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RESUMO 

 

 

Com o avanço industrial nos últimos séculos, o meio ambiente sofreu uma grande 

deterioração, pois a exploração insensata dos recursos naturais, sem uma visão das trágicas 

conseqüências para o futuro da humanidade, está gerando um desequilíbrio ecológico de grande 

magnitude e de difícil reparo.  

A reutilização e a reciclagem dos resíduos industriais demonstram ser soluções bastante 

viáveis à questão, beneficiando a natureza com a redução do impacto ambiental e otimizando os 

investimentos e lucros das indústrias Por isso, os industriais no mundo estão investindo nessas 

soluções, reduzindo os depósitos de toneladas de lixo no meio ambiente, produzidos por suas 

indústrias. 

Este trabalho tem como objetivo tecnológico analisar o potencial de reaproveitamento de 

resíduos cerâmicos industriais de louça sanitária, originados de várias etapas de fabricação 

(resíduo da lavagem da argila, resíduo da massa da barbotina e o resíduo do lodo da estação de 

tratamento) antes da sinterização das peças. Analisando-os desde a fase “in natura” até a adição 

de um aditivo industrial, ADCER, e tendo como base de comparação a massa padrão de uma 

indústria de louça sanitária. 

 Os três tipos de resíduos foram submetidos aos seguintes testes: análise química, através 

dos resultados da fluorescência de raio - X e da difração de raio X, e análise granulométrica. 

Também foram confeccionados corpos de prova de cada resíduo com e sem aditivo industrial 

ADCER, caracterizados através dos ensaios cerâmicos de retração linear de secagem, retração 

linear de queima e retração linear de total, absorção de água, perda ao fogo, crus e em 

temperaturas variadas. 

Os resultados obtidos nas análises e ensaios demonstraram um grande potencial de 

aplicação dos resíduos na massa de produção de louça sanitária. Além do mais, todos os corpos 

de prova, com adição do aditivo industrial ADCER, dos três resíduos analisados a 1100ºC 

demonstraram propriedades bastante aceitáveis para a produção de revestimentos cerâmicos. 

 

Palavras – chaves: resíduos cerâmicos industriais, indústrias de louça sanitária, reciclagem, 

reaproveitamento. 
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ABSTRACT 

 

With the industrial advancement in recent centuries, the environment suffered a major 

deterioration due to senseless exploitation of natural resources without a vision of the tragic 

consequences for the future of humanity, which is generating a great ecological imbalance, 

difficult to repair. 

Reutilization and recycling of industrial waste prove to be quite viable solutions to this 

issue, benefiting nature with reduced environmental impact and optimizing the investment 

profits of industries. As a consequence, industrial in entire world are investing in such solutions, 

reducing the impact on the environment of tonnes of industrial waste deposits produced by their 

industries. 

In this context, in this research work we have analyzed the technological potential of 

reutilization of industrial waste produced by ceramic sanitary ware industries, originated from 

various manufacturing steps before sintering of the final products. These industrial wastes were 

analyzed in the as-received condition as well as with an addition of an industrial additive 

ADCER, and used as a basis for the comparison the standard ceramic mass used in ceramic 

sanitary ware industries.   

All the three types of industrial wastes used in the present work were subjected to the 

following tests: chemical analysis, through the results of X-ray fluorescence spectroscopy and 

powder X-ray diffraction spectra. Grain size analysis was also performed for all the three types 

of wastes. Test samples of as-received and ADCER added industrial ceramic wastes for ceramic 

tests were produced using uni-axial pressing technique. Thes samples were characterized 

through following ceramic tests: linear shrinkage, water absorption, ignition loss.  

The results obtained from the analysis and tests demonstrate a large potential for the 

application of thes industrial ceramic wastes in the production of ceramic masses used in 

manufacture of ceramic sanitary wares. Moreover, all samples, with the addition of industrial 

additive ADCER, the three residues fired at 1100 º C showed properties quite acceptable for the 

production of ceramic tiles. 

 

Key-words: ceramic residues, recycling, sanitary wares 
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1.  INTRODUÇÃO 

 

As indústrias brasileiras de cerâmica estão cada vez mais se destacando no âmbito 

nacional e mundial. No Brasil, elas já são responsáveis por 1% no PBI (Produto Interno 

Bruto). Em busca da minimização dos custos, da diminuição de perdas e redução dos 

danos ao meio ambiente, indústrias de toda parte do mundo procuram soluções a curto 

prazo para seus resíduos industriais.  

Os lodos e resíduos industriais cerâmicos são detritos decorrentes de todas as 

etapas de fabricação do material cerâmico. Existem também os “cacos”, que são 

pedaços de peças danificadas. Esses materiais geram grandes preocupações aos 

empresários do setor, não só pela questão ética, mas principalmente financeira, pois 

estão sendo desperdiçados com esses resíduos toneladas de matérias-primas.  

A reciclagem e a reutilização de resíduos provenientes de diferentes processos 

industriais, como novas matérias-primas cerâmicas, têm sido objeto de pesquisas em 

diversas instituições, que buscam soluções que conciliem vários aspectos, como custo 

de disposição, tratamentos, tipo e quantidade de resíduo, tecnologia e processos de 

utilização e, finalmente, o impacto econômico e ambiental da reciclagem. Os resíduos 

de mineração, da indústria de papel e celulose, metalúrgica, energética são alguns dos 

inúmeros resíduos industriais absorvidos pela indústria cerâmica, que 

independentemente de sua origem, servem cada dia mais como matérias-primas 

alternativas, já que praticamente todos os tipos de resíduos urbanos podem ser 

incorporados nas formulações das massas cerâmicas após tratamento adequado 

(MENEZES et al 2002, p 304).  

 Existem na literatura muitos trabalhos relatando os resultados de estudos 

realizados, demonstrando o potencial da reciclagem e do reaproveitamento dos resíduos 

das indústrias cerâmicas. Cavalcante (2005) pesquisou o aproveitamento de resíduos 

cerâmicos da indústria de louça sanitária para produção de massas para revestimento 

cerâmico. Neves et al (2007) caracterizou o resíduo do polimento de porcelanato e 

analisou a viabilidade de sua incorporação em massa cerâmica comercial.  Collatto  et  

al (2008) avalia o efeito da adição do resíduo de celulose proveniente das indústrias de 

fabricação do papel, quando incorporados a argilas para processamento cerâmico 

tradicional. Silva (2008) indicou o aproveitamento do lodo da estação de tratamento de 

efluentes de indústria cerâmica na composição de massa cerâmica para produção de 

louças sanitárias. Em vista disso, alguns pesquisadores estão aumentando a sua 
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credibilidade, e algumas fábricas já estão até utilizando percentuais de resíduos na 

composição de sua massa padrão como forma de minimizar suas despesas e perdas. 

Outro problema que sucede é onde depositar esses resíduos industriais, o espaço 

que cada indústria reserva tem um limite de estocagem, fazendo com que, em sua 

maioria, o destino final seja os aterros sanitários, como é mostrado na figura 1.1, que 

ecologicamente falando, não é uma solução muito viável, pois pode contaminar o lençol 

freático, devido a estes resíduos ficarem expostos a chuva (NEVES et al 2007, p 35). 

 

 

Figura 1.1 Aterro Sanitário  

Fonte: Martins, Rui C. (2007) 

 

Com suas inúmeras jazidas de argilas, o Brasil é muito rico em matérias primas 

cerâmicas, nas diversas áreas da indústria cerâmica. Infelizmente essa riqueza nem 

sempre é conhecida, ou algumas vezes é explorada erroneamente. Ficando a grande 

maioria destas reservas naturais sem acompanhamento técnico-científicos que orientem 

sua utilização de maneira mais racional e com aplicação industrial. 

Segundo a Associação Brasileira de Cerâmica, o setor produtivo responsável por 

esse suprimento é o de minerais industriais ou não-metálicos, que congrega, de acordo 

com os cadastros do DNPM (Departamento Nacional de Produção Mineral), mais de 

500 empresas, das quais cerca de 200, atendem ao setor cerâmico.  

O setor cerâmico, em seus diversos segmentos, utiliza na confecção dos seus 

produtos matérias-primas minerais, podendo esse material ser empregado na forma 

natural ou processada, fazendo uso de fontes naturais localizadas em diversos lugares. 

Na tabela 1.1 podem-se observar as matérias-primas minerais utilizadas nas indústrias 

cerâmicas, e onde existem as respectivas fontes. 
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Tabela 1.1 Estados brasileiros produtores de matérias-primas minerais ABC 

(Associação Brasileira de Cerâmica, 2008) 

 

Matéria-prima mineral 

 

 

Estados produtores 

Agalmatolito MG 

Argilas plásticas e comuns SP, RJ, MG, RS, PR, BA, SC, PE 

Argilas refratárias MG, SP, RS 

Bauxita refratária PA, MG 

Calcita ES, RJ 

Calcários (calcíticos e dolomíticos) 
MG, SP, PR, RJ, RS, GO, MT, PB,         

ES, BA 

Caulim AP, PA, SP, MG, RS, SC 

Cianita GO, MG 

Cromita BA, AP 

Feldspatos (nefelina sienito e leucita) MG, SP, PR, BA, RN, SC 

Filito SP, MS, MG 

Gipsita PE, BA, CE, MA 

Grafita MG, BA 

Magnesita BA, CE 

Quartzo (areia silicosa, quartzito) SP, SC, MG, RS, BA 

Talco PR, SP, BA, MG 

Zirconita PB, RJ 

 

No setor cerâmico existem diversos tipos de estabelecimento convivendo entre si, 

no entanto eles têm características bastante diferentes, tanto a níveis de produção, 

qualidade dos produtos, índices de produtividade e grau de mecanização. As empresas 
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de pequeno e médio porte, de capital nacional, são normalmente responsáveis pela 

produção de matérias-primas cerâmicas. Existem também as que têm capital 

estrangeiro; e as multinacionais, que têm um sistema de organização, produção de 

matérias-primas, qualidade e regularidade, bem diferente das nacionais, pois por terem 

maior poder aquisitivo investem mais na infra-estrutura. 

