável. o tubo é em mul¡ta ¡mpermeável com 64 mm de

,{
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diåmetro e 45 cm de compnmento de zona quente. Suas extremtdades são hermét¡camente

fechadas c¡m tampas de aço para evitar contaminações.

A partir das análises témicas-d¡ferenciais (ATD) das argilas naturais, bem

como do resíduo industnal, programou-se a temperatura de queima a partir do ¡nten/alo de
perda de massa (combust¿io da matéria orgânica) de cada um destes materiais, que se

situou em tomo dos 1500 e 300oC. A determinação das gamas de temperaturas nas quais

ocone liberação de CoV é imprescindível para prever e aplicar medidas para a m¡nimização

do problema.

O ciclo de queima programado fo¡ com subida de temperatura de 3 em 3oC

até 300oc. coletaram-se cerca de 2l de gás em saco plástico herméticamente fechado nos

intervalos de 22o a 2500c e 260 a 300oc (combustão e liberação dos compostos orgânicos
voláteis). O gás coletado foi anal¡sado por cromatografia no laboratório de análises da

AMBICONTROL (Controle de poluição Ltda.) em portugal.

O equipamento util¡zado foi um detector de VOC totais, Microtip photovac,

com calibração ¡mediata antes da análise. Este método detecta orgânicos desdê o hexano
ao hexadecano usando o tolueno como fator de resposta, compostos específicos como
formaldeído, acetaldeído, acetona, ácido acético e ácido fórmico, não podem ser

determinados por esse método requerendo ensaios específ¡cos qu€, por impossibilidade de

tempo, não foram realizados nesta pesquisa.

6.2.6 Determinaçåo do carbono orgânico e do poder calorítico

Foram determinadas as porcentagens de carbono orgânico nas argilas

naturais nos laboratórios do DPM-uNESP, através de oxidação do carbono orgån¡co com

dicromato de potássio (KzCrO7, 1,0N) em meio ác¡do (H2SO4) e titulação com solução

fenosa (FeSOa ou Fe(NH¿)2.(SO4Þ - 0,5N) pelo Método de Walkley & Black (1934).

A porcentagem do carbono orgånico é dado pela fórmula:

C% = [0,003 x (B-A) x NI (100 + PayP

onde:

B = volume da soluçåo fenosa que foi utilizada para titular o branco;

A = volume da solução ferrosa usada na amostra;

P=éopesodaamostra;
Pa = umidade

As análises de cårbono orgånico (CO) para a torta de filtração, foram feitas na

central analítica do lnstituto de Química (usP), util¡zou-se um analisador elementar (cHN)

da Perkin-Helmer.
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Pesou-se uma pequena alíquota de material, sendo uma parte seca a 6OoC,

homogeneizada e, posteriomente, submetida à análise para determinação d€ carbono total
(CÐ A parte restante foi tratada com HCI (2 molÍ) durante 12 horas, com agitação

mecânica para eliminação de carbonatos presentes na amostra. Esta porção foi lavada com

água destilada para eliminar o excesso de ácido clorídrico, seca a 60oC e submetida à
análise de carbono orgånico (o carbono inorgânico, pode ser obtido pela diferença entre cr
e CO). Para melhor precisão repet¡u-se novamente todo proced¡mento e considerou-se a

média dos resultados obtidos.

Kemp & Lewis (1968) apud Thomas (1969) definem um fator de 1,22 paã
determ¡naçåo de matéria orgånica, ou seja, multiplicando-se o fator acima pelo lelor do
carbono orgånico, resulta na porcentagem de matéria orgånica presente. Este mesmo
procedimento foi também adotado neste trabalho para determinaçåo da porcentagem de

matéria orgânica da torta de filtração.

Embora este fator seja, em princípio, válido para sedimentos, quando

aplicado à torta de filtração gerou um valor próximo do fomecido pela Van Den Bergh, que é

cerca de 45olo de matéria orgånica.

Com o objetivo de avaliar o poder calorífico do resíduo da lndústria Van Den

Berg, foi realizado um ensaio específico na Companhia de Cimento CIMPOR de portugal,

seguindo-se o procedimento de laboratório desta empr€sa (lOO 004). Anal¡saram-s€ as

amostras em duplicata para determinar o poder caloríf¡co superior.

O equipamento utilizado, do tipo calorímetro adiabát¡co PARR, determina o
poder calorífico bruto, ¡sto é, considera também o poder caloríf¡co de elementos presentes

como o enxofre, nitrogên¡o, etc.

O princípio do método baseia-se em que toda a energ¡a libertada durante a

queima da amostra é utilizada para aquecer uma certa quant¡a de água de oquivalente

conhecido. Sabendo-se o valor da elevaçåo da temperatura produz¡da é possível calcular-se

o poder calorífico da amostra.

O poder calorífico superior (c/cal) é dado pela fórmula:

PCs=Et-ì144,
P (a)

PCs - poder c¿rlorífico superior (cal/g);

P(a) - p€so da amostra (g);

PCL - poder calorimétrico l¡do no calorímetro (callg),

2434 - equivalente grama da água.
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Ao resultado obtido pela aplicação desta fórmula deve ser descontado o
poder calorífico do fio (23 c/cal), e o relativo ao N presente no resíduo. para dosar o N

t¡tulou-se a água de lavagem da amostra com uma solução de carbonato de sódio (Na2co:)
de concentração 0,0709 N (3,76 g/l), em presença de indicador alaranjado de metileno, até
ao ponto de viragem para amarelo palha. A quantidade de Nazco: gasto conesponde à
quantidade de ácido nítrico presente na amostra. correspondendo 1 ml de Nazcos a I cal e
tendo-se gasto 5 ml na neutral¡zação (5 cal), foram descontadas do valor obtido no
equ¡pamento chegando-se, então, ao valor real do poder calorífico superior.

A média dos resultados obtidos nos ensaios em duplicata foi o resultado
cons¡derado.

6.2.7 Capacidade de troca catiônica (CTC)

As análises de CTC foram realizadas para as duas arg¡las naturais argilito
amarelo e ritmito cinza

A extração dos elementos trocáveis fo¡ feita com uma solução de ac€tato de
amônio 3M (2%gll), misturado-se na proporção de goml de solução parc 29 de câda
amostra. Procedeu-se a agitação com agitador magnético durante do¡s dias, com intervalos
de 10 minutos.

Posteriormente f¡ltrou-se a mistura em balão de 1oOml e o filtro fo¡ lavado com
água deionizada até completar 1OOml.

A determinação dos cátions trocados na solução foi realizada por
Espectrofotometria de Absorçåo Atômica, em aparelho Marca perk¡n Elmer, Modelo 3030,
no Laboratório de Química de Matenais do CTCV.

Foram medidos os seguintes elementos: Na+, K+, Ca++, e Mg++. A CTC
conesponde à soma dos teores desses quatro elementos.

6.2.8 Plastictdade

Uma alíquota de cada amostra foi submetida ao ensaio de consistênc¡a, para

deteminação dos limites de Atterberg (Limite de Liquidez - LL, segundo o método de
casagrande (1932) apud Gippini (1969) e Limite de ptasticidade - Lp). Após a detorminação

do (LL) e do (LP) calculou-se o lndice de Plastic¡dade (lP). Estas anál¡ses foram realizadas
no Laboratório de Física de Materiais do crcV, segundo as normas ABNT 64sg e zlgo e
NP 143. A poeção destes r¡alores no Diagrama Casagrande (Gippini op. clf.), permite

analisar o comportamento plásiico dos materiais estudados.

As amostras foram inicialmente quarteadas até obtenção de 5OO g e secas
em estufa (110ec) por 24 horas. Em seguida foram submetidas à moagem em mo¡nho

planetário e peneiradas em malha de 40 m6sh ASTM (42S pm).
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Para a determ¡nação do timite de liquidez (LL) tomaram-se 200 g de cada
amostra, umidificada e homogeneizada com uma espátula, deixando-se descansar em saco
plástico fechado por 24 horas.

Antes do ensa¡o foi calibrada a concha de casagrande, de forma a efetuar 3c
batidas em 15 segundos após ligação do motor. colocou-se, então, na superfície limpa da
concha, uma camada da pasta com auxílio de uma espátula, com espessura máxima de 1

cm e superfíc¡e nivelada. com um nscador fez-se um sulco na parte central da pasta e ligou_
se o motor da concha.contaram-se o número de bat¡das da mesma na base do aparelho até
o momento em que as duas metades da pasta voltassem a se unir pela parte ¡nferior 00
sulco, na extensão aproximada de 1cm, anotando-se o número de pancâdas
correspondente.

Para determinação do teor d€ umidade retiraram-se, com uma espátula, 10 g
da massa da região do sulco em que se deu o contato e pesou-se. Após secagem em estufa
a 110pc por 24 horas e esfriamento em dessecådor, procedeu-se a nova pesagem. o teor
de umidade (base seca) foi então obt¡do pela fórmula:

% umidade = PU - PS'100
PS

Este procedimento foi repetido por mais três vezes, aumentando_se a
quant¡dade de água na pasta anteriormente obtida de modo a tomá-la cada vez mais fluída.
os teores em água da massa nas repetiçðes do procedimento devem ser tais que o no de
panc€das, necessánas para unrr os bordos dos sulcos, varie entre 10 e 40 e se distribuam,
em dois ensaios abaixo de 25 e nos outros dois ac¡ma, finalizando na determinação de
umidade da pasta de acordo com a fórmula acima referida,

Uma vez obt¡do o número de pancadas e o teor de umidade correspondente a
cada uma das fases do ensaio, traçou-se uma curya, onde nas ordenadas marcou-sg o teor
em água (escala ar¡tmética) e nas abcissas o no de pancadas (escala logarítmica).

o resultado para o rimite de riquidez é obtido então, por interpolação na curva
kaçada, ao teorde umidade conespondente a 25 pancadas, elpresso em porcentagem.

Para a determinação do limite de plasticidade tomaram-se 50 g de cada
amostra a ensaiar, umidificou-se e homogeneizou-se com espátula e ret¡rou-se quatro
fragmentos os quais foram moldados em quatro esferas de diâmetros aproximados. As
esferas foram deixadas descansar dentro de um saco plástico, por 24 horas, para completa
homogeneização.

Posteriormente, cada uma das esferas foi rolada entre a palma da måo e uma
placa de v¡dþ, com pressão suficiente para transformá-las em um filamento de 3 mm de
diåmetro. uma vez conseguido esse filamento tornou-se a faz€I. a esfera e a roler
noviamente. continuou-se essa operaçåo até que devido à sec€¡gem sucessirna do cil¡ndro,
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este acabe por se romper ao se at¡ngir os 3 mm, Repetiu-se o proced¡mento para cada uma
das três esferas restantes.

Juntaram-se então, os fragmentos dos firamentos partidos de cada esfera e
pesaram-se. secaram-se em estufa a 1100c, por 24 horas, esfnaram-se em dessecador e
pesaram-se novamente. Determ¡nou-se então o teor de umidade (base seca) pela mesma
fórmula referida anteriormente, para cada amostra.

O limite de plasticidade (expæsso em porcentagem) de c€da amostra
ensaiada foi dado pela média dos teores de umidade det€minados para as quatro esferas.

O índice de plastic¡dade é dado peta fórmula: (lp¡ = ¡¡-¡t
O matenal será tanto mais plástico quanto mais d¡stanciadas se encontram os

valores dos dois limites,

6.2.9 Dilatometria

A anárise foi feita em diratômetro modero DrL 4o2c, da marca NETZSCH dos
Laboratórios de Física de Materiais do crcV. A calibração do equipamento foi realizada
com padrão de alumina (Ahos) e as condições de análises obedeceram a uma t¿xa de
aquecimento de 1ooc/min até a temperatura máxima de 11oo.c, a partir da qual proc€deu-
se ao esfriamento das amostras.

Para tanto pesaft¡nrse 159 de cada amostra prsviamente moída e
umidificada com cerca de 5go de água e convenientemente homogene¡zada. As amostras
foram seguidamente prensadas em prensa de laboratório marca Hezog HTp- 40 com
pressão de ejeção de 40KN (4 t) e força de prensagem de 150 KN (1s t), durante 20
segundos, para elaboração de pastilhas, que foram posteriormente secås em estufa, a
110.C.

A partir das pastilhas secas, elaboraram-se corpos de prova mediante uso de
uma lixa f¡na, até que atingissem as dimensões de 2,s cm de comprimento por o,s cm de
largura e 0,5 cm de espessura. posteriormente, foram levados ao dilatômetro, ondê foram
obt¡das curvas de dilatação térmica linear, onde nas abcissas registram-se as temperaturas
em graus Celsius (oC) o nas ordenadas as respectivas clilatações em porcentag€m.

6.2.1 0 Análises térmicas e gravimétricas

Foram realizadas análises termo-diferenciais (ATD) para o argilito amarelo e o
ritmito cinza no Laboratório de Física de Mat€riais do CTCV.

As amostras foram peneiradas em malha 2OO mesh (7S pm) e colocados em
supodes que fcram cuidadosamente lavados e secos em estufa. utilizou-se padrão de
alumina (AL2O3) e equipamento da marca Netzsch STA 409C. As análises foram realizadas
sob as seguintes condições:
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. TemperatuÊa inicial = 20oC

. Temperatura f¡nal = '1 150oC

. Taxa de aquecimento = 1OoC/min

As análises termogravimétricas e termogravimétricas diferenclais das argilas

foram obtidas simultaneamente com as análises termo-diferenciais

Os resultâdos foram obtidos a partir da interpretação de curyas termo-

diferenciais e termogravimétricas.

6.2.11 Superfic¡e específica (método azul de metileno)

Utilizou-se o método da mancha pelo azul de metileno para a determinaçáo

da superfície específ¡G¡ que tem por princípio a adsorção do corante de qualidade'prolab"

(0,01M - 3,56 g de corante/litro de água destilada) por troca catiðnica ou adsorçåo ffsica

pelas argilas até um ponto de saturação máxima. Este proced¡mento foi adaptado da norma

francesa AFNOR, P l8-592 (1990). O ponto de viragem (cor azul celeste) corresponde ao

volume necessário de corante para que se forme uma monocamada de AM ao redor dos

gráos de argila.

Nos ensaios, as amostras foram inicialmente passadas em peneira de malha

230 mesh ASTM (63 pm).

Foram separadas 3 alfquotas de 1 g de cada amostra, e os enseios foram

realizados em duplicata para confirmação dos resultados. Uma dessas alíquotas foi levada a

secagem em estufa (1 1ooC) para determinação da umidade e assim obter a quantidade

precisa dos sólidos em soluçåo.

As amostras foram colocadas em béqueres de 100m1 (completando-se o

volume com água destilada) e agitadas com 1 gota de defloculante (hexametafosfato de

sódio) para completa dispersão (nos cinco primeiros m¡nutos com uma velocidade de 600

rpm a qual foi baixada para 400 rpm e assim mantida até o fim do ensaio).

Na suspensäo obtida com cada amostra, gotejou-se de 0,5 em 0,5 cm3 de

AM, a partir de uma bureta de 50 ml (próximo do ponto de viragem, adicionou-s€ apenas 0,1

cm3) e após um minuto de homogeneização através da agitaçåo continua, testou-s€, através

de uma gota da suspensão em papel filtro (Waterman 40), o surgimento de uma auréola

azul celeste

O término do ensaio acontece quando há uma estabilizaçáo da auréola azul

celeste, durante o gotejamento em papel filtro de 5 gotas espaçâdas de um minuto,

No cálculo da superfície especffica aparente considerou-se a quantidade de

materiel sól¡do utilizado e o volume da soluçåo necessário para formar no papel filtro uma

auréola azul clâre.



O cálculo da superfície específ¡câ é dado pela fórmula a seguir

ASE = Vd/C rlO-5 *N *Ad * l0-20m2 g.1,

Vd - volume (cm3) da solução de AM 0,01M requerida para se atingir o
ponto de viragem;.

C - peso da argila (g);

10-5 - fator para a conversão de cm3 da solução 0,01 M de AM em cm3 de
moléculas de AM.

N - no de Avogadro (6,02 x 1023);

Ad - área da molécula de AM em (Ao)2,

10 -20 - fator de conversão de (Ao)2 em m2,

então. na forma reduzidâ:

ASA = Vd/C x 6,45 (m2g'r)

6.2.12 Ensaios tecnológicos

,\s matérias primas trabalhadas (r¡tmito cinza e argilito amarelo) foram, após
pré-preparação, conformadas por extrusåo e também por prensagem e submetidas aos
ensaios tecnológicos após secagem e após queima.

Em função dos resultados obtidos foram elaboradas composiçðes básicas
(em número de três para cada conformação), com o objetivo de melhorar algumas das suas
propriedades tecnológicas e de se poder adequá-las mais corretamente às diversas
aplicações cerâmicas dos vários setores de transformaçäo.

Foram também efetuados ensaios tecnológicos nas composiçöes elaboradas
a partir das argilas individuâis conformadas por extrusåo e sob as mesmas condições de
queima, que receberam incorporações de porcentagens diversas de resíduos industriais
provenientes da clarificação de óleos comestlveis, totalizando um número de nove

composições.

Ressalva-se o fato da incorporação de resíduos, qualquer que seja a sua

t¡polog¡a, ser apenas cons¡derada no setor de cerâmica vermelha (tijolos), em virtude de
outros segmentos ceråmicos mais nobres serem ma¡s exigentes, não devendo aqui ser
considerada qualquer inertização de resfduos.

Os procedimentos de pré-preparaçáo laboratorial das amostras foram
realizados nos Laboratórios de Ensaios Físicos Ceråmicos de Santa Gertrudes:
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a. secagem - as argilas naturais foram ¡nicialmente fragmentadas

manualmente e expostas à secagem ao ar livre por 24 horas, até um teor de umidade que
permitisse a moagem;

b' moagem e peneiramento - as argilas individuais (argilito amarelo e ritmito

cinza) foram moídas a seco em moinho de martelo modelo Galga-Tipo 0g00, Marca

Gardelin, e reduzidas a granulometria até que todo material passasse por peneira de malha

30 mesh (abertura de 0,059mm).

Paralelamente, determinou-se o teor de umidade de cada argila, em Balança

Eletrônica de Precisäo lnfra-vermelho Gehaka - Modelo BG-440, utilizando-se o botão de
programedor de voltagem (100%). Assim a umidade natural foi determinada da segu¡nte
forma: %U = 100o/o - % lida diretamente no visor digital (Ex: o/ol) 

=1OOo/o - B0%, entåo
o/oU=2ïo/o).

6.2.12.1 Conformação por extrusão

Após a preparação in¡cial das matérias primas naturais, as mesmas foram
submetidas a secãgem em estufa a 11ooc e preparadas para a conformação dos corpos de
prova, no CTCV.

Os percentuais ideais de água de extrusão (em relação ao peso seco ) variam

de 20 a 25%. Neste caso foram umidificadas em base seca com aproximadamente 30% de
umidade. Logo após, foram homogeneizadas manualmente e fechadas em sacos plásticos e

deixadas em descanso por 24 horas. Em seguida foram moldadas em maromba de
laboratório à vácuo, da marca NETzscH, no Laboratório de preparação de Amostras do
CTCV,

Foram preparados 36 corpos de prova pam cada amostra, sendo seis para

cada ensa¡o, tendo em média as seguintes dimensðes: 3,6 cm de largura, 1,7 cm de altura e
11,0 cm de comprimento.

Para cada arg¡la bem como para cada compos¡ção (com reslsuo e sem

resíduo) procæderam-se aos ensaios após secagem a 1 10oC (curva de Bigot, retração

verde-seco, resistència mecânica à flexão, resistência mecånica à flexåo após re¡dratação),

e após queima (retraçåo seco-cozido, resistència mecånica à flexão, absorção de água e

eflorescências) às temperaturas de pirômetro de 8500C, 92SoC, 1OOOoC e 10750C. Os

ensa¡os de resistência mecånica foram reâlizados em equipamento universal de ensaios

LLOYD. o ciclo de que¡ma usado foi de 2olminuto até a temperatura máxima seguido de
anefecimento natural, com patamares de aquecimento de 30 minutos aos 500oc e de 60

minutos na temperatura máxima, em fomo elétrico programável marca NABERTHERM
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6.2.12.2 Conformaçãoporprensagem

Devido aos resultados tecnológicos obtidos nos ensaios relat¡vos às amostras
conformadas por extrusão, definiu-se também a sua conformação por prensagem, na
perspect¡va da sua eventual utilização em segmentos cerâmicos mais nobres.

A preparaçáo consistiu em moagem (moinhos de marteros), peneifamento
(malha de 45 mesh AsrM), e umidificação a s%, com simuração de atom¡zação.
Homogeneizou-se a umidade em sacos plásticos fechados, por 24 horas e, em segu¡da,
foram homogeneizadas em baldes com água o sufìciente para formar uma barbotina v¡scosa
agitando-se por t hora em agitador mecânico.

Após este preparo, foram despejadas em formas e deixadas secar em estufas
a llOoc Procedeu-se a uma nova moagem e peneiramento, seguidas de prensagem
propriamente dita em prensa de laboratório marca Gabrielli.

lmediâtamente após a prensagem realizaram-se ensaios de resistência
mecânica e porcentagem de expansão, nos corpos de prova obtidos.

Em seguida foram submet¡das a secagem em estufa a i 1OoC.

Após secagem, os corpos de prova prensados foram queimados em c¡clo
rápido de 60 minutos até temperaturas de 10s0oc, 10750c e j 1oo"c, em forno de rolos
contínuo, marca s.E.R.E. modelo ERL, do crcV, e submet¡dos aos ensa¡os tecnológicos
após queima. As composiçöes elaboradas a part¡r dos resultados iniciais foram submeticjas
à ciclo de gueimas semelhantes porém nas temperaturas de 1 1oooc, 1 1sooc e 1200oc

o ensa¡o dê resistência mecânica à frexão após prensagem e após secagem
dos corpos de prova prensados foi feito no tensômetro NERszr e após queima, na máquina
universal de ensaios LLOYD, pois a Lloyd não tem sensibilidade suficiente para os corpos
de prova prensados, antes da queima.

s¡ntetizando, as amostras conformadas por extrusão foram submetidas aos
seguintes ensaios:

Ensa¡o de secagem:

. Curya de Bigot (durant€ a secagem);

Ensaios após conformação e secagøm

. Retraçåo verde-seco ou contraçåo linearde secagem;

. Umidade de extrusão;

. Res¡stência mecånica à flexão em s€co;

. Resistência mecånica à flexåo após reidrataçåo.



Ensalos apos queima:

. Retraçãoseco-cozido;

. Resistência mecånica à flexão;

. AbsorÉo de água;

. Eflorescências.

Nas amostras conformadas por prensagem, os ensaios realizados foram os seguintes:

Ensaios após prens agem :

. Resistência mecånica à flexão;

. o/o de retração (expansão).

Ensaios após secagem :

. Resistência mecânica à flexão;

. o/o de retração.

Ensalos após queima:

. Resistência mecânica à flexåo;

. Retraçãoseco-cozido;

. Absorção de água.

6.2.13 Ensaios tecnorógicos de secagem e após secagem

Nesta pesquisa foram realizados os ensaios tecnológicos orientados para
otimização e controle do comportamento das argilas durante e secagem, que permitam
implementar medidas conetoras às massas ceråmicas que, eventualmente, apresentem
problemas de secagem que se reflitam nos ensaios laboratoriais.

6.2.13.1 Curua de Bigot (comportamento na secagem)

Realizou-se este ensaio em dois corpos de prova de cada amostra com o
objetivo de determinar o ponto crítico em uma curva que relaciona a perda de água com a
contraçåo durante a secagem.

Este conhecimento permite acelerar o processo industrial de secagem depois
de ultrapassar o ponto crítico, sem riscos de oconerem defeitos de contraçåo.

'f ètr'Y
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O procedimento deste ensa¡o é bastante s¡mples, com o uso de uma pequena
bancada para d¡spor os corpos de prova, uma balança de precisáo (o,o1g) e um ventilador.

Demarcou-se 10 cm nos dois corpos de prova de cada amostra,
imediatamente após a extrusão e pesou-se. As amostras foram submetidas à secagem
controlada, a temperatura amb¡ente com uso de ventilador, dispostas de modo que a
passagem da conente de ar fosse o mais homogênea possível, abrangendo a total¡dade da
área de cada peça.

A intervaros de tempo pré-estaberec¡dos os corpos de prova foram medidos e
pesados. No início, em v¡rtude dos intervalos de registro serem murto próximos, as
operaçöes de medida e pesagem tiveram que ser suficientemente rápidas para que, ao
entrar no novo ciclo de operações, todas as peças já tivessem sido analisadas.

Estas operações foram repetidas até não se registrarem mais contraçóes, fato
verificado pela estabilização do comprimento dos corpos de prova e dos pesos, nas três
últimas leituras. Posteriormente, os corpos de prova foram secos em estufa por 24 horas e,
em seguida, foram novamente pesados e medidos.

Para a elaboraçäo das curvas consideram-se as porcentagens de umidade
(proietadas nas ordenadas) e as porcentagens de contração (projetadas nas abcissas).

A porcentagem de umidade foi obtida aplicando-se a fórmula:

o7o¡ = Pi -Pff 100,
Pf

Onde:

. Pi = pesos dos corpos de prova em cada intervalo de tempo;

. ff = peso f¡nal de cada corpo de prova, após secagem em estufa;

. H = o/o de umidade.

Aplicou-se a fórmula seguinte para a obtenção da porcentagem de retração:

%R=La-Lf*100,

Onde:

L¡ = compnmentos dos corpos de prova em cada ¡ntervalo de tempo;
Lf = comprimentos finais dos corpos de prova após secagem €m eshra;
R=%deretraçåo.

Foram consideradas as médias dos valores obtidos entre as pesagens
medidas iniciais e finais para cada conjunto de dois corpos de prova para cada amostra,

e

a



cada intervalo considerado.

6.2.13.2 Retração verde-seco ou contração linear de secagem

Foram separados 6 corpos de prova de cada amostra para a determinação da
retração verde-seco. A retração verde-seco ocorre em funçäo da evaporação de água, na

superfície das peças, e, a partir daí, do centro para a superfície, por capilaridade. Durante

este processo as forças capilares tendem a aproximar as paredes dos tubos cepilares com

diminuição do volume das peças cerâmicas.

Os percentua¡s idea¡s de contraçáo linear (em relação a dimensäo da amostra
seca) não devem ultrapassar cerca de 6%.

Logo após a extrusäo os corpos de prova foram cortados manualmente com

fio de aço, no comprimento de 11 cm. Demarcou-se uma linha inicial de 1Ocm no sentido do
comprimento dos corpos de prova equivalendo a 10Oo/o, e após a secagem por 4g horas

mediu-se os novos valores. Assim os valores de contraçåo linear de secagem ou retração

verde-seco foram obtidos pela fórmula:

CL = Lo - Ls *100

*
Onde:

. Lo = comprimento inicial (cm);

. Ls = comprimento após secagem (cm);

. CL = contração l¡near de secagem (%).

6.2.13.3 Umidade de extrusão

Durante a extrusão, os corpos de prova perdem um certo teor de umidade e
portanto devem ser novamente pesados. Os valores da um¡dade de extrusão devem estar

compatíveis com os valores da água de extrusão.

Os corpos de prova úmidos foram pesados, com aproximaçäo de 0,019. A
seguir foram secos ao ar por 48 horas e pesados. A umidade de extrusão é dada pela

fórmula:

U=Mu- Me'100
Ms

onde:
. U = umidade de extrusão (o/o);

. Mu = massa úm¡da (g);

. Ms = massa seca (g).



Observação: Este cálculo foi em base seca. para se obter a umidade de
exfrusão em base úmida tem-se:

U = Mu - Ms. 100

6.2.13.4
689eASTMC674)

Reslsfêncra Mecânica à flexão à verde (Normas ASTM C

A matéria prima deve apresentar uma boa resistência mecånica após
secagem, de forma a perm¡tir que o produto seco suporte manuseio e empilhamento de
carga antes da queima.

Para este ensaio foi utilizada uma Máquina Universal de Ensaios Lloyd com
célula de carga de 0,25N a 5 KN ou 0,25N a 30 KN. prepararam-se seis corpos de prova de
cada amostra, obtidos por extrusåo e de formato paralelepipédico com 10 cm de
compnmento.

O cálculo foi dado pela fórmula:

Onde:
RM = 3 x C x I I l2x L x e2¡ x 9,8

. RM = resistência mecånica å flexão à verde;

. I = 8 - comprimento inter-apoios na Lloyd (cm);

. I = 5,1 - compnmento inter apoios no tensômetro Nerszt;

. L = largura do corpo de prova (cm);

. € = espessura do corpo de prova (cm2);

. C = carga aplicada no instante da ruptura.

6.2.13.5 Resrbféncrb mecânica à flexão após rehidratação
(segundo procedimento intemo do CTCV)

Como os produtos após a secagem podem estar sujeitos a um tempo de
espera antes de darem entrada no forno, existe a possibilidade de absorverem a umidade
do ar rehidratando-se, com prejufzos em sua resistência mecånica.

Utilizando-se dois corpos de prova por amostra, conformadas por extrusão,
realizou-se este ensaio com simulaçáo de reidratação em laboratório, sob condições
extremas (saturadas) e controladas, ou seja, a temperatura de 30oc e umidade constante
por 24 horas, com o objetivo de se minimizar e prever eventuais problemas que possam

ocorrer em s¡tuaçöes reais de fábrica.
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Para tanto, os corpos de prova foram pesados antes e depois da reidratação

e imediatamente foram levados ao ensaio de resistência mecânica à flexåo na máquina

universal de ensaios LLOYD, utilizando-se posteriormente a mesma fórmula apresentada

acima.

Em seguida calcularam-se as porcentagens de perda de resistência mecânica

em relação aos corpos secos.

6.2.14 Ensaios tecnológ¡cos após queima

Além dos ensaios de caracterização das matérias primas, importantes parâ a

otimizaçåo do processo de fabrico (caracterização mineralógica, granulométrica, análises

térmicas e dilatomekia) foram também efetuados ensaios tecnológicos para s€ prever o

comportamento das matérias primas aqui estudadas e de suas composições mediante

várias temperâturas de que¡ma.

Tomaram-se 6 corpos de prova de cada amostra, queimados às diversas

temperaturâs, para a realizaçâo dos seguintes ensa¡os:

6.2.14.1 Retração seco-cozido ou contração linear após queima

(Norma ASTM C 326)

As contraçöes lineares após queima muito elevadas podem produzir

deformaçóes excessivas do produto final (como por exemplo torçöes).

O percentual ideal de contração linear total das massas ceråmicas vermelhas

(após secagem e queima) não deverá exceder os 7-8%.

Mediu-se o comprimento após queima, da mesma linha já demarcada nos

corpos de prova para a determinação da retração de secagem.

A retração linear após queima é dada em porcentagem em relação ao

comprimento de retração de secagem, aqui considerado 100% (fórmula 1 ) e a retração

l¡near total ou verde-cozido (em %) das peçs cerâmicas é obtida pela fórmula 2:

Fórmula 1 :

CLsq=Ls-Lttttt
Ls

onde:
. Ls = comprimento após secagem;

. Lq = comprimento após queima;

. CLsq = contraçåo linear soco-cozido;

. Lo = comprimento inicial após extrusão;

Fórmula 2:
CLt=Lo-CLsoxl00

Lo



. CLt = contração l¡near total

6.2.14.2 Reslsféncra mecânica à flexão após queima

A determinaçäo da resistência mecånica das argilas após queima é út¡l para

prever se o produto fabricado atenderá as especificações técnicas para controle de
qualidade do produto final e determ¡nação da temperatura de queima ideal.

As tensöes ¡deais para a produção de blocos furados (do tipo vedaçáo) säo

de 1,5 ou 2,5 Mpa (compressão), conforme a categoria do bloco.

Os corpos de prova queimados (em número de seis para cada amostra
preparados por extrusão, com 10 cm de comprimento e de formato paralelepipédico) foram

submetidos aos ensa¡os de resistência mecånica na máquina universal de ensaios Lloyd. Os

resultados foram obtidos através da mesma fórmula apresentada no cálculo da resistência

mecånica à flexäo à verde.

6.2.14.3 Absorção de água após queima

Avalia o comportamento do produto final na presença de água. Os

percentuais ideais para blocos furados devem ser de no máximo 250/0, e näo devem ser

inferiores a 8o/o, para não comprometer a aderência da argamassa de assentamento ao
bloco ceråmico (paredes).

O cálculo da absorção de água é dado pela fórmula:

%Aa=Pu-Psxl00
Pe

Onde:

. Aa = absorção de água em porc€ntagem;

. Pu = peso do corpo de prova saturado em água;

. Ps = peso do corpo de prora seco em estufa (110oC)

6.2.14.4 Eflorescências

Após a imersão dos corpos de prova após queima às diversas temperaturas

em água destilada por 24 horas e secrgem em estufa (1 1ooc) por 24 horas, foram avaliados

v¡sualmente para confirmar a eventual oconência de eflorescências.

A secagem acelerada em estufa vai facilitar a saída de água do interior das

peças, por capilaridade, com prec¡pitação de sa¡s solúveis à superfície, caso estejam

presentes nas matérias primas, surgindo então manchas coradas (que podem ser



esbranquiçadas, esverdeadas, etc, conforme a composição química dos sais).

, 7 CARACTERIZAçÃO E ENSATOS TECNOLóGICOS DAS
MATÉRIAs pRtMAs ARGtLosAs ob suecnupo lrnhnnÉ-

Nos itens a seguir são apresentados os resultjados e respectivos comentários
inerentes aos ensaios de caracterização destas matéÍias primas.

7 1 COMPOSTÇAO MTNERALóG|CA

os arg¡litos amarelos são constituídos essencialmente por quartzo, illita e
caulinita, contendo ainda feldspatos e traços de clorita (figura lg).

os ritmitos cinzas (figura '19) além de quartzo possuem quantidades maiores
de clorita, illita e fedspato que os argilltos amarelos. possuem ainda traços de caulinita e de
interestratificådos illita-clorita ou illita-esmectita.