Perante uma situação de difícil solução, muitas indústrias vêm fazendo parcerias 

com Universidades, fornecendo os seus resíduos aos pesquisadores com a esperança do 

surgimento novos materiais ou similares a algum já existente, com propriedades 

mecânicas aceitáveis.  

As indústrias, atualmente, estão cada vez mais sendo fiscalizadas e tendo que 

obedecer as novas leis de proteção ao meio ambiente, e esse processo é contínuo, pois 

os órgãos responsáveis estão em crescente e progressiva implantação de novas e 

exigentes diretrizes na gestão de lodos e resíduos. Desta forma existe a necessidade das 

indústrias desenvolverem métodos alternativos e eficazes em substituição ao simples 

descarte desses em aterros sanitários, tendo em mente principalmente a garantia da 

existência de muitos ecossistemas naturais para as gerações futuras, (ALVES et al 1998, 

p. 34-36).  

Diante do que foi abordado pode-se dizer que a reciclagem é uma solução 

ecologicamente correta, pois, além de reduzir o impacto ambiental, diminui o custo de 

produção da empresa e ainda pode melhorar a auto-estima dos empregados que passam 

a compreender que o seu trabalho irá garantir da essência de muitos ecossistemas 

naturais para as futuras gerações no planeta, e que vai gerar melhoria no rendimento da 

produção (ALVES et al 1998, p 34-36). Um benefício suplementar da inclusão dos 

lodos e resíduos industriais cerâmicos no ciclo de fabricação de novos materiais é ser 

este um procedimento que assegura que elementos potencialmente tóxicos se tornem 

inofensivo, já que existe a sua reação com a matriz cerâmica a alta temperatura 

(COSTA et al 2002, p.44-50). 

No entanto é necessário um projeto de desenvolvimento tecnológico, pois reciclar 

gera custos, que quando mal planejado significa a diminuição da competividade da 

empresa em comparação com outras, que não fazem esse tipo de tratamento. Um projeto 

bem elaborado propicia à indústria reutilizar os seus resíduos como matéria-prima, 

iniciando um novo ciclo de produção. 

O objetivo desse trabalho é encontrar um material cerâmico de alta qualidade 

mecânica, a partir de resíduos cerâmicos de indústria de louça sanitária (resíduo da 
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lavagem da argila, resíduo da massa da barbotina e o resíduo do lodo da estação de 

tratamento) ou reincorporar os resíduos à massa padrão de louça sanitária. 

Na realização e consolidação dos resultados obtidos neste trabalho foram 

utilizadas técnicas de Análise Química através dos resultados da fluorescência de raio - 

X e da difração de raio X , Analise Granulométrica e Ensaios Cerâmicos (Retração 

Linear de Secagem, de Queima e Total, Absorção de Água Perda ao Fogo) nas três 

amostras de resíduos cerâmico da indústria de louça sanitária, com aditivo industrial e 

sem aditivo industrial, misturado aos resíduos para confecção dos corpos de prova. 

A dissertação está composta por sete capítulos, sendo o capítulo 2 destinado à 

revisão bibliográfica, tratando de materiais cerâmicos, cerâmica branca e louça 

sanitária. No capítulo 3 encontram-se os materiais e metodologia, o capítulo 4 contém 

os resultados e discussão, no capítulo 5 as conclusões finais, no capítulo 6 as sugestões 

para trabalhos futuros e o capítulo 7 as referências bibliográficas. 
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2. REVISÃO BIBLIOGRAFICA 

 

2.1. MATERIAIS CERÂMICOS 

2.1.1 Origem da cerâmica 

A palavra cerâmica vem do grego keramos, que significa material queimado 

(KINGERY, 1960, p. 781). O termo Cerâmica é dado a diversos materiais inorgânicos 

não metálicos, como por exemplo  porcelanas, vidros e cimentos, fabricados a altas 

temperaturas, compostos por silicatos ou óxidos de metais, de estrutura complexa, 

possuindo composição variável (dentro de certos limites).  

Como é definido em Callister, “cerâmica é um composto formado por elementos 

metálicos e não metálicos para o qual a ligação interatômica é predominantemente 

iônica” (2002, p. 563). 

Observando a história da cerâmica pode-se dizer que o seu uso em épocas antigas, 

legou a posteridade registro de distintas civilizações que povoaram a terra em tempos 

imemoráveis. Em se tratando da arqueologia serviu como documento de identificação 

de sociedades, através da sua organização, grau de evolução, comportamento e crenças. 

 

2.1.2 Características dos Materiais Cerâmicos 

A grande variedade na composição química da cerâmica é refletida diretamente na 

sua estrutura cristalina. Para os materiais cerâmicos que possuem como ligação atômica 

predominante a ligação iônica, a sua estrutura cristalina é considerada como sendo 

composta por íons eletricamente carregados, em lugar dos átomos. Os íons metálicos, 

ou cátions, estão carregados positivamente e os íons não metálicos, ou ânions, 

negativamente. Dentre as características que influenciam na estrutura cristalina do 

material, podemos citar: a magnitude da carga elétrica em cada um dos íons 

componentes e os tamanhos dos cátions e dos ânions, (CALLISTER, 2002, p.266). 

Segundo Padilha (1997, p.16-18), os materiais cerâmicos, tais como óxidos de 

alumínio, óxidos de magnésio e óxidos de zircônio, apresentam predominantemente 

caráter iônico, mas também apresentam certo grau de covalência. Enquanto que outros 

materiais como o carbeto de silício, nitreto de silício e nitreto de boro apresentam 

caráter covalente predominante. Também nestes casos, os materiais não apresentam um 

tipo exclusivo de ligação, exibindo certo grau de caráter iônico. Um exemplo importante 
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de ocorrência de dois tipos de ligação é o caso da sílica, que é a base da maioria dos 

vidros onde as ligações iônicas e covalentes convivem em igualdade de participação. 

“As propriedades que mais se destacam nos materiais cerâmicos são: resistência 

elétrica e térmica; fácil modelagem a várias formas; baixa perda dielétrica; baixo 

coeficiente de expansão térmica; ótima resistência a choques térmicos; alta porosidade e 

boa flexibilidade”, (SILVA, 2008, p.12). 

 

2.1.3 Matérias-primas Cerâmicas 

As cerâmicas podem ser divididas em cerâmicas tradicionais, obtidas a partir de 

matérias primas naturais, e cerâmicas avançadas, as quais são obtidas a partir de 

precursores, óxidos, nitretos, carbonetos e boretos. As cerâmicas avançadas têm origem 

sintética para assegurar elevada pureza e controle sobre a composição, o tamanho e a 

forma das partículas, essenciais na determinação das propriedades finais do produto 

(PADILHA, 1997, p.17). 

De acordo com a ABC - Associação Brasileira de Cerâmica (2009), matérias-

primas naturais “são aquelas utilizadas como extraídas da natureza ou que foram 

submetidas a algum tratamento físico para eliminação de impurezas indesejáveis, ou 

seja, sem alterar a composição química e mineralógica dos componentes principais”. 

Para a composição de uma massa cerâmica é necessária a utilização de matérias-

primas classificadas como plásticas e não-plásticas, além disso, acrescentam-se aditivos 

e água, obedecendo rigorosamente às formulações de massas previamente estabelecidas. 

A quantidade e a combinação desses materiais dependem do tipo de cerâmica que se 

deseja gerar, pois sabe-se que cada material tem a sua função específica que irá atuar no 

processo produtivo.  

As matérias-primas plásticas têm a função de fornecer a plasticidade, e são 

primordiais na fase de conformação, visando um aumento nas qualidades mecânicas. As 

principais matérias-primas plásticas utilizadas no processo de fabricação, são: 

 argilas plásticas (queima branca ou clara);  

 argilas fundentes (queima vermelha);  

 caulim  

 

Argilas e caulins são rochas, que chegam a compor basicamente 75% das rochas 

sedimentares do planeta, espalhadas pela superfície da terra. Existe uma ampla 

classificação de materiais neste grupo, com pequenas variações em sua composição. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Argilas_pl%C3%A1sticas
http://pt.wikipedia.org/wiki/Argilas_fundentes
http://pt.wikipedia.org/wiki/Caulim
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Os materiais não-plásticos atuam principalmente na fase do processamento 

térmico, pois ao ser misturado com um material plástico para a formação da massa 

cerâmica, tem a finalidade de reduzir o encolhimento da argila quando secam, e baixar a 

temperatura de vitrificação da massa, sendo então chamados de materiais fundentes. 

Destacam-se como materiais não plásticos: 

 filitos;  

 feldspáticos;  

 talco;  

 carbonatos  

 

Os aditivos são adicionados à massa cerâmica para o incremento de seu 

processamento ou de suas propriedades finais. Podem ser utilizados para aumentar a 

viscosidade da massa reduzindo o filtrado, como por exemplo, o carboximetilcelulose 

(CMC). No entanto, para obter este resultado é necessário uma grande concentração 

desse material. Já a poliacrilamida parcialmente hidrolisada (PHPA), inibidor e 

encapsulador de argilas hidratáveis, é um excelente lubrificante, mais, não forma 

reboco, comprometendo a permeabilização da peça, pois facilita a invasão de sólidos. 

A água quando adicionada aos outros materiais para compor a massa cerâmica 

tem a função de proporcionar maior plasticidade e tenacidade à massa.  A água ao ser 

misturada aos matériais plásticos (argilas e caulins), nas quantidades pré-determinadas, 

facilita a moldagem, pois o material fica mais fácil de ser amassado. Além disso, 

quando a massa cerâmica seca, ainda crua, basta introduzir água para que volte a sua 

plasticidade. 