Nas frações argira pode-se identificar além dos minerais acima referidos a
presença do esmectita em ambos os tipos litológicos anal¡sados (figuras 20 e 2i ), sendo
que os p¡cos de esmectita observados em DRX para o ritmito apresentam ma¡or
cristal¡n¡dade e intens¡dade.

De uma forma sumária os espectros de difração de raios X revelaram a
constitu¡ção ¡ndicada na tabela 19,

Composiçáo mineralógica KtIm[o
ctnza

Argil¡to
amarelo

Q uarÞo âlfâ

Caulinita

lllita

Esmectita

C lorita

Interestratificados

Fsldspato

Hemalita e/ou ooethita

'* lntensidade s cristal¡n¡dade elsveda , Vest¡g¡al

Tabela 19 - Análise mineralógica das matérias primas naturais por difração de raios x
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Dos resultados obtidos verif¡ca-se que o conteúdo argiloso das duas maténas
primas é qual¡tativamente similar, embora quantitativamente diferentes, sendo o caráter
esmectitico do ritmito cinzento um fator relevante.

7 2 GRANULOMETRIA

os resultados de granurometria obtidos para as argilas individua¡s estão
registrados na tabela 20 e nos gráficos da ligwa 22.

Freçð€s grânulométrlcag Argila A
Ritmito cinze

Argila B

Argillto omsrelo
Arenosa (>63 un) 0,6 % Q.4 o/o

Slltosa (2 - 63 ün) 28,2 0Â 57 0 0/"

Argilosa (<2 Þm) 71 .2 ø/ø 42,6 o/o

Dæ 0.91'lm 2.93 Bm

Tabela 20 - Distribu¡ção granulométrica das matérias primas naturais.

No que concerte à granulometna, o ritmito cinzento é bastante mais fino que o
argilito amarelo (D50% de 0,91 pm e 2,93 pm respeciivamente).

A composiçåo texturar revera iguarmente diferenças significat¡vas na
porcentagem dos pólos siltoso e argiloso, situandGse o ritmito cinza num campo
arg¡losiltoso enquanto o argilito amarelo se enquadra num s¡lte argiloso.

7.3 COMPOSTÇAO OUÍMtCA

A composição quím¡ca rerativa aos erementos maiores e menores (rcp-AES)
revelada pelas matérias primas estudadas é referenc¡ada na tabela 21. Os elementos traços
são apresentados no anexo 3.

SIO¿ ALor Ceo MEo NerO K"O Tto: MnO PzO¡ P.F. totsl H¡o FeO
Rltm ito
c¡nza

14,30 15,59 6,15 0,10 2.O9 0,50 3,79 0,78 0.06 o,17 5,92 99,45 3,75 0,74

Argllito
Am srolo 71,06 14,55 4,26 0,08 0,93 o,07 2,42 0.77 0.04 0,08 6,00 100.26 1,92 0.59

Tabela 21 - Resultado (o/o em peso) das análises quími€s para as matérias primas naturais

A perda ao fogo é devida as águas ¡nterc€radas, de coordenação e zeorítica,
aos hidróxidos existentes e aos componentes voláteis, inclusive matéria orgån¡ca.
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Os baixos teores nas duas amostras são semelhantes aos de folhelhos

argilosos (taguás) da região de Campinas (5,60lo) e de Jundiaí (5,9) (Sousa Santos 1989),

indicando serem pobres em matéria orgânica.

Os teores de sílica (SiOz) e de alumina (Al2O3) para as duas amostras estäo

dentro do intervalo de variação dos valores obtidos para algumas argilas usadas para

cerâmica vermelha, Sousa Santos (op.cit.), que variam de 77,60/o a 43,2o/o para a sílica

(Guaíba - RS) e de 9,9olo a 38% para a alumina (Vermelho-Clara - SP).

Os teores consideráveis de óxidos de feno (FezOg) indicam a presença de

hematita e/ou goethita, constatados através dos difratogramas de raios X.

Os óxidos de cálcio (CaO) e magnésio (MgO), funcionam como fundentes

baixando a refratariedade das argilas. O óxido de cálcio deve-se à presença de carbonatos

ou sulfatos. Contudo, o óxido de magnésio é devido a esmeclita e illita pres€ntes, a qual
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justifica a presença de potássio, sobretudo no ritm¡to cinza, onde os teores desses óxidos

são maiores, constatados também pela melhor resolução de picos nos d¡fratogramas de
raios X.

Tanto o ritmito cinza como o arg¡lito amarelo são constituídos basicamente
por óxidos de silício e alumínio, oriundos dos arg¡lominerais.

De um modo geral, com relação aos elementos quím¡cos maiores, menores e
traços não são assinaláveis diferenças significativas entre as duas amostras, as quais

pudessem afetar a qual¡dade dos produtos fina¡s.

A tabela 22 apresenta os resultados dos teores (%) de sais solúveis totats
presentes nas matérias primas individua¡s.

MatÉrias pr¡mas Saas solúveis lotais (o/o)

R¡tmito cinza (Argtla A) 0,3

Argilrto amarelo (Arq¡la B) 0,1

f abela 22 - Porcentagem de sais solúve¡s tota¡s para as matérias primas naturais.

O ritmito cinza apresentou maior teor em sais solúveis (0,3%) do que o arg¡l¡to

amarelo (0,1%). Embora não tenham sido feitos os ensaios discriminados parÍt

espec¡f¡caçåo dos sais, pode-se observar que, no ritmito cinza, os teores de Na e K säo

maiores, o que possivelmente facilitaria a formação de sais desses elementos.

A tabela 23 apresenta os resultados para a determinação da porcentagem de

flúor para as maténas pnmas naturais antes da queima e após a queima a 1100oC.

Amoatrea
%deF'

Antes da ouelmâ Após queima a 1100oc

Ritmito cinzento (A) 0,0450/6 ou 450 oom 0.029% ou 290 DDm

Aroilito Amarelo lB) 0,039% ou 390 ppm 0,008% ou 80 ppm

Tabela 23 - Porcentagem de flúor para as matér¡as primas naturais antes e após que¡ma a
11000c.

Pode-se constatar que o r¡tm¡to c¡nza apresenta antes da queima uma maior
quantidad€ de flúor (0,045% ou 450 ppm) com relação ao argilito amarelo (0,0390/o ou 390
ppm).

Após a queima a l100oC a liberação de flúor é diferente nas duas amostras,

tendo-se liberado apenas 360/o do flúor contido no r¡tm¡to c¡nzento enquanto no argilito

amarelo essa liberação 'ioi de 79o/o.
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Embora dados teóricos (Sedej 19BB) indiquem perdas de cerca de 9go/o de
flúor a 1100oc, na prática, a liberação de flúor depende de uma série de outros fatores,
como a composição mineralógica, a granulometria das matérias primas (quanto mais fina,
maior a dificuldade de escape de gases), o teor em cálcio (que se combinana com o flúor
através da reação: CaCO3 + 2HF * CaF2 + ¡rg +COz, inertizando-o na massa ceråmica),
etc.

Em um estudo comparativo para controle de emissões de F, Cl e S durante a
queima de argilas cerâmicas na ¡ndústria e no laboratório, Fabbri ef a/. (1998) concluiram
que, para o caso do flúor, é evidente sua relação com a composição mineralfuica. As
amostras que continham maiores teores em esmectita apresentaram maiores teores de flúor
antes da queima. Na queima, a temperatura de início de emissão situou-se
aproximadamente aos 850oc, decrescendo rapidamente até looooc, com perdas de até
45olo de sua concentraçåo inicial. Em casos mais extremos, com teores em esmeciita maior,
a temperaturE¡ de início de emissão abâ¡xou para 750oc, embora o gradiente do emissão
com perdas de 450/o a 50% até os l000oc aproximadamente, tivesse s¡do mais lento,
devrdo, possivelmente, à presença de Ca (calcita) em teores mais elevados.

As amostras com teores mais elevados em illita apresentaram-se mais
está\€is, com temperaturas de início de emissåo em tomo dos gSO%, mas com perdas de
apenas 30olo de sua concentraçåo inicial.

Do acima e¡posto, esperava-se que, teóricâmente, o ritm¡to ti\/esse liberado
maior€s quantidades de flúor à temperatura ensaiada, por conter mais esmeclita que o
argilito, mas, na prát¡ca, isso não ocorreu.

Possuindo as duas amostras teores similarss em cálcio, o ritmito tem teores
mais elernados em sódio e potássio, que såo bastante fundentes. supõe-se, dessa forma,
que no ritmito se teria iniciado a vitrific€ção mais rapidament€ qu€ no argilito, além de ser
ma¡s fino, fato que teria dificultado â l¡beraçåo do flúor, situando-se em tomo dos 35,50/o

enquanto no argilito a liberação foi de 79,5 %.

A partir dos valores obtidos para os perc€ntuais de flúor present€s nas
matérias primas, pode-se determinar as concentraçôes de flúor (F/Nm3) liberadas para a

atmosfera. Os resultados são conigidos para pressões de oxigênio de gyo mg/Nm3 .

Para esta est¡mativa é necessário conhecerem-se os valores do caudal da

chaminé e da pressåo de oxigèn¡o de trabalho do fomo, bem como a quantidade de
matórias primas utilizadas em udia (esse cálculo pode ser feito tomando-se por base a
produçåo diária em toneladas de produtos cozidos multiplicados por um fator de coneção
conespondente à perda de umidade natural).

Ass¡m as porcentagens de flúor presentes nas matérias pr¡mas (0.05%, para

a srgila cinza - A, o.o4o/o para a argila amarela - B), serão multiplicadas pela quant¡dade de
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matérias pnmas gastas em vdia, obtendo-se então o quant¡tativo de flúor ém¡tido
diariamente, devendo os resultados serem convertidos para mg F-lh.

Dos totais calcurâdos e admitindo uma riberação média de cerca de 600/o de
flúor a temperatura de g00oc, obtêm-se nor¡os valores que são então divididos pelo volumc
do caudal da chaminé, estimando-se então as concentr:¡ções em mg F/Nm3.

A coneção dos valores para a pressão de B% de 02 (mg/Nm3) é dada pela
fórmula:

Concentração de ftúor no caudal da chaminé x (2141 t 121-18,11

Tomando-se por base uma fábrica exemplo que possui:

a) concentração de gases no c€udal da chaminé igual a .14772 Nm3/h,

b) pressão de Oz, de trabalho de fomo, de 19.1,

c) consumo de 84 Udia de matér¡as primas e,

d) concentração de flúor em cada matéria prima cons¡derada de 0.05o/o e

0.03%,

tem-se que as concentraçöes de flúor obtidas e conigidas para go/o de 02 liberadas no
caudal da chaminé foram de:

a) 318,6 mg F'lNm3 (para um teor de flúor de 0,05o/o na matéria prima)

b) 191 ,2 mg F7Nm3 (para um teor de flúor de 0.03% na matéria prima)

Estes valores estÉio muito acima do rimite permissíver pera norma que é de
5mgF/Nm3, denotando graves efeitos ao meio ambiente.

Neste trabarho náo fo¡ possíver determinar a concentração de flúor no caudal
da c¡ìaminé, por faltar equipamentos de medição na fábrica fornecedora das matérias
primas. Mas de antemåo podemos já supor, se compararmos os \€lores dos teores de flúor
presentes nas argilas cinza e amarela com os vìalor€s dos teores de flúor das matérias
primas da fábrica exemplo, que prova\€lmente iremos obter \ñalores aproimados àqueles e
também bastante elevados, acima dos limites permissíveis pela norma européia,

A tabela 24 apr€senta os resurtados obtidos no ensaio de desgaseificação
para as matérias primas neturais e a figura 29 as respectivas curvas de desgaseif¡caçåo.
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Gases
anal¡sados

Ritm[o crnza (A) Argrlito amarelo (B)

Ippmì Img/Nm3] Ippml Img/Nm3j
Þu2 0 0 0 0

NOx 40 47.15
18 18

O mlnimo 20,7

Tabela 24 - Quantidade de efluentes gasosos liberados durante a queima das matérias
primas naturais

Obs: fator de conversão de ppm para mg/Nm3:

SO2 = 2'66

NO" = 2'95

CO = 1,25

Este ensa¡o não detectou presença de enxofre nas matérias pnmas e portanto
esse elemento não provocâ danos ambienta¡s. o ritm¡to cinza possui maior quantidade de
nitrogènio e ambas as amostfas possuem teores ¡gua¡s de co. Estes resultados são
indicativos de que, durante o processo de queima, o ritmito c¡nza ou massas ceråmic€ls com
esse componente em ma¡or proporção são mais suscetíveis de contaminarem o ar
atmosférico com NOx.

De qualquer modo, os teores de SOr, NOx e CO referenciados na tabela
estão abaixo dos limites perm¡ssíveis pelas normas internaciona¡s, não devendo ser portanto
fatores agravantes da poluição atmosférica derivada da queima das maténas primas aqui
estudadas.

os resultados obtidos para os argilitos amarelos e ritmitos cinzas são
respectivamente 0,4o/o e o,5o/o de carbono orgån¡co, compatíveis com os baixos \¡alores de
perda ao fogo, ¡nd¡cando mesmo a presença incipiente de matéria orgânica.

CAPACTDADE DE TROCA CAïÖNtCA (CTC)

Os resultados obtidos neste ensa¡o foram os constantes da tabela 25.

7.4



LEGENDA:

CAN¡AL 1 -tenperdura e Cano supedordæ rolæ
C A NAL 2 - tenperâra ô flano inferiordos rolos
CANAL 3 -temper*¡ra €Ðthrnada peça
i.)Ai\AL 4 -tenperdura antermda peça (desativada)
ONV/qL 8 - % de oxigÈt'o (O. )
CANAIe-CO(pprn)
CANALto-SO, (pprn)
CANAI- 11 -ltlolr (ppm)

Fomoderdæ
tenperatura nÉxinn: II 00 C
cidode60nin

RitmitoAmarelo

20 780 1040 C

Figura 23 - Curvas de desgaseificaçäo para as matérias primas natura¡s
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AmoBtres
K Na Ca Mq cTc

meq/100 meq/'100 meq/100 meq/100 meq/100
Rltmito cinza 0,86 o,17 6,09 14,54 21,66

Aroilito amarelo 1 ,19 0,19 3.87 3,08 8,33

Tabela 25 - Capac¡dade de troca catiônica para as matérias primas naturais

Os resultados da CTC para as argilas natura¡s são compatíve¡s com os já
obtidos antenormente (compos¡Éo mineralógica, granulometria, análises térm¡c€s,

superf ície específ ica, etc).

Correlacionando-se principalmente com a m¡neralogia, sabe-se que os
minerais do grupo da esmectita, com CTC elevada (eO-150 meq/iOOg), såo
quantitat¡vamente ma¡s importantes na arg¡la cinza conferindo a essa argila uma crc maior
com relação a arg¡la amarela. A argila amarela tem minerais do grupo da esmectita em
quantidades vestigiais, além da caulinita, ¡llita e outros que têm CTC bem menores.

Os resultados acima levam mais uma vez a supor o carater plástico-

expansiro da argila cinza muito ma¡s acentuado com relação a argila amarela.

PLASTICIDADE

Os resultados estão apresentâdos na tabela 26,

AmostraB
L¡mlte de

L¡ou¡dez lLLl
Llmlte de

Pled¡cldade ILP)

indlce de
Plestic¡dad€

Rltm¡to c¡nzâ 63,60/6 33,780Â 29,82 Vo

Argillto amsrelo 50.0% 3't,10/o 18,I 0/6

Tabela 26 - Limites de Atterberg e índice de plasticidade para as argilas natu¡ais.

O índice de plast¡cidade do ritmito cinza (29,82) em relaçâo ao argilito
amarelo (18,9) está de acordo com os resultados já anteriormente elpostos, denotando uma

maior plasticidade dessa matéria prima com relação a outra.

P@etando-se estes valores no diagrama de Gippini da figura 24 pode-se

visualizar o grau de plastic¡dade das amostras estudadas. pelo diagrama constata-se que

ambas as amostras indiciam a presença de alguma matéria orgånica (situam-se aba¡xo da

linha A), m€smo que em baixas proporções, confirmado pelos baixos teores de perda ao
fogo. No que conceme à plast¡c¡dade verifica-se que o ritmito cinzento se situa à direita da
linha B enquanto o argilito amarelo à sua esquerda. Assim, o ritmito posiciona-se no

7.5



A Ritmito cinza A Argilito amarelo
ps = plælicidade nula; P1 = plastic¡dade baixa; P2 = plastic¡dade média; P3 = plastic.idade elevada; p4 

=dast¡cidadê mu¡to elevada-

Fígura 24 - D¡agrama de Gippini paft¡ as argilas naturais

intervalo das argilas de elevada plastic¡dade enquanto o arg¡l¡to amarelo tem uma
plasticidade média.

Comparando-se com os valores de de água de plasticidade ((White 1949,
1!æ5 apud sousa santos 1989) de alguns arg¡lom¡neÉris ver¡fica-se que os lim¡tes de
plasticidade tanto do ritmito cinza, como do argilito amarelo, estão denho do intervalo da
caulinita (9€6%) e da illita (17-39o/o') indicando serem argilas illítico-caulinfticas. O lim¡te de
plasticidade do ritmito cinza é levemente superior devido à presença de esmectita e
interestratficados (illita-esmectita e/ou illita-clorita)_

7.6 DII.ATOMETRIA

Nas amostras do ritmito c¡nza e do argilito amarelo obserya_se um
comportamento aproximadamente equivalente, em virtude da sua semelhança em
componentes mineralógicos básicos, que variam apenas quantitatÍvamente. Verifica-se,
assim, que o ritmito c¡nza apresenta uma maior porcentagem de dilataçåo paft¡ o mesmo
intervalo de temperatura considerado (Toc máxima l1o0.c) em relaçåo ao arg¡lito amarelo,
devido ao caráter esmectítico dessa amostra-

As curvas de dilatomet¡ia respectivas às amostras analisadas são
apresentadas na figura 25.
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Figura 25 - Curvas de d¡latometria para o argilito amarelo e o ritmito cinza
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7.7 ANALISES TÉRMICAS E GRAVMÉTRICAS

A curva termogravimétrica para o ritmito cinza (figura 26) apresenta uma

perda em peso de 3,9% no intervalo de 52,2 oC a 138,4oC, podendo ser perda de água

superficial. Uma segunda perda em peso de 0.6% se faz no intervalo de 271,6oC a 31soc,

sendo aqui interpretada como podendo ser de água combinada e uma terceira perda

significativa de 3.6% no intervalo de 462oC a 609oC correspondendo à perda de água

estrutural de argilominerais como illita, caulinita, esmectitas, etc.

Nâ curva termodiferenc¡al do ritmito cinza (figura 27), a presença de um pico

endotérmico próximo a 1000C ¡ndica a perda de água livre da caulinita. O pico endotérmico a

507oC pode indicâr decomposição inicial da ¡ll¡ta, inversão de quartzo ou início de formaçåo

de metacaul¡nita. O pico endotérmico a 777.7oC pode indicar a perda de hidroxilas das

esmectitas.

Nes análises por DRX para esta amostra já haviam sido ¡ndicados os minerais

possíve¡s interpretados pelas análises térm¡cas.

Para o argilito amarelo a curva termogravimétrica (figura 28) indica pôrda em

peso inicial de 1 ,5o/o no ¡ntervalo de 42,2oC a, aproximadamente, 105oC. Ume segunda

perda em peso de 0,5% dá-se no intervalo de 248oC a 269oC. Finalmente, no intervalo de

465,6 a 557,5 ocorre uma perda em peso de 3,8%

A curva termodiferenc¡al para o i¡rgil¡to amarelo (figura 29) apresenta um pico

endotérmico próximo de 100oC, ¡ndicando perda de umidado (água livre) da caulinita. O pico

€ndotérmico registrado aproximadamente a 51 1oC indica perda de hidroxila (perda de água

estrutural) das illitas ou presença de quartzo l¡vre (mudança de fase do quarÞo), ou ainda

infcio de formação de metacaulin¡ta. Pelos dados obtidos na curva podemos supor a

presença de caulinita ou illita ou mesmo quartzo livre. Ocone um pico exotérmico a

aproximadamente 905oC podendo ser infcio da formação de espinélio (já infcio da fase

vítrea). Aqui também existe compatibilidade com as análises de DRX, nas quais se

identificou uma presença mais ¡mportante de quartzo e presença vestigial de outros

minerais, não tendo sido assinalada a presença de esmectita pelas análises térmicas.

7.8 SUPERFICIEESPECfFICA

Os volumes de azul de metileno gastos no ensa¡o até o surgim€nto e

€stabilizaçåo da auréola azul celeste para o ritmito cinza o argilito amarelo foram

respect¡vamente de 24,5 e 12 ml e os pesos de sólidos na suspensão foram de 0,92 g nas

duas amostras.

Os valores obtidos para a superffcie especffica para as matér¡as primas
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naturais são apresentados na tabela 27

l\ratérias pnmas Volume AM (ml) Suoerf f cie esoecífica (m2o-1 )

Ritmito crnza (A) 24,5 171 ,77

Aroilito amarelo (B) 12 84,13

labela 27 - Superf ície específica das matérias pnmas naturais.

A maior superfície específica obtida para o ritmito c¡nza denota uma maior

finura dos grãos e maior abundânc¡a em mlnera¡s argilosos do grupo das esmectitas

(compatível com os resultados das análises mineralógica e granulométrica).

Essa compatib¡lidade também se venfic¡ para o arg¡lito, em que minerais do

grupo da caul¡n¡ta foram identificados na análise mineralóg¡ca com uma ocofrènc¡a superior

à esmectita que era apenas apenas vestigial.

Os valores registrados para a superfície específica de 171,77 m2lg'1 e 84,13

m2lg-1 situam-se nos ¡ntervalos de 150 a 8OO m2lg-1 e de 50 a 1OO m2/g-1, característicos da

esmectita e ¡llita respeclivamente (Gomes 1988).

7.9 CARACTERTZAÇÁOTECNOLÓC¡Cn

A tabela 28 apresenta a umidade natural das argilas, determinada em balança
infravermelho.

Amoatreg %U

Ritm o c¡nza 8,204

Arqil¡to amarslo 8%

Tabela 28 - Umidade natural para o ritmito e argilito

. conformação pot extrusäo

A tabela 29 apresenta os ¡esultados obtidos para os ensaios das matérias

pr¡mas naturais e)drudadas, após secagem.

Temperatura de Secaaem l 1ooo Rltmito clnza (A) Arsiltto amsrelo lB)
Umrdade de extrusäo ' (%) 26,0 24,1

Retraçáo verde s€co (%) 8,90 I 0,45 7,86 r 0,21

Res¡sténcia mecän¡ca à flexâo (kof/cm2) t81r I 59r5

' Base úmida

Tabela 29 - Média dos resultrados obt¡dos para os ensaios tecnológicos após
secagem (1 1ooo) para as matérias primas naturais extrudadas.
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Dos resultados obt¡dos para os ensa¡os tecnológicos após secagem

constatou-se uma retração verde-seco nas duas amostras acima do desejável e elevada
resistência mecànica à flexão em seco no ritmito cinza e normal no argil¡to amarelo.

A composição mineralógicå, com a pr€sença de esmect¡ta nas duas ãrgilas,
que é um mineral que se h¡drata com a mesma facilidade com que perde a água

interlamelar, é uma das características responsáveis pelo comportamento tecnológico

dessas argilas após secagem, conferindo, sobretudo ao ritmito cinza, elevada res¡stència

mecån¡ca à flexão após secagem devido à compactação da massa argilosa, pela

aproximação dos grãos, facilitado pela perda de água das esmectitas. Outra característica
que teve influència direta na elevada res¡stência mecånica do ritmito fo¡ a sua granulometria

ma¡s f¡na que o argilito.

A tabela 30 apresenta os resultados para os ensaios de reidratação para as

argilas natura¡s extrudadas.

Ensa¡os dê re¡drataçåo
(msteriel seco)

R¡tm o cinza (A) Argillto amerelo (B)

Agua d€ reidrataçáo (%) 9,44 741
Resrst. mec. à flexåo no matenal
reidratéao (kqf/cm2) 1,4 f 0,6 1'1,8 i '1,5

Perda de r6sist. mec. do material seco
por eteito da reidrataÇão (%) 99.2 80

Tabela 30 - Média dos resultados dos ensaios tecnológicos após reidratação
para as matérias primas naturais extrudadas.

Destes resultados pode-se constatar que há uma forte apetência destas

amostras para fenômenos de reidratação, em especial do ritm¡to cinzento. A rsidratação

orig¡nou perdas de 99,2o/o e 80% da resistência mecånica man¡festada em seco, para o
ritm¡to c¡nzento e argilito amarelo, respectivamente.

Mais uma vez a composição m¡neralógica das matérias primas é uma das

principais características responsável por esse comportamento tecnológico, São as

esmeclitas, com sua propriedade de se hidratarem, que rapidamente absorveram a umidade

relativa do ar, inchando e separando as partículas da massa cerâmica, ocas¡onando

problemas de trincas. Pode-se observar também que o r¡tmito cinza tem um maior teor de

água de reidratação, compatível com o resultado da distribuiçåo granulométrica (maior teor

em minerais arg¡losos). Além disso, esse valor é compatível com os ensaios de plasticidade,

ou seja, o ritmito cinza possui valor de reidrata$o maior que 800/0, sendo mais plástico que

o argilito e, portanto, mais suscetível à oconència de trincas com reabsorção da água do ar.

A tabela 31 apresenta os resultados dos ensaios tecnológicos para as argilas

naturais elitrudadas, após queima.
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Ensaios Tecnológicos Temperaturas
Argila A (Ritmito cinzento) 8500c 9250C 10000c 10750C

Retraçåo seco-cozido (%) 0,20 r 0,11 1,43 r 0,08 4,06 r 0,21 7,66 r 0,08
Resis. mec. à flexåo (kgf/cma¡ 215 *23 333 r 23 423 r'15 492 I 56

Absorçåo de água (%) 13,5 + 0,4 11,5 r 0,4 6,0 r 0,5 0,2to,07
Argila B (Argilito amarelo) 8500c 9250C 10000c 10750C

Retraçåo sæcozido (%) -0,13 * 0,04 0,27 t0j2 0,8410,32 3,59 r 0,19
Resist. mec. à flexåo (kgf/cmz) 75 t10 111 +6 133 17 211 i 11

Absorçåo de água (o/o) 19,2*0.2 19,310,1 18,210,1 14,O *-O,2

Tabela 31 - Média dos resultados dos ensa¡os tecnológicos após queima às temperaturas de
850oc, 925oc, 1000oc e 1075oc, para as matérias primas naturais e)ürudadas.

Constataram-se elevadas resistênclas mecånicas do ritmito cinzento em

todas as temperaturas de queima ensaiadas, enquanto as do arg¡lito amarelo são normais.

Os índices de absorção de água são fracos para o argilito amarelo, enquanto

as performances do ritmito cinzento para este paråmetro apresentam melhorias altamente

significativas com o aumento da temperatura de gueima.

Os valores para retração de queima seguem o comportamento normal com

relação ao aumento da temperatura, sendo tanto maiores quanto mais fina a amostra. fato

verificado com relaçäo ao ritm¡to canza.

A figura 30 apresenta as curvas de Bigot para as arg¡las naturais (ritmito cinza

- A e argilito amarelo - B).

A análise das curvas de Bigot indicia que o ritmito cinza apresenta maiores

problemas na sec€¡gem relativamente ao argilito amarelo. O ponto cr¡tico aponta um teor de

umidade de 12o/o, indicando tratar-se de uma argila plástica (mais fina) com relação ao

argilito, que tem uma plasticidade normal e o teor de umidade do ponto crítico ê de 17o/o

(mais porosa e, portanto, mais grosseira).

Argila cinza (A) Argila amarela (B)

012345678910
%Cor!4e

36
34
32
30
28
26
24

Ezg20
Ë18
5to
àß 1,t

12
10
I
6
4

0

u
32
30
æ
æ
24

oz2
Eæ
918
Ei6
3too- 12

10

I
6
4
2
0

2?45678910
%Co.ttræ

Figura 30 - Curvas de Bigot para as argilas naturais
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Arém das considerações rerativas ao comportâmento tecnoróg¡co acimâ
expostas, os resultados das curvas de Bigot são compatíveis com paråmetros já
anteriormente estudados, tais como a granurometria, a superfrcie específica, a minerarogia e
a plasticidade das amostras.

Os teores de umidade relativos ao ponto crítico indicam que, a partir desse
percentual, a sec¿rgem poderá ser acelerada sem problemas de surgimento de trincås e/ou
fissuras.

os gráficos 2, 3 e 4 apresentam as tendências de comportamento das argiras
naturais, conformadas por extrusåo, após secagem e após queima.

Nos gráficos 4 e 3 0bservam-se tendênc¡as normais para os paråmetros de
âbsorçåo de água e resistência mecånica durante as diferentes temperaturas de queima.
Assim, a resisténcla mecånica aumenta para maiores temperaturas de queima, enguento a
porcentagem de absorçåo de água diminui com o aumento daquelas temperaturas. O ritm¡to
cinza, de acordo com as suas próprias caracterlsticas ¡ntrfnsecas, apresentou resistència
mecânicâ mais elevada e menor absorção de água em todas as temperaturas de queima
relativament€ ao argilito amarelo.

. conformação por prensagem

os resulrados obtidos para as matérias primas naturais conformadas por
prensagem constam das tabelas 32, 33, e 34.

os gráficos s,6, 7, g e g apresenram as tendências de comportamento das
matérias primas naturais, conformadas por prensagem.

o ritmito cinza, após prensagem, evidencia um varor de resistència mecån¡ca
ligeiramente inferior ao do argilito amarelo. É posslvel que, por ser a matéria prima mais fina
(tendo-se em conta a distribuiçåo granulométrica e o D50%) se registre maior dificuldade de
escape do ar existente entre as partlculae do material pela pressåo exercida e redução de
espessura conespondente, durante a prensagem. Desse modo com a maior dificuldade de
escape' ficaria aprisionado no ¡nterior dos corpos de prove provocando, por ess€ motivo,
pontos de maior fragiridade com reflexos diretos na resistência mecånica das peças.
contrariamente no argilito amarero, por ser uma matéria prima mais grosseira, este
processo seja mais facilitado e o empacotamento entre as parflculas melhorado.

considerando-se os desvios padräo de 'r ,31 e 0,42, para o ritmito e o argirito,
respectivamente, bem como a precisão do equipamenlo, a ligeifa diferença entre os valores
da resisténcia mecânica após prensagem é 'desfeita, considerando-se que os valores
obtidos são praticamente ¡guais.



Gráfico 2 - Ret@o (o/ol do ñtmito cinza (A) e argilito arnarelo (B) após secagem e queima,
conformação por extrusåo.

SæagEm 850cC 925cC looooc l075oc

Gráfico 3 - Resistência mecånica à flo<äo do ritmito cima (A) e argilito amarelo (B) após secagem e
queima, confonnaçåo por exfusåo.

Grtrco 4 - Absorção de água (%) do riùnûto cinza (A) e argûlito ¿xnardo (B) após queima,
conform4åo por el<trusäo.



127

Ensaios Tecnológicos Ritmito cinza (A) Argilito Amarelo (B)

Resist. mec. à flexão (kgf/cm') 11,89 t 1,31 12.78 x0,42
o/o de Expansão -0,901. 0,08 -0,92 t, 0,10

Tabela 32 - Média dos resultados dos ensaios tecnológicos das matérias primas naturais,
apos prensagem.

Ensaios Tecnológicos Ritmito Ginza (A) Argilito Amarelo (B)

Resist. mec. à flexäo kof/cmz) 37,69 t 5,13 38,18 r 5,76

% de Retração 0,36 r 0,12 0,29 f.0.17

Tabela 33 - Média dos resultados dos ensaios tecnológicos das matérias primas naturais
prensadas, após secagem.

Ensaios Tecnológicos TEMPERATURAS
Argila A (Ritmito cinza) t0500c 10750C lt000c

Retraçäo seco-cozido (%) 5,89 t 0,11 6,81 + 0,09 7,70 t 0,10

Res. mec.à flexäo (kgf/cm2) 176r3 185 r.21 243 r 15

Absorção de água (7o) 8,5 r 0,5 7,6 r 0,1 6,1 t 0,2

Argila B (Argilito Amarelo) 10500c 10750c I 1000c

Retração seco-cozido (o/o)
1 163 I 0110

133 I 15

2,Os +.0199

142 124
2.8710.05

Resist. mec. à flexão (kgf/cm2) 152 +72
Absorçâo de água (%) 15,5 r 0,1 14,6 r 0,2 13,1 t 0,1

Tabela 34 - Média dos resultados dos ensaios tecnológicos das matérias primas naturais
prensadas, após queima.

12,0

12,Ê

12,1

11 t

12

'1 1,0

11,6

11 .¡

Gráfico 5 - Expansåo (o/o) do ritmito cinza e argilito
amarelo (B), após prensagem.

Gráfíco 6 - Resist. mec. à flexåo do ritmito cinza (A)
argilito amarelo (B), após prensagem.
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Gráfico 7 - Retraçåo (%) do ritmito cinza (A) e argilito amarelo (B) após secagem e queima, conformaçäo
por prensagem.
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Gráñco I - Resistência mecånica à flexão do ritmito cinza (A) e argilito amarelo (B) após secagem e
queima, conformaçåo por prensagem.
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Gráfico I - Absorção de água (%) do dtnúto cirza (A) e aqilito anardo (B) após queima, conformação
por pfensagern.
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A expansão após prensagem é simpresmente um comportamento ffsico com
relação a esse tipo de conformaçåo. ou seja, a conformação é real¡zada com os mordes
fixos (cunhos da prensa) sob determinada pressão e, ao retirar-se os corpos de prova dos
cunhos, os mesmos deixam de estar confinados aos moldes, gerando campos de alívio tje
pressöes. Portanto, há uma tendência natural de aumentarem ligeiramente seu volume
(expansåo).

considerando-se que esta propriedade tem reração d¡reta com o processo
físico de conformação, pode-se utilizar um raciocínio semelhante para explicar os valores de
res¡stència mecånica obtidos e considerar-se que, igualm€nte, as duas matérias primas
estudadas apresentaram comportamento semelhante com relação à porcentagem de
expansão.