 

2.1.4 Processamento dos Materiais Cerâmicos 

O processamento dos materiais cerâmicos é bastante complexo, pois existe grande 

quantidade de variáveis que influenciam na qualidade da cerâmica, necessitando 

conhecimento da matéria-prima e do seu comportamento durante o processo de 

fabricação. 

Na figura 2.1 de acordo com Oliveira (2006, p.29) é exposto um fluxograma 

genérico das etapas produtivas, incluídos os principais aspectos ambientais de cada 

etapa, seguido da descrição de cada uma delas. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Filito
http://pt.wikipedia.org/wiki/Fundente_feldsp%C3%A1tico
http://pt.wikipedia.org/wiki/Talco
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Carbonatos&action=edit&redlink=1
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Figura 2.1 Fluxograma genérico do processo produtivo das indústrias 

Cerâmicas  

Fonte: Oliveira (2006, p.29) 



10 

 

 

 

Estas etapas visam alcançar “máxima eficiência com o mínimo custo, 

minimizando o uso de matérias-primas não renováveis, incluindo-se aqui a água, e 

energia e controlando de forma rigorosa os ciclos de queima”(CASAGRANDE, 2008, 

p.35). 

Entre os produtos cerâmicos, o processo de fabricação há semelhanças, que 

podem ser total ou parcial. A diferença está no tipo de peça desejada, por exemplo: o 

vidro, cuja fabricação se dá através de fusão e o refratário é eletrofundido, cujo processo 

assemelha-se ao empregado na produção de peças metálicas fundidas. Assim sendo as 

etapas de fabricação são: 

 Preparação da matéria-prima 

 Preparação da massa 

 Formação das peças 

 Tratamento térmico 

 Acabamento 

 

Alguns produtos ainda necessitam da etapa de decoração e esmaltação. 

 

2.1.4.1 Preparação da matéria-prima 

Como foi dito anteriormente, grande parte das matérias-primas utilizadas na 

indústria cerâmica tradicional é natural e obtida por mineração. A etapa de preparação 

pode ser dividida em três partes: 

 Seleção da matéria-prima – na própria fonte de minério já existe a etapa 

de redução de partículas e de homogeneização das matérias-primas, depois dessa fase há 

o beneficiamento da matéria-prima, onde ela é desagregada ou moída, e classificada de 

acordo com a granulometria. 

 Transporte para o processo – o transporte do material bruto, que sai da 

mina é feito através de caminhões e trens. 

 Estocagem – a matéria- prima muitas vezes fica estocada a céu aberto ou 

em galpões, como mostra a figura 2.2, para maturação, dependendo do material e sua 

aplicabilidade, permanecendo por cerca de seis meses. Isto serve para torná-la mais pura 

e homogênea, pois vai ocorrer nesse período a decomposição da matéria orgânica 

presente na camada de solo. 
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Figura 2.2 Estocagem de matérias-primas  

Fonte: Oliveira (2006, p.30) 

 

 

2.1.4.2 Preparação da massa 

A massa cerâmica é também conhecida como pasta cerâmica, que é a mistura de 

duas ou mais matérias-primas, com aditivos e água, observando a formulação da massa 

previamente exigida. 

De acordo com a composição da massa, ou seja, do material envolvido em sua 

formulação, tem que existir um minucioso controle de umidade dos componentes. Cada 

peça tem seu tipo de massa e sua técnica. A figura 2.3 mostra os tonéis onde a massa é 

preparada. Oliveira (2006, p.31) apresenta de uma forma resumida os tipos de massas 

cerâmicas: 

 

 suspensão (também chamada de barbotina), é uma “solução” de argila para 

obtenção de peças em moldes de gesso ou resinas porosas; 

 massas secas ou semi-secas, na forma sólida e granulada, para obtenção de peças 

por prensagem; 

 massas plásticas, constituída de um sólido maleável, para obtenção de peças por 

extrusão, seguida ou não de torneamento ou prensagem. 
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Figura 2.3 Preparação da massa  

Fonte: Oliveira (2006, p.31) 

 

O produto bruto na etapa de seleção da matéria-prima, ainda na própria fonte de 

minério, é submetido a uma redução de partículas, fazendo com que os grãos fiquem 

com aproximadamente 2mm de tamanho. No entanto para a fabricação da massa faz-se 

necessário que o material seja submetido à etapa de moagem, como mostra a figura 2.4, 

onde os grãos ficam com o diâmetro menor que 1mm. A massa é levada aos moinhos 

através de esteira, quando misturada com água dá origem à barbotina. 

 

 

Figura 2.4 Moagem da massa cerâmica 

Fonte: Oliveira (2006, p.32) 
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2.1.4.3 Formação das peças 

De acordo com as características do produto tais como geometria e dimensões, 

propriedades das matérias-primas, fatores econômicos e outros, são geradas as peças 

cerâmicas. 

Basicamente existem quatro processos de transformação das matérias-primas em 

corpo de forma geométrica, são eles: 

 Colagem / Fundição em molde – esse processo é utilizado quando o 

produto é feito a base de barbotina, como por exemplo, temos a louça de mesa e a louça 

sanitária. Nessa técnica a massa é despejada em um molde de gesso, ficando lá até que o 

gesso absorva a água, acomodando as partículas sólidas, formando as paredes da peça 

que fica com o mesmo formato da parte interna do molde. Para retirar a água que foi 

absorvida da massa, os moldes recebem uma injeção de ar comprimido, dessa forma os 

moldes poderão ser reutilizados. As figuras 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9 e 2,10 mostram esse 

processo passo a passo. 

 

 

 

Figura 2.5 Preparação dos moldes  

Fonte: Oliveira (2006, p.33) 
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Figura 2.6 Molde para fundição cerâmica  

Fonte: Oliveira (2006, p.33) 

                  

 

 

 

Figura 2.7 Moldes abertos  

Fonte: Oliveira (2006, p.33) 
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Figura 2.8 Moldes em operação  

Fonte: Oliveira (2006, p.33) 

 

 

 

 

 

Figura 2.9 Enchimento manual do molde  

Fonte: Torres (2009) 
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Figura 2.10 Colagem no molde  

Fonte: Oliveira (2006, p.34) 

 

 Prensagem – a massa é colocada em uma prensa e comprimida até baixar 

o teor de umidade, esse processo é utilizado normalmente na produção de pisos e 

revestimentos. 

 Extrusão – em uma extrusora (maromba) a massa plástica é colocada 

para ser compactada por um pistão ou eixo helicoidal (figura 2.11) e comprimida por 

um local com o formato desejado da peça.  

 

Figura 2.11 Processo de extrusão de massa cerâmica  

Fonte: Oliveira (2006, p.35) 
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 Torneamento – normalmente é a fase seguinte ao processo de extrusão, 

onde a peça é colocada no torno para obter o seu formato final, como mostra a figura 

2.12. 

 

 Figura 2.12 Torneamento de peças cerâmicas  

Fonte: Oliveira (2006, p.35) 

 

2.1.4.4 Tratamento térmico 

Depois das peças serem formadas ainda existe nelas uma elevada quantidade de 

água, sendo necessário submetê-las a secagem em secadoras verticais (figura 2.13) ou 

em secadoras horizontais (figura 2.14) de forma lenta e gradual, garantindo que as 

mesmas fiquem com um teor baixo de 0,8% a 1,5% de umidade residual, teor esse 

exigido para as peças cerâmicas. 

 

Figura 2.13 Peças na entrada de secador vertical  

Fonte: Oliveira (2006, p.36) 
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Figura 2.14 Peças na entrada de secador horizontal  

Fonte: Oliveira (2006, p.37) 

 

2.1.5 Classificação dos Materiais Cerâmicos 

Os materiais cerâmicos são classificados de acordo com cada país. O Brasil segue 

a orientação da Associação Brasileira de Cerâmica, que decidiu dividir o setor 

cerâmico em sub-setores, ou segmentos, em função de diversos fatores, como matérias-

primas, propriedades e áreas de utilização. Dessa maneira os materiais cerâmico são 

classificados da seguinte forma (ABC – ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE 

CERÂMICA, 2009):  

 

Cerâmica Vermelha 
Compreende aqueles materiais com coloração avermelhada empregados na construção 

civil (tijolos, blocos, telhas, elementos vazados, lajes, tubos cerâmicos e argilas 

expandidas) e também utensílios de uso doméstico e de adorno. As lajotas muitas vezes 

são enquadradas neste grupo porém o mais correto é em Materiais de Revestimento.  

 

Materiais de Revestimento(Placas Cerâmicas) 

São aqueles materiais, na forma de placas usados na construção civil para revestimento de 
paredes, pisos, bancadas e piscinas de ambientes internos e externos. Recebem 

designações tais como: azulejo, pastilha, porcelanato, grês, lajota, piso, etc.  

 

Cerâmica Branca 
Este grupo é bastante diversificado, compreendendo materiais constituídos por um corpo 

branco e em geral recobertos por uma camada vítrea transparente e incolor e que eram 

assim agrupados pela cor branca da massa, necessária por razões estéticas e/ou técnicas. 
Com o advento dos vidrados opacificados, muitos dos produtos enquadrados neste grupo 

passaram a ser fabricados , sem prejuízo das características para uma dada aplicação, com 

matérias-primas com certo grau de impurezas, responsáveis pela coloração.  
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Dessa forma é mais adequado subdividir este grupo em:  

 louça sanitária  

 louça de mesa  

 isoladores elétricos para alta e baixa tensão  

 cerâmica artística (decorativa e utilitária).  

 cerâmica técnica para fins diversos, tais como: químico, elétrico, térmico e 

mecânico.  

 

Materiais Refratários 

Este grupo compreende uma diversidade de produtos, que têm como finalidade suportar 

temperaturas elevadas nas condições específicas de processo e de operação dos 
equipamentos industriais, que em geral envolvem esforços mecânicos, ataques químicos, 

variações bruscas de temperatura e outras solicitações. Para suportar estas solicitações e 

em função da natureza das mesmas, foram desenvolvidos inúmeros tipos de produtos, a 

partir de diferentes matérias-primas ou mistura destas. Dessa forma, podemos classificar 
os produtos refratários quanto a matéria-prima ou componente químico principal em: 

sílica, sílico-aluminoso, aluminoso, mulita, magnesianocromítico, cromítico-magnesiano, 

carbeto de silício, grafita, carbono, zircônia, zirconita, espinélio e outros.  