Na secagem observa-se que nâo há grandes diferenças entre o ritmito e o
argilito, relativamente à retraçåo e resistència mecån¡ca, embora o ritmito tenha apres€ntado
um valor ligeiramente m€nor para a resistência mecånica e maior para a retraçáo, por ser a
arg¡la mais plástica. Entretanto, verificou-se um melhor desempenho dessas argilas nos
paråmetros de resistência mecånica após secagem quando conformadas por extrusão.
Nesse caso a coesão das partlculas, devido ao grau de umidade, é muito maior com relação
as massas semi-secas conformadas por prensagem.

O comportamento dessas argilas conformadas por prensagem e após queima
manteve a tendência normal, ¡sto é, o ritmito por seÍ a argila mais plástica, apresentou
melhor desempenho para a resistência mecånica e absorção de água, e valores de retraçåo
mais elevados.

Sumariamente, nos corpos de prova conformados por prensagem
mantiveram-se, genericamente, as tendências manifestadas nos conformados por extrusão
relativamente aos índices de retração, resistència mecån¡ca à flexão e absorção de água.

7.10 COMpOSIçOES CBLENDTNG DAS MATÉRAS pRtMAS)

Algumas propriedades tecnorógicas, em especiar a resistência mecånica e a
absorção de água, podem apresentar valores inadequados para o produto final que se
deseja fabricar. É possfvel promover a sua correçåo a partir da formulação de misturas com
dosagens adequadas das diversas matérias primas disponíveis, desde que individualmente
possuam caracterfsticas que possam satisfazer essas exigências.

Em função dos resultados dos ensaios tecnológicos das matérias primas
naturais trabalhadas neste estudo, conformadas quer por extrusão quer por prensagem,

foram ensa¡ados diferentes cenários percentuais com que as mesmas poderiam participar
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retração na secagem e na que¡ma, a melhoria dos índ¡ces de absorção de água e a

manutenção das elevadas "perfomances" relativamente à resistência mecånica em seco e
cozido.

Conîormdção por extrusão

As formulações bás¡cas ensaiadas para conformação por entrusão foram as
constantes da tabela 35.

Matérias Primas
Composiçöes

R¡tmùto cinza (A) 330,6 25o/o 20

Arg¡l¡to amarelo (B) 67% 71Vn 800Á

Tabela 35 - Composiçåo das massas básicas C1, C2 e C3.

Após o preparo das massas básicas procedeu-se à respectiva conformaçåo
por extrusão, seguindo-se a mesma metodologia utilizada para as argilas naturais
¡ndividua¡s.

O programa dos ensaios tecnológicos foi também o mesmo.

Na tabela 36 são indicados os resultados dos ensaios tecnológicos após
conformação e secagem pata as compos¡ções báslcas acima dêfinidas.

Oos resultados constata-se que a retração de secagem é superior para as

composições com ma¡or porcentagem de ritm¡to c¡nza, atingindo o valor mais elevado na

compos¡çåo C1.

Composiçðes

Umidade d€

extrusåo (%)

base úmida

Umidade de
extrusáo (%)

base seca

R€tração
(%)

Resis. mec. à

flexåo (kgrficm2)

cr (33%A + 67%8) 24,17 3't ,88 8,68 r 0.'10 132 ..5
c2 (25o/"4 + l'oloBl 24.08 31,7'l 8,50 r 0,13 118 r 13

c3 (20%A + 80%B) 23,54 30,78 8,29 r 0,13 113r5

Tabela 36 - Média dos resultados dos ensaios tecnológicos após secagem (11ooc) para as
composiçöes C1, C2 e C3, conformadas por extrusão.

No que conceme à resistência mecånica, mantêm-se as tendências relat¡vas

ao comportamento das argilas ¡nd¡viduais, sendo a resistência mecånica mais elevada nas

composições com maior porcentagem de ritmito.

A composição C1 é, então, a que revela melhor resistência mecânica.

Com as misturas atinge-se valores mais equ¡l¡brados para um¡dade de

extrusão, tanto base úmida, quanto base seca, d¡minuindo-se as d¡ferenças com relação às

argilas ¡ndividua¡s.



A tabela 37 apresenta os resultados

reidratados das composições C1, C2 e C3.

l3l

para os corpos de prova seco-

En6âlos de reidratação
(mttèrial Bêco)

Com pos¡çõea básicas

c1
(33o/oA+67ø/0Bl (25o/oA+75o/oBl (20o/o A+ 8Ùo/o B\

,Agua de reidrâtaçåo (o/o) 5,ô3
^ 

Á.a

Resis. mec. à flexåo nos corpos
de prova reidratados (kqf/cm2) 2't,9 t 4,9 13,8 r 5,3 23,2 f 0.8

Perda de res¡st. mec. por efeito
da reidEtaÇão (%) 83,0 88,3 u 9,5

Tabela 37 - Média dos resultados dos ensaios tecnológicos em corpos de prova seco-
reidratados, pa¡a as composiçoes básicas C1, C2 e C3, conformadas po; extrusão,

As perdas de resistència mecânica å flexão após reidratação verificadas para
as composiçôes c1 , c2 e c3 foram rêspectivamente de g3.0 o/o, gg,3o/o e 79,5o/o: As quedas
de resistència mecånica nessas condições ainda são relativamente altas, para as
composições c1 e c2 que tem maior porcentagem de ritmito (que possui mais esmectit€),
mas com relativa melhona ao compararmos estes valorss com os resultados das perdas de
resistência mecånica após re¡dratação, com relação às argilas naturais isoladamente (99.2%
para o ritmito e 80% para o argilito.

A tabela 38 apresenta os resultados obtidos após queima

Engalo¡ Tecnolóoicos Tem peretu ra I
CompoBição Cl 8500c 9250C 10000c 10750C

RetraÇåo secorozido (%) -0,25 i 0,09 0,38 r 0,10 1,4610,14 4,97 10,54
Resist. mec. à flexåo (kgf/cmr) 129 I 13 2't3 r20 264 19 411 i 19

Absorção de águã (0/6) 14.5 r0,2 14,1 t0,2 12.5 t 0,3 5,6 r 0,5

Com po8lçäo C2 850.C 9250C 10000c 1075ûC

Retrãçäo sececozido (%) -0,40 I 0,10 0,45 r 0,04 1,29 10,15 4,82 r 0,28
Res¡st, m€c. à flexåo (k0f/cm2) 112 t 10 209 + 't3 239 r9 351* 31

Absorçåo de água (%) 15,0 i 0,6 14,5 r0,2 13,4 r 0.3 7,2 rO.7

Composição C3 8500c 9250C 10000c 't0750c
Retração seco-cozido (o/o) .0,23 r 0,10 0,33 * 0,08 1,14 r 0,11 3,88 r 0.28

Resist. mec. å flexáo (koícm2) 1191S 190 + 11 230f9 317 r 35
Absorçáo de água (%) 15.0 I 0.2 15,0 1 0,2 14,3 r 0,5 8,7 i 0,6

Tabela 38 - Méd¡a dos resultados dos ensaros tecnológ¡cos após queima às temperaturas de
850oc, 925oc, 1000oc e r075oc para as composiçöeõ bás¡cas, conformadas por extrusão.

Os gráficos 10, 1 1 e 12 apresentam as tendências de comportamento das
composiçôes básicas extrudidas C1, C2 e C3 na secagem e queima.
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Os gráficos 10, I 1 e 1 2 apresentam as tendências de comportamento das
composiçöes básicas extrudidas C1, C2 e C3 nâ secagem e que¡ma.

Na figura 31 representam-se as curvas de Bigot para as composiçðes básicas
C1, C2 e C3.

Com base nos resultados obtidos nestes ensaios às d¡ferentes temperaturas
de que¡ma realizadas (8500c, 925oc, looooc e joTsoc) podem-se tecer alguns comentários
relativos às propr¡edades tecnológicas desses composiçöes. Sal¡enta-se, assim, que :

a) Os valores de retraçáo seco-cozido seguem a tendència netural com o
aumento da temperatura de queima (gráfico 10), observando-se o aumento da retração com
a elevação da temperatura e a ma¡or porcentagem de incorporaçåo na massa de ârgila ma¡s
plástica (ritmito cinza);

b) Os maiores valores de resistência mecånica obtidos também eståo de
acordo com as expectativas esperadas (gráfico 1 1), registrando-se os valores mais elevados
paÍa as composiçðes com maior porcentagem de argila mais plástica (ritmito cinza);

c) O comportamento das diferentes composições relativamente ao fndice de
absorção de água (gráfico 12), é similar aos paråmetros ãnteÍiores, registrando-se os
melhores valores para as temperaturas mais elevadas e para as composiçóes com maiores
porcentiagens de ntm¡to cinza.

d) Relativamente ao comportamento na secagem das composiçöes realizadas, refletido nas
curvas de Bigot, verifica-sê que a composiçåo c1 possui um teor de umidade no ponto

crltico de 14%, que é menor aos registrados nas composiçöes c2 e c3 (entre 1s e 16%).
Este fato indica e confirma ser esta a composição de granulom€tria mais fina, sendo
portanto aquela de maiores dif¡culdades de secagem, exigindo entåo um processo mais
controlado paø evitar o surgimento de defeitos.

Conformação por prensagem

Em função dos resultados registrados, sobretudo das elevadas resistências
mecånicas para as argilas naturais prensadas, foram repetidos ensaios tecnológicos em 3
novas composiçðes (tabela 39), com a mesma conformaçåo, mas às temperaturas de 1 1soo,

1175o e 1200oC.

Na perspectiva da melhoria de algumas das suas caracterlsticas tecnológ¡cas
(pelas formulaçöes realizadas e elevaçåo das temperaturas de que¡ma), procurou-se testar
a sua adequação para produtos ceråmicos mais nobres.
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Gráñco 10 - Reûra@ seco+ozido (oÁ) dæ compæ¡Cões Msicæ C1, C2 e C3 após secagem e
queima, conforma@o por octusåo.
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Grffæ 1 1 - Res¡stênc¡a mecånica à. flexão das composiçÕes básicas C1 , C2 e G3 após secagem e
queima, conformação por eüusão
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Grtrao 12 - Absoção de água (%) dæ composirpes básicæ C1, C2 e C3 após queima, conformaçäo
porextrusão.
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Composiçåo C1
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% Gontr¡çåo

Figura 31 - Curvas de Bigot para as composições básicas C1, C2 e C3.
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Compos¡ções (% em peso)

¡¡atérias Primas P-1 P-2 P.3

Ritmìto cinza (A) 50 70 30

Argilito amarelo (B) 50 30 70

Tabela 39 - Composição básicas P1, P2 e P3, conformadas por prensagem

Os resultados obtidos para os ensaios tecnológicos após prensagem,

secagem e queima, são os constantss das tabelas 40,41 e 42.

Ensâios tecnológicog
Compos¡cõea

P1 P2 P3

Resist. mec. à flexåo (kof/cm2) 28,4 i.4,2 19,2 r2,1 25,67 f 5,9

% d€ expansåo - 0,74 + 0,03 - 0,72 r 0.03 - 0,73 Ì 0.03

Tabela 40 - Média dos resultados dos ensa¡os tecnológicos das composições básicas p1,
P2 e P3, após prensagem.

Ensaros tecnológicos
Composrçöes

P1 P2 P3

Resi8t mcc. à flexão (kgflcm2) 70,6 f 't7 ,7 75,05 r 14,1 77,81 r 10,8

% de rctraçåo 0,38 I 0,04 0,4610,03 0,23 r 0,04

Tabela 41 - Média dos resultados dos ensaios tecnológicos após secagem para as
compos¡ções básicas P1, P2 e P3 (conformaÉo por prensagem).

Enaaios Tecnolóo¡coa Temperaturâs
Com posiçåo P1 I lo00c I1500c t2000c

Retraçäo seco-cozido (0/6) 6,84 f 0,'13 8,41 ì 0,15 9,09 r 1,17

Resist. mec. à flexâo (kgf/cm2) 307 t27 436rS 422 t 61

Absorçáo de água (o/o) 5,3 t 1,2 2,7 r O,7 0,3 r 0,2

Com po8ição Pz 11000c 't 1500c 12000c

Retraçáo soco-co¿ido (0,6) 8,43 + 0,06 9,64 r 0,10 8,18 r 0,18

Resist. mec. à flexáo (kgflcm2) 3',t7 t31 445 i 19 454 r 39

Absorçå de água (%) 4,0 + 1,7 0,8 r 0,3 0,1 f 0,1

Com posiçåo P3 11000c 1 150"C r 2000c

Retraçåo seco-cozido (%) 5,10 r 0,10 7 ,04 t 0,07 8,53 f 0,20

Res¡st. mec. à flexão (kgícm2) 167 * 52 325 r52 418 t28
AbsorÇáo de áqua (%) 8,3 r 1,0 5,4 f 0,9 2,0 r 0,8

f abela 42 - Média dos resultados dos ensaios tecnológicos após queima às temperaturas de
1100oC, 1150oC e 1200oC para as composições básicas P1,P2e P3 (conformação por
prensagem).



Dos resultados obtidos pode-se concluir que:

a) As características após prensagem (expansão e resistência mecânica) são compatíveis

com o comportamento das matérias primas naturais, embora se realce nas composições

uma ligeira diminuição na expansão e um incremento na resistência mecânica medida

(19 a 28 kgf/cm2), resultado que não será alheio a um melhor empacotamento nas

misturas (gráfico 13 e 14);

b) Após secagem os valores de resistência mecânica são aproximados nas diversas

composições (70 a 77 kgttcm2), embora o valor mais alto se registre na composição P3,

na qual a porcentagem de argilito amarelo é superior a do ritmito cinza (30% A+70% B),

com melhoria do empacotamento das matérias primas (gráfico 16);

c) A composição P2 é a que revela, logicamente, maiores valores de retração seco-cozido

às temperaturas de 1100oC e 1150oC (gráfico 15), em virtude de ser aquela que possui

maior porcentagem da matéria prima mais plástica (ritmito cinza). A 1200oC esse fato já

não se verifica, indicando já uma possível sinterizaçåo dos grãos.

d) A composição P3, que possui a maior porcentiagem de argilito amarelo (matéria prima

menos plástica), é a que revela menores índices de retração às diversas temperaturas de

queima (gráfico 15);

e) Em todas as composições se verifica um aumento da resistência mecånica à flexão com

a subida da temperatura de queirna (gráfico 16), registrando-se valores de amplitude

significativa, sendo na composiçâo P2 que se atingem os valores mais elevados;

0 Os valores de absoção de água (gráfico 17) diminuem com o aumento da temperatura

de queima e, também, com a maior porcentagem do ritmito cinza nas misturas.

Os gráftcos 13, 14, 15, 16 e 17 referidos acima apresentam as tendências de

comportamento das composições prensadas (P1 a P3) mediante prensagem, secagem e
queima.

0
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-o,2

-0,3

-0,4

Gråfico 13 - % de o<pansão pare as composiçúes Pl,
P2 eP3, após prensagem.

Gráfico 14 - Resislência mecånica à flexäo para as
composi@es P1,P2 e P3, após prensagem.
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Grá,fico 15 - Re{ração (%) após secagem e que¡n¡a para as cornpos¡ções P1, PZ e P3, conformaçåo por
prens¿¡gem.
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Grtrco 16 - Res¡stêrrc¡a mecârúca à flexão aS secagem e qudma para as comrc¡ções P1, P2 e P3,
conformação por prensagem.
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Gráfico 17 -Absorçåo de água após queima para as composições P1, P2 e P3, conformaçäo por
prensagem.
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CARACTERIZAçÃO DO TONSIL - TORTA DE FILTRAÇÃO

Procedeu-se também a arguns ensa¡os de caracterização do tons¡l (arg¡ra

esmectítica ativada com ác¡do, antes de entrar no processo de clarificação dos óleos
comestíve¡s) e da torta de filtração (resíduo) em complemento das características fomecidas
no capítulo 4, para melhor definir qual a influência da sua adição nas propriedades
tecnológicas das massas cerâmicas elaboradas com as matérias pnmas aqui estudadas.

Determinou-se, primerramente, a umidade natural da torta de filtraçåo em
balança de infra-vermelho, cujo resultado foi o constante da tabela 43.

Umidade natural

torta de filtraCäo I 7%

Tabela 43 - Um¡dede natural da torta de fìltraçåo

A seguir apresentam-se os resurtados de caracterizaçåo propnamente dita
para o Tonsil e torta de filtração relativamente aos ensaios considerados mais important€s:

8.1 COMPOSTÇÃOMtNERALóGtCA

A torta de filtração foi submetida à lavagem com HzOz 1 10 wl. para

eliminação da matéria oçânica e a fração argila (< 2 pm) foi obtida por sedimentaçåo, com
utilização de pirofosfato de sód¡o, como defloculante. A amostra foi analisada no estado
natural, glicolada e aquecida. os difratogramas (figura 32) foram obtidos utilizando-se um
difratômetro, modelo siemens o s000, com utilização do software DIFFRAC-AT (EVA), para

tratamento dos dados.

No estado natural identificaram-se os p¡cos a 14 A e a 10 Ä littita¡, além dos
csracterísticos do quartzo e feldspato. Após glicolação apresentou o pico característico a lZ
A (esmectita).

submeteu-se também a argira ativiada cronsir) à anárise de c,ifrâção de raios
X (figura 33). No estado natural apresentou o pico a 14 A mas, curiosamente e ao contrário
do resultado obtido para a torta após o beneficiamento dos óleos comestíveis, nåo
apresentou picos a 17 A quando glicolada, embora tenha apresentado picos de outros
mineraís d€notando ainda uma certa cristalinidade, como caulinita, illita, quartzo, feldspato e
indicação da presença de sílica amorfa (Hidrog€l).

Repetiu-se o ensaio em vários laboratórios especiafizados (lpT e

Universidade de Aveiro) e constatou-se a reprodutibilidade do resultado. Ex¡stem algumas
hipóteses para e)plicar este comportamento, mas esta é uma queståo para ssr analisada
posteriormente, uma vez que não constitui o objetiro imediato dessa pesquisa.



Foi também elaborado o difratograma de um outro componente que entra no
processo de beneficiamento de óleos vegetais, denominado Hidrogel, cuja composiçåo
química sugere 100o/o de SiOz amorfa (figura 34).

Segundo informaçäo verbal dos Écnicos da Van Den Berg Alimentos, o

Hidrogel é utilizado para retirar o exoesso de Ni presenÞ na torta e que Íoi utilizado como

catalizador durante a fase de hidrogenaçåo (fabricação de margarinas).

Figura 32 - Difratograma de raios X para a tortia de filtraçåo (fraçäo argila)
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Figura 33 - Difratogrema de raios X para o Tonsil (fração argila)



Figura 34 - D¡fratograma de ra¡os X para o Hidrogel

GRANULOMETRIA

A granulometria também foi determinada para a argila ativada (Tonsil) em

amostra integral, com o objet¡vo de conhecer a porcentagem de f¡nos. O método e
procedinrento util¡zados foram também os mesmos para a determinação da distribuição
granulométrica das matérias pr¡mas natura¡s.

A figura 35 apresenta a curva de distribuição granulométrica e DSo para a
arg¡la ativada Cfonsil).

Os resultados obtidos foram registrados na tabela 44

Frações granulométt¡cas Argila Ativede
(Tons¡l)

Arenosa (>63 [m) 5.6 o/o

Siltosa (2 - 63 pm) 88,2 Yo

Argilosa (<2 t¡m) 26.2 %

Dæ 5.88 ¡rm

Tabela 44 - D¡stribu¡ção granulométrica do Tonsil

Comparando-se as granulometrias (figura 36) verifica-se que o Tonsil, com

um D50 de 5,88 pm, não é tão f¡no quanto as matérias primas natura¡s, em especial

relativamente ao ritmito cinza que possui um D50 de 0,91 pm, caracterizando-se por ser um

material de granulometria mu¡to mais siltosa.

Os pontos de cada amostra referentes aos intervalos de composição
granulométrica dos produtos de ceråmica vermelha foram projetados no Diagrama de

Winkler (figura 37).

8.2
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Figura 37 - Diagrama de Wnkler para as matérias primas naturais e Tonsil.

Pelo diagrama de Winkler constata-se o que já anteriormente foi referido nos

diversos ensaios de caracterização. Com o ritm¡to isoladamente, as d¡ficuldades em se

fabricar produtos de ceråmica vermelha seriam bem maiores, em determ¡nadas fases do

processo cerâm¡co por ser uma argila de plasticidade muito elevada.

Com o argil¡to amarelo isoladamente, é possível a fabr¡cação da maioria dos

produtos, já que cai no campo 4 (pav¡mento).

Ainda constatia-se ser o Tonsil de granulometr¡a ma¡s s¡ltosa.

Pelo que se referiu acima o diagrama de Winkler or¡enta-nos no estudo da

composição granulométrica das massas cerâmic€¡s, indicando ma¡s uma \€z a necessidade

da elaboração de misturas para que se at¡nja um equilíbr¡o entre as propriedades

tecnológicas das matérias primas estudadas isoladamente.

8.3 COMPOSTÇAO QUÍMTCA

A torta de f¡ltração foi anal¡sada por espectroscopia de emissão atômica com

plasma induzido acoplado, no Laboratório de Química e ICP-AES do Departamento de

Mineralogia e Petrologia do lnst¡tuto de Geoc¡ências da USP, para determinação dos

elêmentos maiores, menores e traços, além de perda ao fogo e teor de um¡dade.
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As amostras foram preparadas em duplicata, homogeneizadas e lavadas com

álcool, para dissolução do excesso de óleo presente na torta. Segu¡damente foram secas

em estufa a 60oC sendo depois submetidas a análise química. Utilizou-se o mesmo

procedimento laboratorial usado para as análises das argilas naturais, consubstanciado no

método de Janasi ef a/. (1996).

Na tabela 45 indicam-se os resultados conespondentes à média dos valores

obtidos das análises em duplicatas para a torta de filtração:

amoatra sio, At,o¡ MoO caO Ne,O (rC Þ^rì. Tio? PF ïotal HrO

1.664

reslduo
48.'17 5,94 2,43 0,89 0,90 0,56 1,6€ 0,57 ),02 0,73 39,53 100,37 4,91

Tabela 45 - Análise química parE¡ a torta de f¡lkação (% em peso).

Os baixos teores de alguns elementos, sobretudo de Ca, Mg Al e S¡, em

relação às argilas naturais, são devidos. possivelmente, às trocas câtiôn¡cås e/ou a reações

químicas entre argilominerais e moléculas orgån¡cas (adsorção) ocorrìdas durant€ o

processo de clarif¡cação dos óleos.

A elevada perda ao fogo para a torta de filtraçåo (39,530/0) é atribuída ao

conteúdo de matéria orgån¡ca onginada no prc,cesso de clarif¡cãção e a sua não completa

€liminação da lavagem com álcool.

De qualquer modo os teores dos componentes químicos da torta de filtração

não apresentam quaisquer valores capazes de influírem no comportamento tecnolfuico das

massas ceråmicas, excetuando-se o elevado conteúdo em matéria orgånica, fato esse que

será discutido no capítulo referente à influência da incorporação da torta.

Para complementar a cåracferização química da torta de filtração, pro@deu-

se t¿¡mbém à anál¡s€ da argila ativada (Tonsil) no Laboratório de Química dos Materiais do

CTCV, antes de entrar no processo de beneficiamento dos óleos. Os el€mentos maiores e

menores foram dosados por espectrometria de fluorescência de raios X e a perda ao fogo foi

por grav¡metria. Antes da anál¡se em pauta a amostra em apreço foi submetida à moagem e

penêiramento a 200 mesh ASTM (75pm) e seca em estufa a 100-1'10oC.

A tabela 46 apresenta os resultados obtidos para este ensaio:

¡nroaûa sio" At,o" Fe"Oltì MoO CeO \le'O K,O P,O^ MnO TíOr P.F Totel

Tonsil 64,47 12,91 5,37 3.O7 1,33 o,74 3,55 0,07 0.02 0.66 7 ,79 99,98

Tabela 46 - Análise química para o Tonsil (% em peso).
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Esta análise corrobora o caráter esmectítico do Tonsil (pelo teor em

magnésio). O maior teor em síl¡ca, relativamente à torta, será devida ao maior teor em

matéria orgånica presente na torta que, por consequència, aparentemente diminui o teor em

sílica.

Os teores de AlaOg, Fe2O3, CaO e KzO diminuíram do Tonsil para a torta

dev¡do ao próprio processo de clarificação dos óleos, que facilita a troca entre os minerais e

as soluçðes.

O teor de PzOs é mais elevado na torta por causa do óleo que é rico em

fosfatos.

Confirma-se também a presença de illita identificada na análise de DRX, pelo

elevado teor em ætássio.
Na determinação do teor em flúor para o Tonsil (antes da queima) seguiu-se o

mesmo procedimento utilizado para as argilas naturais A e B, sendo as análises feitas

simultaneamente.

O r€sultado obtido para a argila ativada foi o constante da tabela 47.

Arnosba toor de flúor

Tonsil 0,062% ou 620 ppm

Tabøla 47 - Teor de flúor para o Tonsil.

Registra-se que o Tonsil revelou um teor em flúor mais elevado que as

matérias primas naturais,

A torta de filtração apresentou um valor bastrante elsvado para a matéria

orgânica, devido à presença de carbono orgånico (proveniente da clarificação dos óleos)

Foram obtidos os seguintes resultados:

. carbono lolal'. 25, 23o/o

o carbono orgânico: 24,73o/o

. matéria orgånic¿¡: 42,04% (utilizou-s€ o fator de multipl¡caçåo de 1,72

descrito em capítulo anterior)

Embora esse fator seja válido, em princípio, para sedimentos, quando

aplicado à torta d€ filtraçåo, gerou um valor próximo do fomecido pela Van Den Bergh, que

se situa em cerc€ de 45% de matéria orgånica.

O resultado obtido para o poder calorífico superior do resíduo é 3376.77 Kcal,

valor elevado, que é também atribuído ao elevado teor de matéria orgân¡ca.
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8.4 CAPACTDADE DE TROCA CAïÔN|CA (CTC)

Para determinação da CTC para a argtla at¡vada (Tons¡l) foi seguido o mesmo

procedimento utilizado para as matérias primas naturais.

Os resultados são apresentados na tabela 48.

Amostas
K Na Ca Mg cTc

meq/100 g meq/100 g meq/100 g meq/100 g meq/100 g

Tonail 5,67 0,87 2,41 5,98 14,93

Tabela 48 - Capacidade de troca catiônica para o Tonsil.

A CTC do Tons¡l indicou um valor relativamente baixo ao esperado, em

virtude de se tratar de uma argila esmectít¡ca, apesar de ativada. Uma das características do

processo de ativação, segundo o catálogo da Química Sumex, é exatamente o de otimizar a

CTC do mineral tal qual se encontra na natureza (bentonita cálcica). Um possível explicação

poderá ser relativa ao processo de ativação desta arg¡la, pois a estrutura do m¡neral poderá

ter sido parcialmente modifícada pelas trocas catiônicas, gerando posiçóes bloqueadas por

ions de Al$ ou Fe3'antes de todos os cátions metálicos terem sido substituídos, diminuindo

assim a capacidade de troca de cátions.

Devido à d¡f¡culdade encontrada na obtençåo de amostras desta matéria

prima (Tonsil), nas quais poderiam ter sido realizados alguns ensaios de cåracterizaçåo e

aferição conduc€ntes à explicaçåo dos comportamentos dessa argila após a ativação, não

foi possível, no presente trabalho, um ma¡or detalhamento neste åmbito.

8.5 ANALISES TÉRMIcAS E GRAVMÉTRIcAS

A análise térmica diferencial para a torta de filtração (figura 38) evidencia a

combuståo de matéria orgân¡ca com um pico exotérmico no intervalo de 250 a 400oC,

centrado em 316oC. Entretanto não foram observados picos característicos da esmeciita.

Esta análise foi realizada no laboratório de Ensaios e Preparação de Amostras do

Departamento de Geologia Geral do lnstituto de Geociências da USP (São Paulo).

Submeteu-se também a argila ati\ñada (Tonsil), antes de ter sido util¡zada

como meio filtrante no processo de beneficiamento, às análises témicas no Laboratório de

Física dos Materiais do CTCV com utilização de equipamento NETZSCH STA 409C. A

f¡gura 39 apresenta os resultados obtidos, onde se observa um pico endotérmico aos 105oC,

compatível com o resultado de perda em peso da ATG para este intervalo, indic€ndo perda

de umidade intersticial. Ocone também um pico endotérmico a 516oC, situado no inten€lo
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da segunda perda em peso, podendo já indicar decomposiçäo da illita (perda de água

estrutural) e, f¡nalmente um pico endotérmico em tomo de 855oC, compatível com o intervalo

da terceira perda em peso, podendo ser também devido à decomposição de carbonatos

O resultado da análise termogravimétrica da torta de filtração (figura 40) foi

obt¡do s¡multåneamente com as análises termc.diferenciais, realizadas no mesmo

laboratório e equ¡pamento, denotando uma perda de massa considerável no intervalo de

200oC a 400oC, atribuída a decomposiçåo da matéria orgânica.

Para a argila ativada (Tonsil), a análise termo-gravimétrica (figura 4.1) foi

obtida s¡multaneamente com a anál¡se termodiferencial no laboratório do CTCV.

Denota-se ent¿lo uma perda em peso de 9,4o/o no intervalo de 60,goc a

136,0oC, indicando perda de umidade. Uma segunda perda em peso dá-se no intervalo de

500oC a 60eC em 3,5olo, indicando possivelmente perda de água estrutural da caulìn¡b e,

finalmente uma perda em peso de 0,4olo no inteNalo de 812,5oC a 955,2oC, onclê já pode

estar se formando espinél¡o, onde a estrutura da illita já teria desaparecido totalmente.

Os resultados obtidos pelas análises térmicas (ATD e ATG) compl€mentam

os resultados de difração de raios X sendo compatív€is com as análises químicas onde se

verificou uma perda ao fogo bastante elevada para a torta de filtração, registrândo-se na

ATG uma significativa perda em peso.

8.6 SUPERFICIEESPECfFICA

O procedimento utilizado para a determinaçåo da superfície específica do

Tonsil foi o mesmo para as matérias primas naturais. O volume de azul de metileno gasto

até o surg¡mento e estabilização da auréola azul celeste foi de 57,5 ml e o peso de sólidos

na suspensão foi de 0,93 g.

A tabela 49 apresenta o resultado obtido.

Matéria pnma Volume de AM (ml) Suporffcle especf fica (m2g-r )

lonsil 57 ,5 398,79

Tabela 49 - Superficie específica 1m2g-1¡ para o Tonsil.

O Tonsil possui uma elevada superfÍcie específ¡câ, indiciando a presença de

esmect¡ta, situando-se no intervalo de 150 a 800 m2lg câracterístico para esse mineral

(Gomes 1988). Esse valor pode ter sido somat¡zado pela at¡vaÉo ácida, pois um dos

objetivos do processo é justamente o de aumentar o poder de adsorçåo da argila atra\és do

aumento da sua superfície específica.
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. 9 INCORPORAçÃO DA TORTA DE FILTRAçÄO NAS PASTAS
CERÂMICAS

Dos ensaios de carac{erização minerarógica, química, física e tecnorógica
realizados no conjunto de materiais estudados (matérias primas naturais, masses ceråmicas
básicas e Tonsil/resíduo) constatou-se:

a) Mineralogicamente, o resíduo é semelhante à composição das argilas naturais
(esmectita, illita , quartzo, feldspato);

b) A composiçäo qulmica do Tonsil é, quelitativamente, similar à das argilas
naturais. Na torta de filtração registram-se diferenças quantitativas, pois

apresenta uma redução substâncial dos teores em óxidos após a clarificaçåo
industrial dos óleos;

c) A granulometria do Tonsil (DSo%=5,BB lrm) revela-se mais grosseira que a das

argilas naturais (D50% = 0,91 e 2,93 ¡rm respectivamente para o ritmito cinzento
e argilito amarelo) em virtude do tratamento por ativaçåo ácida;

d) o elevado teor de perda ao fogo é compatfvel com o resultado das análises
térmicas, indicando elevadas porcentagens de matéria orgånica;

e) o elevado teof em óleo presente na torta de filtraçäo torna-a gordurosa,

conferindo-lhe poder lubrificante;

f) os paråmetros tecnológicos das messas ceråmicas básices apresentaram, de um
modo geral, boas caracterfsticas na conformaçåo, s€cagem e queima;

g) A incorporação do resfduo nestas massas ceråmicas poderá exercer arguma

influência na conformaçåo devido ao seu elevado teor em gordura, bem como na

retração € resiståncia mecånica de secagem e/ou queima e na absorção de
água dos produtos cozidos, €m função das suas ceracterfsticas e porcentagens

ponderais em que for adicionado.

Em função das constataçöes expostâs e considerando que:

. A produção diária de uma fábrica ceråmica de tijolo de pequeno porte

(olaria) se situa em tomo de 70t (21 00Vmês);

. A produçåo diária de uma fábrica c€råmica de tüolo modema de porle médio

não deve ser inferior a 400 Udia, para conveniente aproveitamento dos
beneffcios de escala;

. A quantidade de reslduo agroalimentar gerado pela indústria Van den Berg

é de 120 Vmês;
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uma únicâ fábrica ceråmica de porte médio (ou altemativamente, cerca de S olarias) seria
capaz de absorver a totalidade de reslduo gerado (1% da tonelagem de matérias primas
consum¡das menselmente por uma unidade cerámica do porte atualmente considerado
adequado ou por 5 olarias).