 

Isolantes Térmicos 

Os produtos deste segmento podem ser classificados em:  
a) refratários isolantes que se enquadram no segmento de refratários, 

b) isolantes térmicos não refratários, compreendendo produtos como vermiculita 

expandida, sílica diatomácea, diatomito, silicato de cálcio, lã de vidro e lã de rocha, que 

são obtidos por processos distintos ao do item a) e que podem ser utilizados, dependendo 
do tipo de produto até 1100 ºC e 

c) fibras ou lãs cerâmicas que apresentam características físicas semelhantes as citadas no 

item b), porém apresentam composições tais como sílica, sílica-alumina, alumina e 
zircônia, que dependendo do tipo, podem chegar a temperaturas de utilização de 2000º C 

ou mais.  

 

Fritas e Corantes 

Estes dois produtos são importantes matérias-primas para diversos segmentos cerâmicos 

que requerem determinados acabamentos. Frita (ou vidrado fritado) é um vidro moído, 

fabricado por indústrias especializadas a partir da fusão da mistura de diferentes matérias-
primas. É aplicado na superfície do corpo cerâmico que, após a queima, adquire aspecto 

vítreo. Este acabamento tem por finalidade aprimorar a estética, tornar a peça 

impermeável, aumentar a resistência mecânica e melhorar ou proporcionar outras 
características.  

Corantes constituem-se de óxidos puros ou pigmentos inorgânicos sintéticos obtidos a 

partir da mistura de óxidos ou de seus compostos. Os pigmentos são fabricados por 

empresas especializadas, inclusive por muitas das que produzem fritas, cuja obtenção 
envolve a mistura das matérias-primas, calcinação e moagem. Os corantes são 

adicionados aos esmaltes (vidrados) ou aos corpos cerâmicos para conferir-lhes 

colorações das mais diversas tonalidades e efeitos especiais.  

 

Abrasivos 

Parte da indústria de abrasivos, por utilizarem matérias-primas e processos semelhantes 
aos da cerâmica, constituem-se num segmento cerâmico. Entre os produtos mais 

conhecidos podemos citar o óxido de alumínio eletrofundido e o carbeto de silício.  

 

Vidro, Cimento e Cal 
São três importantes segmentos cerâmicos e que, por suas particularidades, são muitas 

vezes considerados à parte da cerâmica.  
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Cerâmica de Alta Tecnologia/Cerâmica Avançada 

O aprofundamento dos conhecimentos da ciência dos materiais proporcionaram ao 

homem o desenvolvimento de novas tecnologias e aprimoramento das existentes nas mais 
diferentes áreas, como aeroespacial, eletrônica, nuclear e muitas outras e que passaram a 

exigir materiais com qualidade excepcionalmente elevada. Tais materiais passaram a ser 

desenvolvidos a partir de matérias-primas sintéticas de altíssima pureza e por meio de 
processos rigorosamente controlados. Estes produtos, que podem apresentar os mais 

diferentes formatos, são fabricados pelo chamado segmento cerâmico de alta tecnologia 

ou cerâmica avançada. Eles são classificados, de acordo com suas funções, em: 

eletroeletrônicos, magnéticos, ópticos, químicos, térmicos, mecânicos, biológicos e 
nucleares. Os produtos deste segmento são de uso intenso e a cada dia tende a se ampliar. 

Como alguns exemplos, podemos citar: naves espaciais, satélites, usinas nucleares, 

materiais para implantes em seres humanos, aparelhos de som e de vídeo, suporte de 
catalisadores para automóveis, sensores (umidade, gases e outros), ferramentas de corte, 

brinquedos, acendedor de fogão, etc.  

 
 

Segundo Callister (2002, p.292) a classificação dos produtos cerâmicos pode ser 

distribuída com base na sua aplicação, como pode ser observado na figura 2.15: 

 

MATERIAIS CERÂMICOS 

 

 

        

      Vidros                        Produtos                                       Refratários          Abrasivos    Cimentos   Cerâmicas 

                                           Argilosos                                                                                                           Avançadas 

 

 

 

 

 

 

  Vidros    Vitro-           Produtos      Louças             Argila           Sílica          Básico          Especial 

               Cerâmica       Argilosos     Brancas        Refratária 

                                    Estruturais 

 

Figura 2.15 Classificação dos materiais cerâmicos com base na sua aplicação  

Fonte: Callister (2002, p.292) 

 

2.2 CONSIDERAÇÕES GERAIS SOBRE CERÂMICA BRANCA 

A cerâmica branca é um  grupo bastante diversificado, o qual compreende os 

produtos obtidos a partir de uma massa de coloração branca, em geral recobertos por 

uma camada vítrea transparente e incolor, como por exemplo, louça de mesa, louça 

sanitária e isoladores elétricos. 
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Cerâmicas incluem itens tão delicados que podem ser quebrados por um leve 

toque, tão resistentes que podem proteger nosso próprio corpo e tão duradouros que 

permanecem depois de milhares de anos revelando-nos a história dos nossos mais 

remotos ancestrais. 

De acordo com a ABC – Associação Brasileira de Cerâmica, citado por Oliveira 

(2006, p.24), o setor de cerâmica branca é muito variado, podendo ser subdividido 

conforme mostra a tabela 2.1 abaixo. 

 

Tabela 2.1 Segmentos do setor de cerâmicas brancas  

Fonte: Oliveira (2006, p.24) 

Segmento Nº Empresas Capacidade 

Instalada 

(peças/ano) 

Produção 

(peças/ano) 

Faturamento 

(US$ milhões) 

Empregos 

Diretos 

Louça de mesa 200 167.000.000 134.000.000 70 20.000 

Louça 

sanitária 

2 (19 fábricas) 24.000.000* 19.000.000* 186 5.500 

Isoladores 

elétricos 

6 (9 fábricas) 44.000 28.000 39 1.700 

*: peças grandes 

 

Além dos segmentos apresentados acima, observa-se no setor de cerâmica branca 

um pequeno percentual de cerâmicas artísticas (decorativa e utilitária) e de cerâmica 

técnica (para fins diversos, tais como químico, elétrico, térmico e mecânico). 

 

2.3 CONSIDERAÇÕES GERAIS SOBRE LOUÇA SANITÁRIA 

As peças de louça sanitária são fabricadas “com pó de louça, ou seja, uma pasta 

feita com o pó de argilas brancas (caulim quase puro), feldspato, areia entre outros, 

dosadas com exatidão, que resultarão em produtos resistentes, de granulometria fina e 

uniforme, com a superfície normalmente vidrada”; quanto a citação “caulim quase 

puro” significa  o caulim deve ser ausente de ferro, para que a massa fique clara após a 

queima. (SILVA, 2008, p. 25) 

Como explica Cavalcante a “louça sanitária vitrificada ou grés sanitário é o corpo 

cerâmico, geralmente moldado por colagem de barbotinas defloculadas em moldes 

(gesso ou resina microporosa), recoberta com fina camada de vidrado e sinterizada”. As 
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peças são sinterizadas a uma temperatura entre 1200ºC à 1350ºC, pois a estas 

temperaturas elas ficam com as características de “absorção nula ou quase nula e 

elevada resistência mecânica” (2005, p.8). 

No mundo inteiro, o processo de produção de louça sanitária segue o mesmo 

roteiro, a Figura 2.16 mostra um fluxograma da fabricação de louça sanitária, e mesmo 

nas indústrias do ramo equipadas com tecnologias de última geração, ainda envolve 

alguns métodos artesanais, com importante participação de mão-de-obra. 

 

 

Figura 2.16 Fluxograma da Fabricação de Louça Sanitária 

Fonte: Fonte: ABC – Associação Brasileira de Cerâmica (2009). 
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De acordo com ABC – Associação Brasileira de Cerâmica (2009), através da 

pesquisa feita em 1997 (Tabela 2.2), existem nove empresas com 16 fábricas localizadas 

em diversas regiões do país, sendo 6 em São Paulo, 2 em Minas Gerais, 3 em 

Pernambuco, 2 na Paraíba e uma em cada um dos seguintes estados: Espírito Santo, Rio 

Grande do Sul e Rio de Janeiro. Duas fábricas estão sendo construídas em Minas 

Gerais, fazendo com que o Brasil ocupe o segundo lugar mundial em produção de louça 

sanitária. 

 

Tabela 2.2 Produção Mundial de louça Sanitária  

Fonte: ABC – Associação Brasileira de Cerâmica (2009). 

POSIÇÃO PAÍS PEÇAS GRANDES 

1 China 32.000.000 

2 Brasil 12.500.000 

3 Itália 10.100.000 

4 EUA 9.000.000 

5 Espanha 7.600.000 

6 Japão 7.500.000 

7 Grã-Bretanha 7.300.000 

8 França 7.150.000 

9 Turquia 7.150.000 

10 Portugal 7.150.000 

11 Outros 7.150.000 

TOTAL  150.000.000 

 

Em pesquisa feita pela ABC em 2003 foram verificados dados importantes para a 

economia do setor cerâmico de louça sanitária, como podemos observar na Tabela 2.3. 

 

Tabela 2.3 Números do Setor - Louça Sanitária 

Fonte: ABC – Associação Brasileira de Cerâmica (2009). 

Número de Empresas 12  

Número de Fábricas 19  

Capacidade Instalada (peças grandes) 24.000.000  

Produção (peças grandes) 19.000.000  

Faturamento (US$ milhões) 186  

Exportação (peças) 2.500.000  

Exportação (US$ milhões) 30  

Empregos Diretos 5.500  
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3.  MATERIAIS E METODOLOGIA 

 

3.1 MATERIAIS 

Na realização deste trabalho os resíduos usados foram provenientes dos processos 

de fabricação da louça sanitária, o qual foi obtido junto a uma indústria cerâmica de 

louça sanitária, localizada na cidade de João Pessoa-PB.  