Entende-se que na probremática ambientar, que aponta para objetivos de
reduçåo, reciclagem e reut¡lizaç¿lo de resíduos industriais, â sua incorporação em ceråmica
vermelha (tijolo) é uma área que pode ajudar a resolver esta situação, sempre baseado no
princípio do "PoLUlDoR - PAGADoR' e desde que nunca sejam esquecidas algumas
regras fundamentais:

Assim:

a) cada reslduo deve constituir um c¿¡so, sendo necessário o seu exaustivo
estudo prévio e a rearização de ensaios de caracterizaçåo qufmica, ffsica e
tecnológica para definição de porcentagem de adição ma¡s conveniente,
assim como ensa¡os semi-industriais e industriais com a incorporação
otimizada antes de se promover à sua adiçåo rotineira nas massas
corâmicas.

b) A incorporaçåo deverá processar-se em porcentagens ponderais muito
reduzidas, de forma a não provocar arterações significativas quer no processo

fabril quer nas caracterlst¡cas dos produtos finais, sendo aconselhável que

essas alteraçóes s€jam, praticamente, indeléveis.

c) A incorporação de resfduos industriais em messas ceråmicas deve ser
acompanhada por um sistema de monitorização ambiental, para controle
periódico e sistemático dos efluentes gasosos.

d) A empresa geradora dos reslduos deverá proceder a ensaios de
caracterização periódica para comprovaçåo da sua conståncia temporal, não
se devendo r€gistrar alteraçðes relevantes na constituiçåo dos mesmos.

Em ensaios preliminares realizados nos Laboralórios de Ensaios Ffsicos
ceråmicos de senta Gertrudes, optou-se ¡nicialmente por percentuais de incorporaçöes de
resfduo da ordem de 10, 15 e 20%. Embora os resultados parÞcerem satisfatórios na
primeira etapa dos ensa¡os (conformaçáo), verificou-se o aparecimento de defeitos de
soc¿¡gem (trincas) e queima (coraçåo negro) em quase todos os coIpos de prova ensaiados
em etapas posteriores (secagem e queima)

Nos ensaios realizados no CTCV foram definidas porcentagens de
incorporação menores (1, 3 € 5%), adaptados à real¡dade atual da produçåo destes resíduos
(e previsåo de aumento futuro) e aos eventuais constrangimentos das fábricas cerâmicas.
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Estas ad¡ções rncidiram nas massas básicas conformadas por extrusão
(tabela 50), totalizando g composrções (c4 a c12l que foram comparadas com as
formulaÉes básicas (C1 a C3).

Formulaçõê3 Compos¡çöes

A- 33o/o A + 670/o B c1 c7 c10

g- 250Â A + 75a/o B c5 c8 c11

c-20%A+80%B çó c6 c9 c't2

% de Reslduo ooÂ 1ø/o 30h 50ß

Tabela 50 - Composições formuladas com resíduo nas porc€ntagens de 1, 3 e 5%.

Estas novas composiSes foram preparadas e conformadas por extrusâo com
o mesmo procod¡mento utilizado nas formulações básicas, obtendo-se seis corpos de prova
por composição que foram submetidos aos ensaios tecnológicos usuais.

O comportamento na secagem das diversas composições, consubstanc¡ado
nas curvas de Bigot realizadas, ¡ndicou os teores de umidade no ponto crítico expressos na
tabela 51, extraídos das figuras 42, 43 e 44.

Tabela 51 - Teores de umidade no ponto crítico (Curvas de Bígot)

Analisando os valores obtidos e os comportamentos registrados durante a

secagem nas massas básicas e nas composições com resíduo, venfica-se que esta
incorporaçáo atua de forma a facilitar o processo aumentando o teor de umidade nos pontos

críticos, embora não se verifiquem diferenças relevantes com as ma¡ofes porcentagens de
incorporação.

O aumento do teor de umidade nos pontos críticos que se registraram nas
composiçóes C4, C5 e C6 (l % de resíduo) foi de 4,Bol0, indicando um aumento de
porosidade.

Nas composições C7, C8, e C9 (3olo de resíduo) esse aumento foi de 4,g%,
6,80/o e 7 ,5o/o, enquanto nas composições C10, C11 e C12 (5% de resíduo) os aumentos
regrstrados foram de 3,9o/o,4,5o/o e 5,2o/o.

Através dos desvios das respectivas curvas e dos teores de umidade nos
pontos críticos, as composiçöes com as diversas adições de resíduo em que se esperariam

menores problemas de secagem, em escala ¡ndustrial, seriam as composições C6, Cg e

% do umidade (ponto crltlco)
c1 c2 c3 c4 c5 c6 c7 c8 c9 c10 c1 1 c12

14,5 14,7 15,4 15,2 15.4 16,0 15,2 15,7 1ô,1 15,2 15,8 10,2
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C12. Estas composições corespondem àquelas em que a massa básica (C3) já revelava

menor dificuldade de secagem, sendo o processo algo facilitado com a adição do resíduo.

Os paråmetros medidos nos ensaios após conformação e secagem pera as

composições padÉo e com adição de 1, 3 e 5% de resíduo são apresentados na tabela 52.

Tabela 52 - Méd¡as dos resultados dos ensaios tecnológicos após secagem (110oC) para as
composições básicas (C1 a C3) e com resíduo industrial (C4 a C121, conformadas por
extrusäo.

Verifica-se, então, uma tendência geral de diminuiçäo da retração de

secagem com o aumento de incorporação de resíduo. Assim a incorporaçäo de 1o/o de

resíduo reduziu a retração de secagem das composiçöes básicas padrão C1, C2 e C3 em

2,9o/o,4o/o e 1,2% respectivamente (C4, C5 e C6), com a incorporação de 3% em 10,37o,

6,97o e 4o/o (C7, C8 e C9) e com 5o/o de resíduo as reduções foram de 16,5%, 12,60/o e 14o/o

(C10, C11 e C12).

No que concerne à resistência mecånica após secagem a incorporação de

resíduo nas massas básicas originou uma diminuição no valor deste paråmetro, em especial

com a adição de 1%. A porcentagem de diminuição de resistência mecânica das massas

básicas C1,C2 e C3 foi de 9,8%, 5,1o/o e 12,7o/o com incorporação de 1o/o de resíduo (C4,

C5 e C6), de 5,5olo, 0,5% e 3,5% com incorporação de 3o/o (C7, C8 e C9) e, finalmente, de

2,2o/o,6,30/o e 4,2% (C1O, C11 e C12) com adição de 5%.

Nos valores da umidade de extrusão näo se registram diferenças

significativas aos das composições padrão.

Compciçöcr
Umiddedc
cxtrurlo (%f

b¡¡c rlmkl¡

Umiddede
cxtrurlo (16|

bara ¡æ¡
R€tr.Cåo$l Re¡i¡. Mec. À Fþxåo

¡tg?cm')

Cl (3Í!%A +67%8l 24.17 3t,88 8,68 r 0,10 132r5
C2 (25oÂA+75oÁBl 24,08 31,71 8,50 + 0,13 118 r 13

C3 (2æÁA + 80%B) 23,54 30,78 8,29 r 0,13 113r5
et (C1 + 1%R) 24,79 32.96 8,43 r 0,13 119*5
C5 (C2 + 1%R) 24,08 31,72 8,16 * 0,19 112*.8
CO (C3 + 1%R) 24,22 31,97 8,19 + 0,15 99+6
C7 (C1+ 3%R) 23,79 31,22 7,79t0J2 125t5
C8 (C2 + 3oloR) 23,62 30,93 7,91 t 0,15 Il8t9
Cg (C3 + 39oR) 24,38 32,24 7,96 * 0,14 109r4

CfO(Cl +5%R) 23,3s 30,47 7,25 t 0,10 129r8
cll (c2+ 596R) 23,72 3l,09 7,34t0,t3 llt r4
Cl2 (C3 + 59oR) 23,39 30,54 7,13+0,t0 108r4

Os valores obtidos são visualizados nos gráficos 18 e 19.
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Gráfico 18 - Retraçâo na secagem das massas básicas e influência da incorporaçåo do resíduo.
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Gráfico 19 - Resistência mecânica à flexão após secagem nas massas básicas e influência da
incorporaçäo do resíduo.

A taþela 53 apresenta os resultados dos ensaios de reidratação, em corpos

de prova secos-reidratados relativos às diversas composições ceråmicas.

A incorporação de resíduo atuou tendencialmente no sentido da diminuição

da perda de resistência mecånica do material seco-reidratado relativamente às composições

básicas padrão C1, C2 e C3.

Assim, essas porcentagens foram de 1,6%, 12,2o/o e 4,60/o nas composições

com 1% de resíduo (C4, C5 e C6), de 2,7oh, 13,60/o e 1,Oo/o nas composições com 3% (C7,

C8 e C9) e 4,8o/o,12,60/o e 6,6% com 5olo de resíduo (C10, C11 e C12).

A tendência geral relativamente à o/o de água de reidratação reflete uma

diminuição de absorção com o aumento da incorporação de resíduo.

ct0

N
E(,
È
cD.!

c3cl



Com posrçÕes Resrst. mec. à
flexão (kgfrcm:)

Água de
reidrataçåo

(oÁ )

Perda de re¡ist. mec.do
material aeco por ef eito d¡

reidrataçåo (o/o )

Cr (ÍXloÁA +67968) 21,9r4,9 5,trt 83,0

C2 (25o/oÁ.+75o/oB'l 13,8 r 5,3 7,19 88,3

C3 (zffÁA + 8tr68) 23,2 r 0,8 6,¡18 79,5

c4 (c1+ l%R) 21.3t5,2 6,54 82,2

c5 (c2 + 1%R) 25.2t2.5 6,61 77,6

c6 (c3 + 1%R) 23,9 r 0,2 6,36 75,8

CZ (C1 + 3%R) 23,5 r 3,7 6,69 81.2

G8 (C2 + 3%R) 27.9x4.3 5,26 76,3

C9 (C3 + 3%R) 23,3 f 1,0 5,58 78,6

ClO {C1+ 5%R) 26,6x2,2 5,03 79,4

Clî (C2 + 5%R) 25.3X1.2 4,82 77,2

C12 (C3 + 5%R) 27,9t.3,7 4,38 74,2

Tabela 53 - Médias dos resultados dos ensaios de reidrataçäo para as
diversas composações bás¡ces (C1 a C3) e com resíduo industrial (C4 a C12) conformadas
por e)ûusão, em corpos de prova secos-re¡dratados.

Os resultados dos ensa¡os tecnológicos após queima em corpos de prova

extrudidos, para as composiçöes ensa¡adas com as diversas porcentagens de incorporação

do resíduo (C4 a C121, são apresentadas na tabela 54 , representando-se nos gráficos 20,

21 e22 as variações de características reglstradas relativamente às das massas padräo.

Dos resuttados obtidos vertfica-se que:

Relativamente à retração linear, a tendência geral indicia uma d¡minuição da

expansão reg¡strada à temperatura de 850oC, aumentando o valor da retraçåo às outras

temperafuras de queima com o incremento de adição do resíduo.

A resistência mecânica á flexão revela um caráter descendente com o

aumento da adição do resíduo, embora se registrem algumas osc¡lações relativamente às

massas padrão a determinadas tempereturas (ex C10 a 850oC).

A absorção de água aumenta com a incorporação de resíduo nas diversas

temperaturas cons¡demdas.



Ensaios Tecnológicos

Composiçöes Temperaû¡ras

c4 (cr + l%R) 8500c 925(,C 1000(,c 10750c

Retração secocozido (%) -0,21 + 0,16 0,4310,07 1,56 + 0,11 5,1010,26

Resistência mecånica à flexäo (kgf/cm2) 100 + 14 174 + 13 238 + 31 325 !42
Absorção de água (o/o) 15,3 r 0,1 15,7 + 1,5 13,7 + 4,4 6,6 r 0,7

c5 (c2 + r%R)

Retração seco-cozido (%) -0,26 r 0,07 0,3910,06 1.43 + O,17 4,46 + 0,38

Resistência mecånica à flexão (kgf/cm'?) 100 I 13 166 + 16 215 + 25 318 r 26

Ab6or@ de agua (o/o) 15,9 + 0,1 14,7 + 2,3 14,3 t 0,2 8,0 + 0,8

c6 (c3 + r%R)

Retraçáio sececozido (o/o) -0,36 + 0,07 0,3810,05 1,20 1 0,10 4,29 + 0,35

Resis{ência mecânica à flexão (kgflcrn2) 92+8 153 + l8 216+5 281 ! 16

nOsorçao de água (%) 16,4 + 0,3 17,8 + 2,2 15,2 t 0,3 10,1 + 0,9

CZ (Cf + 3oloR)

Retra@ seco-cozido (o/o) -0.18 t 0,06 0,55 + 0,11 1,61 + 0,23 5,48 + 0,48

Resisfêrrcia mecânica à flexão (kgrf/crn') 116+ 19 197 + 31 217 t 17 281 + 16

Absorção de fuua (%) 16,7+ O,2 | r0,O t O,O | 14,3 I 0,7 | 6,7 t 1,2

c8 (c2 + 3%Rl

Retração seco-cozido (0,6) -0,25 t 0,04 0,43 + 0,08 1,37 r 0,16 5,04 + 0,20

Resistência mecânica à flexão (kgícm1 113 t 17 171 + 13 187 + 14 296 t22
Absor@ de agua (%) 17,3 t 0,3 '17,1 + O,3 15,1 + 1,8 8,3 + 1,0

c9 (c2 + 3%R)

Retra@ secoozido (o/o) -0,21 + 0,03 0,31 + 0,07 1,22tO,13 4,38 + O,21

Resistência mecånica à flexão (kgf/cm') 88+7 142t12 158 r 12 260 + 23

Absor@ de agua (%) 17,8 + 0,4 17.9 r 0,3 17,4 t O,3 10,9 r 1,0

cro (cl + 596R)

Retração seco-cozido (o/o) -0,0710,07 0,6210,11 1,53 + 0,06 4,95 + 0,33

Resistêrrcia mecånica à flexão (kgrf/crn') 143 + 31 299 + 23 2ffi x24 297 +23

Absorçåo de água (%) 17,4 + 0,2 16,3 + 0,3 14,9 r 0,3 7,810,8
crl (c2 + 5%R)

Retração seco+ozido (o/o) -o,14 + OJ2 0,50 r 0,17 1,33 + 0,10 5,29 r 0,60

Resis{ência mecânica à flexão (kgrf/cnr') 118!22 167 !20 191 +37 274 + 25

Absorção de fuua (o/o) 18,510,2 17,7 + O,4 16,5 r 0,3 9,6 + 1,1

Cr2 (C3 + SPrtR)

Retração seco-cozido (o/o) {,24 r 0,3 0,44 t 0,06 1,32 + 0,19 4,48 r 0,5

Resistência mecånica à fle¡<ão (kgflcm1 93].21 162+ 25 190 + 15 277 !39
Absorção de agua (%) 18,8 + 0,3 18,4 !O,2 17,3r.0,4 10,6 r 0,9

Tabela 54 - Valores médios dos ensaios tecnológicos após queima das composições C4 a
c12.
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Gráfico 20 - lnfluência da incorporação de diferentes porcentagens de resíduo na retração linear_das
composições C4 a C12 yersus iemp-eratura de queima, relativamente à das massas padrão C1 a C3.
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Gráfico 21 - lnfluência da incorporação de diferentes porcentagens de resíduo na resistência
mecânica à flexäo das composiçö'es C4 a C12 versus temperatura de queima, relativamente à das

massas padrão C1 a C3.
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Gráfico 22 - lnfluência da incorporação de diferentes porcentagens de resíduo na ebsorção de água
das composições C4 a C12 versus temperatura de queima, relativamente à das massas padrão C1 a
c3.

10 coNclusÕes

As características mineralógicas, físicas, químicas e tecnológicas das

matérias primas de referência, utilizadas no pólo cerâmico de ltu-Campinas, permitem tecer

os seguintes comentários:

a) O conteúdo argiloso das duas matérias primas é qualitativamente similar,

embora quantitativamente diferentes, sendo o caráter esmectítico do ritmito cinzento

um fator relevante;

b) Quimicamente não são assinaláveis diferenças significativas entre as duas

matérias primas;

c) No que concerte à granulometria, o ritmito cinzento é muito mais fino que o

argilito amarelo (D50o/o de 0,91 pm e 2,93 pm respectivamente) e a composição

textural revela igualmente diferenças significativas na porcentagem dos pólos siltoso e

argiloso;
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d) Dos resultâdos tecnológicos após sec¿lgem e queima obt¡dos nos corpos de

prova conformados por extrusão salienta-se:

. Uma retração verde-s€co nas duas amostras acima do normal;

. Elevada resistència mecán¡ca à flexåo em seco no ritmito cinzento e

normal no argilito amarelo;

. Forte apetência destas matér¡as pr¡mas para fenômenos de reidrataçäo,

em especial do ritm¡to cinzento, que originam perdas de 98,2o/o ø 80o/o da

resistência mecånica manifestada em seco;

. Elevadas resistèncias mecånicas do ritmito cinzento a todas as

temperâturas de queima ensa¡adas, enquanto as do argil¡to amarelo sáo

normais;

. fndices de absorçåo de água fracos para o argil¡to amarelo, enquanto as

performances do rilmito c¡nzento para este paråmetro apres€ntam melhorias

altamente significativas com o aumento da temperatura de queima'

e) Nos corpos de prova conformados por prensagem mant¡veram-sê,

genericamente, as tendências manifestadas nos conformados por extrusåo

relativamente aos lndices de retraçåo, resistência mecån¡ca à flexåo e ebsorçåo de

água;

0 A mistura destas mátérias primas, em formulaçðes ponderalmente ad€quadas,

evidencia melhorias nos f ndices tecnológicos medidos;

g) Considerando as atuais exigèncias normativas de qualidade para certificaçåo de

produtos de ceråmica estrutural de construçåo e acabamento, com as matérias primas

ensaiadas e após adequado loteamento e mi6tura, será posslvel atingir nåo só os

segmentos do tijolo/abobadilha, mas também outros segmentos mais nobres da

ceråmica vermelha (telha e pavimento vermelho);

h) Uma análise comparativa dos valores das exigências normativas e dos

registrados nas composições conformadas por extrusåo (retraçâo linear e r8sistênc¡a

mecânica de secagem e queima e absorçäo de água após queima) citados no

capltulos 5 e 7 permite fazer o seguinte agrupamento:
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Tüolos maciços e abobadilhas:

composiçöes C1, C2 e C3 à temperatura de 850oC, reunindo a

composiçáo C1 as melhores câracterist¡cas devido à maior resistència

mecånic¿r e menor absorção de água;

Telhas e blocos fumdos:

composiçóes C1, C2 e C3, queimadas a parlir de 9250G.