Para a realização deste trabalho, todos os equipamentos utilizados no 

processamento dos resíduos, assim como, os moldes e equipamentos para ensaios e 

análise foram da Universidade Federal de Pernambuco, do Laboratório de Cerâmicas 

Especiais. 

 

3.2 METODOLOGIA 

A primeira etapa foi a coleta de três tipos de resíduos produzidos por indústria 

cerâmica de louça sanitária, colhido manualmente com auxílio de pá. Cada amostra 

tinha aproximadamente 20 kg de material bruto, com umidade variada e diferente 

granulométria, e foram acondicionadas em sacos plásticos. As amostras dos resíduos, 

para facilitar a compreensão deste trabalho, foram nomeadas da seguinte forma: 

 Amostra 1 – Resíduo da lavagem de argila 

 Amostra 2 – Resíduo da massa de barbotina 

 Amostra 3 – Resíduo do lodo da estação de tratamento 

 

Com o intuito de garantir a homogeneidade dos resultados, fez-se uso para todas 

as três amostras da metodologia representadas na Figura 3.1, que mostra um fluxograma 

esquemático da experiência. 
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Figura 3.1 Fluxograma da Metodologia de Produção e Caracterização dos Resíduos 
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Para melhor compreensão o presente trabalho foi desenvolvido em duas etapas:  

1) Caracterização dos resíduos; 

2) Geração de corpos de prova 

 

3.2.1 Caracterização dos resíduos 

A princípio uma pequena porção de cada amostra foi peneirada, em peneiras de 

nylon, apenas com a intenção de homogeneizá-las, depositada em recipientes de 

alumínio, e encaminhada ao Laboratório de Solos e Instrumentação da UFPE, para ser 

colocada na estufa, a 110 ºC durante 24 horas (figura 3.2). Na Figura 3.3 encontra-se 

representado o aspecto visual das três amostras de resíduo, antes das mesmas serem 

secas na estufa. 

 

 

Figura 3.2 Estufa Retilínea – FANEM LTDA 
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Figura 3. 3 Amostras brutas após homogeneização dos resíduos de louça sanitária 

 

 

3.2.1.1 Analise química dos resíduos 

Em seguida à etapa de secagem dos resíduos, uma parte de cada amostra seca na 

estufa foi enviada ao Laboratório do Núcleo de Estudos Geoquímicos, do Departamento 

de Geologia, da Universidade Federal de Pernambuco, para a identificação do resíduo 

através da análise de fluorescência de raios X. Esta técnica é não destrutiva e permite 

não só uma análise qualitativa, que é a identificação dos elementos presentes na 

amostra, mais também a análise quantitativa, permitindo estabelecer a proporção em 

que cada elemento encontra-se presente. 

De acordo com as informações fornecidas pelo Laboratório do Núcleo de Estudos 

Geoquímicos da Universidade Federal de Pernambuco as amostras foram analisadas em 

espectrômetro de fluorescência de Raios-X Rigaku modelo RIX 3000 (figura 3.4), 

equipado com tubo de Rh, tendo os resultados das análises expressos em peso %. Para 

cada amostra foi feita uma pastilha prensada com 30 ton de força. As amostras foram 

analisadas semi-quantitativamente para os elementos pesados e alguns leves. Todos os 

elementos da tabela periódica podem ser detectados, com exceção dos elementos leves 

H, He, Li, Be, B, C, N e O.  

 



28 

 

 

 

 

Figura 3.4 Espectrômetro de Fluorescência de Raios-X (semelhante ao usado 

no experimento) 

Fonte: Laboratório de Caracterização por Raio X, UNICAMP 

 

O restante das amostras secas foram levadas para serem analisadas por difração de 

Raio X. Estas análises foram feitas no Laboratório de Difração de Raios – X do 

Departamento de Engenharia Mecânica da UFPE. Utilizando-se um difratômetro 

SHIMADZU XRD-6000, como mostra a figura 3.5, com radiação de Cu, Kα = 1.54060 

Å, numa varredura 10° < 2θ < 90°. O XRD-6000 soluciona problemas analíticos usuais, 

desde análises qualitativas de rotina, análises quantitativas de fases, e análises 

cristalográficas mais exigentes.  

A difração de raios – X é atualmente considerada como o método da maior 

importância para elucidação de estruturas complexas de produtos naturais, além de que 

fornecer um meio conveniente e prático para identificação qualitativa de compostos 

cristalinos (SKOOG et al., 2006, p.265). 

 

 

 

http://lffe.dema.fem.unicamp.googlepages.com/FluorescenciaB.JPG/FluorescenciaB-full.jpg
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Figura 3.5 Difratômetro de Raios-X  

Fonte: SHIMADZU do Brasil 

 

3.2.1.2 Análise Granulométrica 

Análise Granulométrica dos resíduos em pó é um método que visa definir, para 

determinadas faixas pré-estabelecidas de tamanho de grãos, e as percentagens em peso 

que cada fração possui em relação ao peso total da amostra em análise (material retido 

em cada peneira, o acumulado e percentual do material que passou). 

A distribuição dos grãos através da Analise Granulométrica, foi feita no 

Laboratório de Tecnologia Mineral, no Departamento de Engenharia de Minas da 

UFPE.  

A metodologia aplicada na análise granulométrica foi a mesma para as três 

amostras de resíduos cerâmicos, utilizando 500g de cada amostra, peneirando via 

úmida, através de um conjunto de peneiras vibratórias, partindo da malha mais grossa 

até a mais fina(# 65, 100, 150, 200, 270 e 325 mesh). O material foi misturado com 

água, formando uma solução e despejado nas peneiras; as peneiras foram colocadas uma 

sobre a outra, e abaixo delas um recipiente onde reunia a água e as partículas mais finas. 

Lançando água, durante 5 minutos, através de uma mangueira, com vazão previamente 

determinada. Após esta etapa os materiais retidos em cada peneira foram colocados em 

formas de alumínio e levado a estufa para secar e posteriormente efetuar a pesagem. O 

material retido no recipiente abaixo das peneiras, depois de decantado e retirado o 

http://www.ency.tcv.pl/pt/wiki/Percentagem.html
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excesso de água, também foi colocado na estufa e posteriormente pesado.  Os materiais 

analisados foram os mesmos utilizados na confecção dos corpos de prova. 

 

3.2.2 Geração de corpos de prova 

Foram colhidos mais de cinco quilos de cada amostra para esta segunda etapa, os 

quais foram levados, em separados, para estufa a 110°C, com a finalidade de se retirar a 

água excedente. Após 24 horas foi feita a pesagem e o material retornou a estufa por 

mais 2 horas, como orienta a NBR 13818:1997, a qual determina que para alguns 

ensaios mecânicos deva se pesar o material após 24 horas, e depois em intervalo de duas 

horas até que a diferença entre as pesagens não ultrapassem a 0,01%. Com os dados 

colhidos até então foi possível verificar a cor dos resíduos de louça sanitária in natura, 

após secagem e construir um gráfico referente à perda de umidade dos resíduos.  

Em seguida os materiais em separados, foram moídos no Moinho de bolas MA-

500, que tem jarro em cerâmica sinterizada (figura 3.5), o qual através de movimentos 

circulares rápidos no sentido horizontal de jarros sobre rolos motorizados, roletes 

cilíndricos em alumina sinterizada são direcionados em sentido contrário contra as 

paredes internas dos jarros amassando o material, por quatro horas, gerando uma 

granulométria fina.  

 

 

Figura 3.6 Moinho de bolas  modelo MA- 500 

Fonte: Marconi Equipamento para laboratório Ltda 
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Após moagem todos os resíduos foram beneficiadas em peneira #50 meshas 

ABNT, visando padronizar os tamanhos máximos das partículas presentes. Destes 

foram coletadas amostras para teste de distribuição granulométrica.  

Foram produzidos dois grupos de corpos de prova de cada amostra, através de 

prensagem hidráulica de 15 toneladas MARCON - MPH-15, figura 3.6, utilizando um 

molde metálico com 50 mm de diâmetro, e tendo sido colocada uma força de 10 

toneladas em cada amostra, por 6 minutos.  

 

 

Figura 3.7 Prensa hidráulica de 15 toneladas MARCON - MPH-15 

        Fonte: Marconi Equipamento para laboratório Ltda 

 

O material a ser prensado foi misturado manualmente com o auxilio de um 

almofariz com pistilo em ágata. No primeiro grupo de corpos de prova para cada tipo de 

amostra foi combinado 93% de resíduo e 7% de água.  

Na segunda etapa foram produzidos novos grupos de corpos de provas, desta vez 

acrescentando um aditivo industrial denominado ADCER. Fazendo assim uma mistura 

com 91% de resíduo, 2% de ADCER e 7% de água, misturando manualmente com o 

auxílio de um almofariz com pistilo em agata, utilizou-se o mesmo molde, e atribuiu a 

cada corpo de prova a mesma carga dos demais.  

De acordo com Yadava et al o aditivo ADCER é fabricado pela Adcer Produtos 

Químicos Ltda. O ADCER tem como base a Carboximetilcelulose de sódio, polímero 

aniônico proveniente da celulose, bastante solúvel tanto em água fria, quanto quente, na 

qual forma soluções ou géis, “conhecidos na indústria por possuir as funções de: agente 
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ligante, agente reológico, aglutinante, espessante, estabilizante e lubrificante”. (2008, 

p.83). 

Desta forma, os corpos de prova, que por sua vez, foram analisados com relação 

às seguintes propriedades: retração linear de secagem, cor de secagem, retração linear 

de queima, retração linear total, absorção de água, perda ao fogo e cor após queima. 