Na correlação entre os índices de resistência mecânica à flexão (medidos em

corpos de prova laboratoriais) e os de resistência mecånica à compressåo nomativa dos

produtos finais), foi considerado que, por diversos ensaios realizados com corpos de prova

conformados com as mesmas masses de alguns produtos ceråmicos, os valores da

resistência å compressão são, aproximadament€, triplos dos registrados para a resistência à

flexão laboratorial.

i) Segundo a normalizaçåo int€macional para revestimentos, as composições

conformadas por prensagem podem incluir-se, em funçáo da sua provável adequaçåo,

nos seguintes grupos:

o Po¡celanato (AA. s0,5%), grupo Bla:

compcsiçðes P1 e P2, queimadas a 1200oC;

r Grés (0,5% sAA 4%| grupo Blb:

composiçåo P1 øP2, queimadas a 1150oC e P3 a 1200oC;

' Seml{rés (3% <AA <6%), grupo Blla:

composições P1 e P2, queimadas a 1100oC e P3 a 1150oC;

. Se¡nr-po¡oso (6% s AA s 10%), grupo Bllb:.

composiçåo P3 a 1100oC.

j) Relativamente aos efluentes gasosos em¡t¡dos pele queima das matérias primas em

questão, conclu¡-se que:

. Os teores em SOx e NOx emitidos durante a queima deetas matér¡as

primas são relativamente baixos, nåo ocasionando danos ambientais

significativos;

. Os teores em COV totais medidos na composiçåo C4 durante a queima

(amostra de referència para a røalizaçäo do ensaio) foi de 5,9 ppm (3,19

mg/Nm3 após conversåo), situando-se muito abaixo da concentração

limite da norma (50 mg/Nm3) pelo que näo se pressupõe danos

ambientais relevantes;
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. As matérias primas estudadas, bem como as misturas realizadas,

podem liberar teores de flúor para a atmosfera que podem ter algum

¡mpacto ambiental negativo, devendo ser consideradas medidas de

controle e m¡nimização deste efluente.

k) No que conceme à possibilidade de incorporação da torta de filtração, e respectiva

porcentagem nas massas ceråmic¿ts básicas estudadas, o procedimento pode-se

considerar compatfvel e adequado para os seguintes usos c€råmicos:

. Tüolos maciços (queima a 850oC):

Composiçóes C4, C5, C6, C7, C8, C9, C10, C11 e C12;

. Tüolos maciços (queima I 925oC):

Composições C6, C9;

. Tüolos maclços (queima a 1000oC):

Composição C9

. Tijolos fundos, abobad¡lhas, lajes (queima a 925oC):

Composições C4, C5, C8, C11 e C12:

o Tijolos fundos, abobadilhas, lajes (quøima a 1000oC):

Composiçöes C8, C11, C12;

. Tüolos furados, abobadilhas, lajes (queima a 1075oC):

Composiçöes C8, C9, C11;

o Telhas e blocos tundos (quøima a 925oC):

Composiçðes C7, C10;

o Telhas e blocos fundos (queima a 1000oC):

Composiçðes C4, C5, C6, C7, C10,

o Telhas e blocos fundos (queima a 1075oC):

Composi@es C4, C5, C6, C7, C10 ø C12

Conclui-se, então, ser posslvel a fabricaçåo de tijolos maciços com todas as

composiçöes estudadas.

O uso destas metérias primas para o fabrico de tüolos

furados/abobadilhaVlajes, blocos furados e telhas, depende da composiçåo formulada, da

temperatura de queima e da porcentagem de incorporaçäo de resfduo.

As composiçðes C7 e C10, com adição de 3 e 5% de resíduo å composiçåo

padråo C'1, atingiram bons desempenhos para a fabricaçåo de produtos mais nobres já a

partir dos 925oC, encontrando-se suas propriedades dentro dos limites especificados pelas

normas técnicas.
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Foi, contudo, a composição C4 a selecionada como a composiçåo mais

adequada paÉ uso industrial, seguindo-se as composições C5 e C6. Todas estas

composições têm ¡ncorporaçoes de 1% de resíduo, nåo apresentando defeitos motivados

por essa adiçäo.

l) A incorporação do resíduo nåo alterou a cor âpós queima, apresentando todas as

composiçöes estudadas a cor vermelha ¡ntensa. As variaçóes de tonalidade devem-

se, apenas, à variação da temperatura de queima;

m) A incoçoraçäo de resíduo em porcentagem de 1% praticamente não influenciou e

retraçäo de secagem, d¡minu¡ndo ligeiramente este paråm€tro com a adiçåo de de 3

e 5o/o;

n) A retração de queima aumentou com a adição do resfduo em todas as temperaturas

€studadas, sendo ess€ aumento mais evidente com 3 e 5% de incorporaçåo;

o) A resistênc¡a mecånica diminuiu com a incorporação de reslduo, em espocial nas

porcentâgens de 3 e 5%, registrando-se a formaçåo de coração negro em ãlguns

corpos de prova. Este fato teria menor importåncia em produtos extrudados na forma

de blocos furados;

p) A absorçåo de água aumentou em todas as composiçöes com a adição de reslduo,

ssndo ma¡s notória com incorporaçöes de 3 e 5%;

q) Embora a incorporaçåo de reslduo tenha diminu¡do o desempenho de algumas
propriedades tecnológicas, os valores reg¡strados a¡nda se enquadram nos limites

recomendados para produtos de ceråmica vermelha;

r) Este estudo permitiu encontrar uma reutilização ¡nteressante para a torta de filtraçåo

da clarificaçåo de óleos comestfveis em escala de laboratório. A sua utilização

adequada em escala industrial poderá contribuir para a m¡n¡mização de impactos

ambientais que atualmente origina, contribuindo ainda para:

o favorecer a habalhabilidade das massas quanto ao processo de erlrusåo;

. eventuãl diminuiçåo da temperatura de queima e/ou tempo de queima em

funçåo do teor em matéria orgånica contido nas tortas de filtraçåo e de seu

elevado poder calorífico;



to)

. aproveitamento como matéria prima de um material que, atualmente, é

lânçado em aterro sanitário;

. diminuiçåo de custos com aterros sanitários;

. obtenção pelas indústrias c€râmicas de matéria prima sem custos, já que

as indústrias produtoras do resíduo devem ceder este materiâl
gratuitamente ou pagâr para a sua eliminaçáo;

s) Em função dos resultados obtidos em escala laboratorial, recomenda-se a real¡zaçáo de

€nsaios d€ adição do resíduo em questäo em escalas p¡loto e industrial.

11 ESTRATÉGnSDEEVOLUçÃO

Em funçåo das atuais exigèncias globais de mercado, que se orientam para

objetivos de qualidade da produçåo a ba¡xo custo e redução de perdas, com minimizaçåo

dos impactos amb¡entais que a atividede industrial sempre origina, algumas mudanças e

medidas modemas devem ser consideradas para que o setor de ceråmica vermolha possa

atingir um nlvel mais competitivo.

Estas linhas evolutivas devêrão desenvolver-se em très vetores fundamentais:

. Matérias primas

o Processo produtivo

o Proteçåo ambiental

11.1 NAS MATÉRhS PRIMAS

A preparação das matérias primas deverá constituir um processo essencial,

podendo ser considerado independente do processo produtivo. A modemizaçåo dessa fase

requef:

r Um trabalho de pesquisa geológico/estratigráfico detalhado das jazidas:

¡ A caracterizaçáo mineralógica, ffsica e lecnológica sistemática das matérias

primas;

o A sua extração racional (com o mfnimo de degradaçáo ambiental);

¡ A constituição de estocsgem para implementação da conståncia de

caracterlsticas (homogeneização mais efic¡ent€, el¡minação de impurezas

e obtenção de granulometria e umidade uniformes);

. Preparaçäo das matérias primas através de equipamentos mecanizados de

pré-mistura, dosagem e moagem mais eficientes;



. Caracterização tecnológica das misturas, visando a melhor adequação ao

processo industrial e aos produtos a serem fabricados;

. Constituiçáo de cooperativas de utilização das mesmas matérias pnmas ou

misturas e de centrais de comercialização.

11.2 NO PROCESSO PRODUTIVO

Apesar do controle dos produtos finais ser essencial para o mercado, esta

atuação deve ser acompanhadâ pêrmanentemente por uma aferição dos procêssos que

lhes conferem a quelidade exigide.

Para a otimizaçåo e modemizaçäo do processo produtivo industrial, algumas

das medidas a ter em consideraçåo consubstanciam-se nâ:

r lmplantação de sistemas automát¡cos de transporte dos produtos verdes para a

secagem e enfoma, objetivando a eliminaçåo de perdas provocades pelo

manuseio excessivo;

. Utilizaçåo de secadores artif¡c¡ais (de cåmaras, contfnuos ou s€mi-contfnuos)

com sistemas de ventilaçåo adequados aos produtos a secar,

. Reduçáo de consumo de energia durante â secâgem, através do aproveitamento

de calor do fomo e com funcionamento sincronizado com este;

e Reduçåo do consumo de energia durante I queima, através da adoçåo de fomos

contfnuos tipo túnel, utilizando refratários com baixa masss térmica;

o Utilizaçåo do gás como combustfvel 'limpo' (ainda dependente da instalação do

gasoduto Brasil-Bollvia, que atend€rá num futuro próximo os principais pólos

c€råmicos do Bras¡l);

o Embalagem em pelfcula tormoretrátil (melhoria da apresentação e reduçåo de

quebras no transporte);

. Desenvolvimento de novos produtos e de novas técnicas de construçåo que os

utilizem:

r Ensaios de normalizaçåo dos produtos e subseqüente certificação da qualidade

dos mesmos.

11.3 NA PROTEÇÄO AMBTENTAL

Em matéria de ambiente est€ trabalho abordou a reciclagem de resfduos

sólidos (tortas de filtração) e a poluição atmosférica motivada pela queima das matérias

primas estudadas.
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Como linhas evolutivas no âmbito da reciclagem de resíduos sólidos na
ind ústria cerâmica, propõe-se:

o A implantação de programas de intercåmbio entre as indrjstrias produtoras de
resfduos e as indústrias ceråmicas, para o conhecimento de,,quem produz o

quê" e de "quem os pode utilizar'';

. Otimização do uso de resfduos sólidos pela ¡ndústria ceråmica visando a procura

de soluçôes para os problemas ambientais colocados em simultaneidade com a
possível geraçäo de economias;

. Fabricação de produtos amb¡entalmente coretos, de acordo com as atuais
exigências mundiais;

. Recuperaçåo de áreas degradadas motivadas pela descartagem dos resfduos

sól¡dos.

Tendo-se em cons¡demçåo que a poluiçåo atmosférica motivada pela indústria
de ceråmica vermelha é devida, principalmente, ao tipo de combus vel utilÞado, à presenç¿

de determinados componentes ou impurezas nas matérias primas e às condi@es de
operações do fomo, toma-se necessário implementar medidas de controlê e monitorizaçäo

dos efluentes lançados na atmogfera.

Este procedimento terá por objetivo sustentrar ações conetivas do6 teores dos
div€rsos poluontos, de forma a situálos dentro dos limites intemacionalmente aceitos,

minimizando-se, assim, os impaclos ambientais causados bem como os efeitos prejudiciais

que possem ocasionar na saúde pública.

Para esse efe¡to é necessário adotar medidas primárias de controle de
emissöes, com atuaçåo em duas vertentes:

No inlcio do processo:

o Alterando-se ffs¡ca ou quimicamente as matérias primas utilizadas;

o Utilizando-se combustfveis com baixo teor de enxofre e de cinzas
(redução da emissão de partfculas nos efluentes gasosos);

Duranto o procegso:

. Redimensionamento e alteração tecnológica dos fomos de forma a

promover a alteração do combustível utilizado ou reduçáo do seu

consumo e, consequent€msnte, das emissóes de SOx, NOx, COV,

etc, resultantes das combustões.
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As medidas primárias que deveråo ser equacionadas para redução do teor de

flúor emitido, por constituir um dos principais poluentes no setor da indústria ceråmica em

ânálise, såo:

o Seleçåo de argilas com baixo teor de flúor;

o Adição de calcário micronizado à pasta, em porcentagens adequadas

após a realizaçåo de enseios tecnológicos;

o Utilização de combustfveis com baixo teor de enxofre (indutor de

liberaçåo de flúor);

. Otimizaçäo da temperatura e ciclo de queima parâ minimizar a liberação

de fluor (perspectivando-se a possfvel reduçåo da temperâturâ e tempo

de queima).

Salienta-se, contudo, que quaisquer modificaçöes deveräo ser precedidas dos

indispensáveis estudos de viabilidade técnica, para verif¡car até que ponto as modif¡câções a

serem introduz¡das, quer na(s) pasta(s) quer nes condiçðes de queima, são possfve¡s, sem

alteraçåo da qualidade pretendida para os produtos finais.

Além das medidas primárias para min¡mizaçåo dos poluentes poderåo

tambåm, ser consideradas algumas tecnologias modemas utilizadas para a reduçåo e/ou

eliminação dos poluentes gasosos.

Estas tecnologias envolvem, geralnrente, uma mudança de fase, do estado

ga6oso para llquido ou sólido, através da ¡nstalaçåo de filtros adequados ou depuradores,

basicamente segundo três tipos de processo: via seca, via semi-seca e vis úmida. O
processo mais utilizado na indústria c€râmica é a depuraçåo via seca, por sêr o menos

oneroso relativamente à instalaçäo e manutenção.

Como conclusões gerais, resultantss da pesquisa real¡zada, é possfvel

salientar que:

o As formaçóes argllosas do Subgrupo ltaæ,É constituem /ecursos geolúgicos

de elevado potencial, guer pelas /eseryas d¡sponlveis quer pela sua

a p I ¡c ab ¡l¡d ade i nd u stia I ;

o As cancterlst¡cas mineralögicas, qulmicas, flsrbas e tecnológicas rcveladas

por esfas matérias primas indiciam uma excelønte apl¡cab¡l¡dade na ind(tstria de

cþrâmica vetmelha, com relevância paß os seforps de maior valor acrs,s¿€nf€do

(telha e pavimento vermelho), após convenbnte loteamento e mistun;
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. As matérias primas trabalhadas rcvelaram capacidade à posslvel inæryonção
de rcsíduos industriais, devendo sua adição ser pondeÊlmente contrclada caso

a caÐ em função das características intrínsecas a cada rcsíduo;

. A ineñização de restduos industriais ras rnassas de cerâmica vemelha, em

ospec¡a/ nas dos seforcs de tijolo e abobadilha, é um procedimento a consideæ.r

na perspectiva da m¡n¡mização dos impactos ambientais que estes materiais

residuais originam.
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Ectampa 2 - Matérias primas estudadas (Municf pio de lndaiatuba, Sáo Paulo)

. foto 1 -visåo geral da jazidaa de argilrto amarelo, com indicaçåo dos locais de amostragem de calha e

pontuais.

. foto 2 - detalho do ritmlto amarelo

. fote 3 - ritmito cinza, amostragem de calha

. foto 4 - detalhe do ritmito cinza

' foto 5 - empilhamento alternado das matérias primas (2:1 dø argilito amarelo e ritmib cinza,

respectivamente) para sazonamento na áræ da Cerâmica Capovilla.





Anexo 1 - Principais defeitos das composi$es ceråmicas elaboradas neste trabalho
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Oconência de defeitos surgidos após queima (* vestigial, * * média, * * " elelada)
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Anexo 2 - Relação entre as sénes padronizadas de peneiras pelo sistema ASTM e ABNT
utilizadas nesta pesquisa.

Sistema

u.s. (t.c584ASTM E11) ABNT

mesh (no) aberturas (mm)

40 0,42

45 0,35

100 0,149

200 0,074

230 0,062

mesh (no) aberturas (mm)

40 0,420

45 0,350

100 0,150

200 0,074

230 0,063



Anexo 3 - Comparação entre os resultados (% em peso) obtidos (ICP-AES) e os padröes químicos referenciados na literaturâ.
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pâdrões: IIrI 32 - argila Éástica Saracurun4 IIÍI 42 - A¡gila São Simão, JG la e GS N - gnnitos, recomendados (Gûr'indaraju 1994).

âmosüas em duplicatâs: Al e A2 - riÍnito cinza. Bl e 82 - a¡gilito amaælo. TF-l e TF-2 - torta de ñltr¿ção-
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