Todos esses ensaios foram sugeridos por Santos (1975, p.175-209), e estão de acordo 

com ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas - Placas Cerâmicas para 

Revestimento, Especificação e métodos de ensaios: NBR ISO 13818. Os parâmetros 

para cada ensaio estão nas Tabela 3.1 e 3.2 a seguir. 

 

 Tabela 3.1 Parâmetros avaliados nos ensaios cerâmicos com os corpos de prova sem 

aditivos 

Ensaios Temperatura que o corpo de prova foi 

submetido antes do ensaio 

Retração linear de secagem 110° C 

 Cor de secagem 

Retração linear de queima 700° C, 1100° C, 1200° C 

 Retração linear total 

Absorção de água 

Perda ao fogo 

Cor após queima 

 

Tabela 3.2 Parâmetros avaliados nos ensaios cerâmicos com os corpos de prova com 

aditivos 

Ensaios Temperatura que o corpo de prova foi 

submetido antes do ensaio 

Retração linear de secagem 110° C 

 Cor de secagem 

Retração linear de queima 1000° C, 1100° C 

 Retração linear total 

Absorção de água 

Perda ao fogo 

Cor após queima 
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3.2.2.1 Ensaios Cerâmicos  

3.2.2.1.1 Retração Linear (RL)  

O ensaio de retração linear de secagem e queima consiste em avaliar o percentual 

de redução de comprimento linear do corpo de prova, e seu valor será positivo quando 

houver retração e negativo quando houver expansão, levando em consideração a 

temperatura a qual cada corpo de prova foi submetido. 

 A Figura 3.7 ilustra a representação esquemática do corpo de prova obtido por 

prensagem em molde metálico para os três tipos de resíduo cerâmicos de louça sanitária, 

tanto os corpos de prova que foram confeccionados com aditivo cerâmico industrial e os 

que foram confeccionados sem aditivo.  Neste ensaio o corpo de prova é medido logo 

após o destacamento (DU), após secagem da estufa (DS) e após queima (DQ). Os 

resultados foram lançados na Equação 3.1 e Equação 3.2., e determinados os valores de 

retração linear nas respectivas temperaturas. 

A Equação 3.3 determina a Retração Linear de Secagem: 

 

RLS (%) = DU - DS    x 100                                                                      (3.1)          

                  DU 

 

A Equação 3.4 determina a Retração Linear de Queima: 

RLQ (%) = DS – DQ   x 100                                                                    (3.2) 

                 DS 

                               D      

                                                                                                                  

                                                                                                                D 

 

 

 

 

Figura 3.8 – Corpo de Prova de Retração Linear Conformado por Prensagem 

 

3.2.2.1.2 Perda ao Fogo (PF) 

Esse ensaio visa avaliar o percentual de material (água e matéria orgânica) que foi 

perdido da amostra durante a etapa de queima. É realizado com o mesmo corpo de 



34 

 

 

 

prova da retração linear, pesando o corpo de prova após secagem da estufa (PS) e após 

queima (PQ). Os resultados foram lançados na Equação 3.3 e apurados os valores de PF. 

 

PF  (%)= PS -PQ   x 100                                                                                            (3.3) 

                   PS 

 

3.2.2.1.3 Absorção de Água (AA) 

O ensaio de absorção de água avalia o nível de sinterização do material, através de 

sua porosidade, observando o percentual de água absorvida pelo corpo de prova 

queimado nas várias temperaturas observadas nesse trabalho. Para esse ensaio é 

utilizado o mesmo corpo de prova da retração linear queimado, pesa-se a amostra seca 

(P1), a seguir o corpo de prova é imerso em um recipiente com água, onde se eleva a 

temperatura da água até seu ponto de ebulição, permanecendo a parti daí por 2 horas em 

fervura. Após esse tempo deixa-se em repouso na mesma por 24horas, em seguida, 

retira-se o excesso de água no corpo de prova e pesa-se novamente (P2), ou seja, o corpo 

de prova saturado. Aplica-se a Equação 3.4 e encontra-se o valor para AA da amostra. 

 

AA = P2 –P1  x 100                                                                                                (3.4) 

       P1 

 

De acordo com Santos (1975, p.175-209), o percentual encontrado não deve ser 

maior que 0,5%, este motivo se deve ao fato de que experiências em empresas de louça 

sanitária, mostraram que este percentual causa sérios danos ao produto e 

conseqüentemente ao cliente, pois a louça sanitária apresentará um alto índice de 

porosidade e com o passar do tempo o acúmulo de umidade nos poros causará expansão 

por umidade. Logo este é um valor normatizado pelas empresas deste ramo. 

 

3.2.2.1.4 Cor de Secagem e Queima 

Visa avaliar a tonalidade do corpo de prova após as etapas de secagem na estufa 

(110 
o 

C / 24h) e depois da queima no forno a diversas temperaturas especificadas neste 

trabalho, observando as amostras com e sem adição de aditivo industrial. Os resultados 

encontrados encontram-se representados na Tabela 4.5, 4.6 e 4.7. 
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 4.  RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

4 .1 CARACTERIZAÇÃO DOS RESÍDUOS DE LOUÇA SANITÁRIA 

 

4.1.1 Análise Granulométrica 

Na análise granulométrica (Tabela 4.1 a 4.3) verificou-se que o resíduo da 

amostra1 apresenta um tamanho de partícula médio entre 65 e 200 mesh (0,212 e 0,075 

mm) e menor que 325 mesh (< 0,045 mm); o da amostra 2 apresenta um tamanho de 

partícula médio entre 150 mesh (0,106 mm) a menor que 325 mesh (< 0,045 mm); já a 

amostra 3 apresenta um tamanho de partícula de pico em  270 mesh (0,053 mm) e 

menor que 325 mesh (< 0,045 mm). Observa-se que nas amostras 2 e 3 o maior 

percentual retido foi  menor que 325 mesh (< 0,045 mm) isso prova que a distância 

entre os grãos é menor em relação a amostra 1, influenciando nas dimensões internas 

dos poros, já que  quanto menor o tamanho dos grãos menor será as distâncias entre 

eles. 

 

Tabela 4.1 Distribuição Granulométrica da Amostra 1 

PENEIRAS    PESO          

(g)                               
RETIDO        

% 
ACUMULADO  

% 
PASSANTE   

% mesh mm 

65 0,212 45,05 9,08 9,08 90,92 

65 X 100 0,150 81,81 16,49 25,58 74,42 

100 X 150 0,106 98,50 19,86 45,44 54,56 

150 X 200 0,075 44,03 8,88 54,31 45,69 

200 X 270 0,053 33,72 6,80 61,11 38,89 

270 X 325 0,045 11,79 2,38 63,49 36,51 

-325 < 0,045 181,10 36,51 100,00 0,00 

TOTAL   496,00 100,00     

 

Tabela 4.2 Distribuição Granulométrica da Amostra 2 

PENEIRAS    PESO          

(g)                               
RETIDO        

% 
ACUMULADO  

% 
PASSANTE   

% mesh mm 

65 0,212 0,08 0,02 0,02 99,98 

65 X 100 0,150 0,18 0,04 0,05 99,95 

100 X 150 0,106 4,04 0,83 0,88 99,12 

150 X 200 0,075 12,80 2,62 3,50 96,50 

200 X 270 0,053 39,80 8,15 11,65 88,35 

270 X 325 0,045 94,33 19,31 30,96 69,04 

-325 < 0,045 337,21 69,04 100,00 0,00 

TOTAL   488,44 100,00     
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Tabela 4.3 Distribuição Granulométrica da Amostra 3 

PENEIRAS    PESO          

(g)                               
RETIDO        

% 
ACUMULADO  

% 
PASSANTE   

% mesh mm 

65 0,212 0,30 0,06 0,06 99,94 

65 X 100 0,150 1,22 0,25 0,31 99,69 

100 X 150 0,106 11,59 2,35 2,66 97,34 

150 X 200 0,075 19,57 3,97 6,64 93,36 

200 X 270 0,053 127,62 25,91 32,55 67,45 

270 X 325 0,045 21,73 4,41 36,96 63,04 

-325 < 0,045 310,49 63,04 100,00 0,00 

TOTAL   492,52 100,00     

 

De acordo com o resultado da análise granulométrica dos Resíduos de Louça 

Sanitária, foi gerado um gráfico (figura 4.1) representando o volume dos resíduos 

retidos em cada peneira.  

 

 

Figura 4.1 Distribuição Granulométrica dos Resíduos de Louça Sanitária 

 

 

Observado que a maior parte do percentual retido das amostras 2 e 3 são inferiores 

a 0,045 mm, sugere a incorporação destes resíduos na massa cerâmica, pois eles contém 

matérias-primas utilizadas na fabricação de louças sanitárias, reduzindo o custo de 

processamento e o tempo de moagem. 
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4.1.2 Análise Química 

4.1.2.1 Fluorescência de Raios-X  

O resultado da análise por Fluorescência de Raios-X feito nas amostras 1, 2 e 3 de 

Resíduos da Industria de Louça Sanitária estão expostos na tabela 4.4, bem como o da 

massa padrão e do aditivo industrial ADCER, onde pode-se fazer um estudo 

comparativo das três amostras de resíduos, com relação a massa padrão e a utilização do 

ADCER. 

 

Tabela 4.4 Análise Química dos Resíduos da Indústria de Louças Sanitária, da Massa 

Padrão e do Aditivo Industrial ADCER 

ELEMENTOS 
AMOSTRA 

1 
AMOSTRA 

2 
AMOSTRA 

3 
MASSA 

PADRÃO 
ADCER 

SiO2 62,40 66,10 61,80 65,14 2,36 

Al2O3 29,00 15,10 15,80 22,10 0,96 

Fe2O3 4,22 2,45 2,63 1,24 3,77 

TiO2 0,82 0,45 0,45 0,33 0,51 

K2O 0,84 5,22 4,79 2,20 0,2 

SO3 0,50 0,07 0,54 - 0,1 

ZnO 0,57 0,69 1,56 - 0,02 

CaO 0,48 5,24 6,33 0,60 - 

P2O5 0,39 0,21 0,20 0,11 0,39 

BaO 0,25 0,53 0,75 0,13 - 

MgO 0,18 0,16 0,19 0,08 - 

Na2O 0,14 1,27 0,98 2,11 0,12 

Cl 0,09 0,02 - - 0,35 

Cr2O3 0,03 0,08 0,07 - - 

SrO 0,03 0,29 0,25 - 0,04 

ZrO2 0,03 2,01 3,64 0,13 0,03 

As2O3 0,01 0,69 - - - 

NiO - 0,01 0,03 - 0,02 

Rb2O - 0,03 0,03 - 0,01 

Nb2O5 - 0,01 0,01 - - 

PbO - - 0,01 - - 

CO - - - - 8,22 

CuO - - - - 0,01 

P.F. - - - 5,65 82,88 

TOTAL 99,99 100,64 100,04 99,82 99,99 
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 As amostras em estudo apresentam elevados percentuais de óxidos refratários 

Al2O3/SiO2  91,4% (amostra 1), 81,2% (amostra 2), 77,6% (amostra 3) e 87,24% 

composições químicas teóricas da massa padrão. 

O percentual de óxidos fundentes (CaO / MgO / K2O / Na2O) são na amostra 1 

(1,64%), amostra 2 (11,89%), amostra 3 (12,29%) e a massa padrão (4,99%), diante 

desse resultado pode-se dizer que a amostra 2 e 3 são as mais susceptíveis a queima, e a 

amostra 1 é a que tem mais dificuldade para queima, como era previsto já que , como 

mostrado anteriormente, ela tem maior percentual de óxido refratário. 

Na mistura das amostras dos resíduos cerâmicos com 2% do Aditivo ADCER, 

ocorre uma dopagem da mesma pela Carboximetilcelulose, cujo percentual no aditivo é 

de 82,88% e os outros 17,12% restantes, distribuídos por vários componentes das 

respectivas amostras, sendo que quatro dos quais a amostra 1 não possui: NiO, Rb2O,  

CO, CuO;  já as amostras 2 e 3  não possui  CO e CuO. 

A pureza do aditivo, em relação à Carboximetilcelulose, pode ser verificada com a 

perda ao fogo da tabela 4.4, já que o ponto de auto-ignição da mesma situa-se acima de 

370ºC (RAMOS FILHO, 2008, p.42). 

 

 4.1.2.2 Difração de Raio X 

 Os resultados obtidos através da técnica de difração de Raios X serviram para a 

identificação dos minerais presentes nas amostras 1, 2 e 3, bem como para confirma 

resultados presentes na tabela 4.4 de Fluorescência de Raio X. 

O difratograma é um gráfico da intensidade da radiação espalhada em função do 

ângulo de espalhamento. Com os valores dos ângulos de cada um dos máximos de 

intensidade e utilizando um programa de cálculo simples e a lei de Bragg são 

determinadas as correspondentes distâncias interplanares (d), que identificam a estrutura 

cristalográfica, (PEDRO, 2007). 

As figuras 4.2, 4.3 e 4.4 apresentam os difratogramas das análises de difração de 

Raios X das amostras 1, 2 e 3 respectivamente.  
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Ângulo 2θ 

Figura 4.2 Difratograma para a amostra 1 

 

 

 

Ângulo 2θ 

Figura 4.3 Difratograma para a amostra 2 
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Ângulo 2θ 

Figura 4.4 Difratograma para a amostra 3 

 

Baseada em Santos (1975, p.242-276), onde mostra várias tabelas aonde de 

acordo com o valor da distância interplanar, a qual calcula-se identificando os principais 

picos de cada difratogramas das amostra, determina-se as substâncias nela existente,  

evidenciados em sua composição através da fluorescência de raios – X. 

Deste modo, pode-se comparar com outros difratogramas encontrados na 

literatura e expostos nas figuras 4.5 a 4.8, e verifica-se que o maior pico nas amostras 1, 

2 e 3   de acordo com os difratogramas, é característico de quartzo (dióxido de silício, 

SiO2), e confirmado através do cálculo da distância interplanar a qual apresenta um d = 

3,36Å, e obseva-se também a presença de caulinita (Al2Si2O5(OH)4) com 7,22Å, 

microlina (4,28Å), na amostra 2 e 3 encontra-se  com intensidade relevante albita (3,20 

Å).  

A caulinita é um aluminosilicato com uso predominantemente refratário em 

massas cerâmicas. É constituída de 46,54% SiO2, 39,50%  Al2O3 e 13,96% H2O. Devido 

ao maior volume expansão, torna-se útil em refratários para combater a retração, 

(SANTOS, 1975, p.56-73). 
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Ângulo 2θ 

Figura 4.5 Difratograma de Raio X do resíduo de granito 

Fonte: Ribeiro et al 2007 

 

 

 

Ângulo 2θ 

Figura 4.6 Difratogramas de Raios X da cinza pesada bruta (curva inferior) e 

da cinza pesada desferrizada (curva superior) 

Fonte: Kniess et al 2002 
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Ângulo 2θ 

 

Figura 4.7 Difratogramas de Raios X das argilas Suzano e Batalha originais: 

caulinita (K); gibbsita (G); quartzo (Q). 

Fonte: Santos et al 2006 

 

 

Ângulo 2θ 

Figura 4.8 Difratogramas de Raios X da argila 

Fonte: Dutra et al 2002 
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A figura 4.5 apresenta o difratograma de Raio X do resíduo de granito, no qual 

verificou-se a presença das seguintes fases cristalinas: quartzo (3,35 e 4,24Å), calcita 

(2,89 Å), mica (9,93 Å) e feldspato na forma de microclina (4,29 e 3,26 Å) e albita 

(3,20 Å), (Ribeiro et al 2007).  

Na Figura 4.6 pode-se observar que, após o processo de desferrificação, a cinza 

pesada apresenta as fases quartzo, mulita e hematita e que os picos referentes à fase 

magnetita diminuíram a intensidade após o processo. A análise do material magnético 

retirado mostra a presença das fases quartzo (SiO2), mulita (3Al2O3.2SiO2) e magnetita 

(Fe3O4), o que evidencia que a retirada do material magnético privilegia somente a 

magnetita, o que está de acordo com estudos anteriores, (Kniess et al 2002). 

Em Santos et al 2006, no difratograma mostrado da figura 4.7, são assinaladas as 

reflexões características de 0,716 nm da caulinita, de 0,485 nm da gibbsita e a mais 

intensa de 0,334 nm do quartzo; as outras reflexões desses minerais também estão 

presentes. 

Análise - DRX da Figura 4.8 mostra o difratograma dos argilominerais contidos 

na argila. Por ter apresentado distância interplanar basal de 7,19 Å, essa argila pertence 

ao grupo das caulinitas. Através das comparações feitas com os padrões contidos no 

software EVA, constatou-se que os argilominerais predominantes foram a caulinita e a 

nacrita. Observamos, também, picos referentes ao mineral quartzo, (Dutra et al 2002). 

Comparando os difratogramas da bibliografia, mostrados neste trabalho das 

figuras 4.5 a 4.8, com os difratogramas das três amostras, existe principalmente a 

igualdade com o pico referente ao quartzo, por ser o pico mais relevante, não podendo 

deixar de mostrar, mesmo que em menor intensidade, os picos da calita, albita e 

microlina, que já era previsto, pois se trata de resíduos que em sua composição têm 

presente argilominerais. 

 

 

4.1.3 Cor dos Resíduos de Louça Sanitária 

Na Tabela 4.5 observam-se os resultados de cor dos Resíduos de Louça Sanitária 

estado in natura de cada uma das amostras, após secagem em estufa a 110° por 24 horas 

e depois de ter sido triturado em moinho de bolas.   

 

 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-40422002000600008#figura1
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0366-69132002000400010#figura3
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Tabela 4.5 Cor dos Resíduos de Louça Sanitária in natura, após secagem triturado em 

moinho de bolas. 

 AMOSTRA 1  AMOSTRA 2 AMOSTRA 3 

RESÍDUO IN 

NATURA 

 

 

 

  

RESIDUO SECO 

EM ESTUFA 

 

 

 

  

RESIDUO SECO 

EM ESTUFA 

/MOINHO 

   

 

Foi observada também a perda de líquido do material após ir para a estufa a 

110°C por 24 horas, feita as pesagens individualmente de cada amostra, e retornando 

com as mesmas a estufa por mais 2 horas, constatando não haver alteração de peso, foi 

gerado um gráfico, mostrado na Figura 4.9. 

 

 

Figura 4.9 Percentual de perda de umidade dos resíduos 
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4.2. ENSAIOS CERÂMICOS  

4.2.1 Cor das amostras 

Na Tabela 4.6 observam-se os resultados de cor de secagem e queima para as 

amostras dos resíduos sem aditivo, mostrando com relação à cor que o corpo de prova 

da amostra 1 clareou quando sinterizado a 1200°C, e os das amostras 2 e 3 obtiveram 

melhor resultado após a sinterização a 700°C. 

  

Tabela 4.6 : Resultados das cores observadas para amostras úmidas, seca a 110°C, 

queimada a 700°C,  1100°C e 1200°C,  sem aditivo industrial. 

 AMOSTRA 1  AMOSTRA 2 AMOSTRA 3 

CORPO DE 

PROVA ÚMIDO 

 

 

 

  

CORPO DE 

PROVA SECO 

 

 

 

  

CORPO DE 

PROVA A 700° 

 

 

 

  

CORPO DE 

PROVA A 1100° 

 

 

 

  

CORPO DE 

PROVA A 1200° 

 

 

 

  

 

 

Na Tabela 4.7 observam-se os resultados de cor de secagem e queima para as 

amostras dos resíduos com aditivo cerâmico, verifica-se que os corpos de provas das 

três amostras, em todas as temperaturas, se mantiveram-se em tons claros, salientando 

apenas os da amostra 2 que foram submetidos a queima de 1100°C, o qual resultou em 

um tom de cinza um pouco mais escuro. Vale ressaltar que a cor do material cerâmico 

após queima deve ser clara, devido a certas tonalidades de esmalte, Silva(2008, p.55). 

Contudo, não podemos descartar as amostras de cores mais escuras, elas poderão 

ter outras aplicações não analisadas no escopo deste trabalho.  
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Tabela 4.7 Resultados das cores observadas para amostras úmidas, seca a 110°C, 

queimada a 1000°C e 1100°C,  com aditivo industrial. 

 AMOSTRA 1 AMOSTRA 2 AMOSTRA 3 

CORPO DE 

PROVA ÚMIDO 

 

 

 

  

CORPO DE 

PROVA SECO 

 

 

 

  

CORPO DE 

PROVA A 1000° 

 

 

 

  

CORPO DE 

PROVA A 1100° 

 

 

 

  

 

O resíduo da amostra 1 apresentou características favoráveis a obtenção de cor 

escura após queima, em virtude do elevado percentual dos óxidos de Fe2O3/TiO2 

presentes na composição (5,04%),   enquanto  as outras, limitaram-se a 2,9% (amostra 

2), 3,08% (amostra 3). Visto que o óxido de titânio é usado nas indústrias para tornar o 

material mais opaco e que em contato com o óxido de ferro faz com que a cor da 

amostra após a queima fique com um tom amaronzado, verifica-se essa tonalidade na  

na amostra 1. A massa padrão deve ter 1,57% indicando que este material após a 

queima permanecera com a coloração clara. Observa-se ainda que a presença de ZrO2, 

um óxido refratário e fonte de cor branca (ou creme), justificando ainda mais as cores da 

amostra 2 (2,01%) e amostra 3 (3,64%), já na amostra 1 só é encontrado 0,03%; 

verificando que a adição do aditivo ADCER, neste caso, não teve interferência, já que o 

percentual de ZrO2  na composição deste aditivo é de apenas 0,03%. 

As Figuras de 4.10 a 4.14 retratam as amostras dos resíduos cerâmicos sem 

aditivo cerâmico, e as Figuras 4.15 a 4.18 as amostras dos resíduos cerâmicos com 

aditivo cerâmico 

 



47 

 

 

 

 

Figura 4.10 Corpos de prova dos resíduos cerâmicos, sem adição de aditivo, 

antes de ir para a estufa. 

 

 

Figura 4.11 Corpos de prova dos resíduos cerâmicos, sem adição de aditivo, 

após sair da estufa a 110°C 

 

 

 Figura 4.12 Corpos de prova dos resíduos cerâmicos, sem adição de aditivo, 

após sair do forno a 700°C. 
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Figura 4.13 Corpos de prova dos resíduos cerâmicos, sem adição de aditivo, 

após sair do forno a 1100°C 

 

 

Figura 4.14 Corpos de prova dos resíduos cerâmicos, sem adição de aditivo, 

após sair do forno a 1200°C 

 

Figura 4.15 Corpos de prova dos resíduos cerâmicos, com adição de aditivo, 

antes de ir para a estufa. 



49 

 

 

 

 

Figura 4.16 Corpos de prova dos resíduos cerâmicos, com adição de aditivo, 

após sair da estufa a 110°C 

 

 

Figura 4.17 Corpos de prova dos resíduos cerâmicos, com adição de aditivo, 

após sair do forno a 1000°C 

 

 

Figura 4.18 Corpos de prova dos resíduos cerâmicos, com adição de aditivo, 

após sair do forno a 1100°C 
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4.2.2 Retração Linear  

4.2.2.1 Retração Linear dos corpos de prova sem aditivo industrial.  

 

4.2.2.1.1 Retração Linear de Secagem a 110°C 

Observou-se não haver retração linear de secagem (RLS) nas três amostras, as 

medidas obtidas no paquímetro permaneceram as mesmas. 

 

4.2.2.1.2 Retração Linear de Queima a 700ºC, 1100ºC e 1200ºC. 

A Figura 4.19 mostra Retração Linear de Queima a 700ºC, 1100ºC e 1200ºC dos 

Resíduos de Louça Sanitária sem aditivo cerâmico. Os valores encontrados para os 

corpos de prova a 700ºC das amostras 1, 2 e 3 foram respectivamente: -0,4%, -2,4% e -

1,1%, além disso foi observado que houve fissuras nas três amostra, principalmente nos 

corpos de prova das amostras 2 e 3, como é possível observar na Figura 4.12. Nos 

corpos de prova a 1100ºC os valores da Retração Linear foram: amostra 1 (0%), 

amostra 2 (6,2%) e na amostra 3 (2%). Já nos corpos de prova submetidos a temperatura 

de 1200ºC só o da amostra 1 pode ser analisado tendo sofrido uma Retração Linear 

igual aos corpos de prova a 700ºC (-0,4%).  Os corpos de prova das amostras 2 e 3 

sofreram deformação e vitrificaram, como pode ser visto na Figura 4.14.   

A Figura 4.19, demonstra que Amostra 1, apresenta menor variação de retração 

linear de queima, este fato se deve primeiramente devido à Amostra 1 apresentar menor 

quantidade de compostos voláteis (0.66% CaO/MgO) e maiores percentuais de óxidos 

refratários (91,4% SiO2/Al2O3) comparados com a massa padrão, enquanto os corpos de 

prova da amostra 2, por apresentar uma maior presença de óxidos fundentes (6,49% 

K2O/Na2O) comparados com a massa padrão, resultam na maior formação, 

possivelmente, de fase líquida, que aumenta o grau de densificação da massa, causando 

uma tendência contrária à retração do corpo na direção medida no ensaio, ou seja existe 

uma expansão como podemos observa  Retração Linear de Queima a 700ºC. 
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Figura 4. 19 Retração Linear de Queima a 700ºC, 1100ºC e 1200ºC dos 

Resíduos de Louça Sanitária sem aditivo cerâmico 

 

Não foi gerado um gráfico representando a Retração Linear de Queima Total em 

nenhuma das temperaturas, já que os valores das amostras são os mesmos da Retração 

Linear de Queima, pois não houve Retração Linear de Secagem a 110°C. 

 

4.2.2.2 Retração Linear dos corpos de prova com aditivo industrial. 

 

4.2.2.2.1 Retração Linear de Secagem a 110°C 

Não houve Retração Linear de Secagem (RLS) nas três amostras que tinham em 

suas massas aditivo industrial, semelhante aos corpos de prova das amostras sem 

aditivo, as medidas permaneceram inalteradas. 

 

4.2.2.2.2 Retração Linear de Queima a 1000°C e 1100°C 

O aditivo cerâmico ADCER não tem em sua composição compostos voláteis 

(CaO/MgO), diante disso os corpos de prova confeccionados com material da amostra 1 

foi que teve menor Retração Linear de Queima a 1000ºC dos Resíduos de Louça 

Sanitária com aditivo cerâmico, gerando resultados negativos, indicando que houve 

expansão. 

A Retração Linear de Queima a 1100ºC dos Resíduos de Louça Sanitária com 

aditivo cerâmico, com relação aos corpos de prova dos Resíduos de Louça Sanitária sem 

aditivo cerâmico não houve alteração significativa, ficando os corpos de prova das 

amostras 1, 2 e 3 respectivamente: 0%, 6% e 3%, como é mostrada na Figura 4.20.  
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Figura 4. 20 Retração Linear de Queima a 1000ºC e 1100°C dos Resíduos de 

Louça Sanitária com aditivo cerâmico 

 

Por não existir Retração Linear de Secagem (RLS) nas três amostras que tinham 

em suas massas aditivo industrial, não foi possível avaliar a Retração Linear de Queima 

Total a 1100°C e 1100°C. 

 

4.2.3 Perda ao Fogo 

O aspecto dos ensaios de Perda ao Fogo (PF) está demonstrado na Figura 4.21, 

que mostra as amostra de resíduo sem aditivo industrial. De acordo com Silva(2008)     

o percentual de Perda ao Fogo de corpos de prova feitos com a massa padrão é de 

5,81%, a 1250 ºC, neste pode-se avaliar que em virtude da Amostra 3 apresentar maior 

teor de compostos voláteis, oriundos da decomposição da matéria orgânica, é a que mais 

se aproxima da massa padrão. Os valores para os corpos de prova das amostras 1, 2 e 3 

a 700ºC foram respectivamente 3%, 2,1% e 2,6%, e para a temperatura de 1100ºC 

foram 4%, 3,5% e 4,8%. 

Não foi possível neste ensaio realizar as medições das amostras 2 e 3 a 

temperatura de 1200ºC, em virtude das mesmas terem sofrido deformações e 

vitrificação. Para esta temperatura, os corpos de prova das amostras 1 tiveram 4,2% de 

Perda ao Fogo. 

 Na Figura 4.22 observam-se as amostras de resíduo com aditivo industrial, 

considerando o percentual de Perda ao Fogo de corpos de prova feitos com a massa 

padrão de 5,81%, a 1250º C, a amostra 3 é a que tem resultado mais próximo nas duas 

temperaturas testadas, além disso todos corpos de prova da amostra 2 tiveram o seu 

percentual de  Perda ao Fogo aumentado com o acréscimo do aditivo industrial 
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cerâmico ADCER, já a amostra 1 manteve-se quase com o mesmo percentual de antes 

de incorporar o aditivo. Os percentuais dos corpos de prova na temperatura de 1000º C 

foram os seguintes: amostra 1 (3,7%), amostra 2 (4,5%) e a amostra 3 (5,4%); e na 

temperatura de 1100º C os resultados foram: amostra 1 (3,7%), amostra 2 (4,6%) e a 

amostra 3 (5,9%). 

 

 

Figura 4. 21 Perda ao fogo a 700ºC, 1100ºC e 1200ºC dos Resíduos de 

Louça Sanitária sem aditivo cerâmico 

 

 

Figura 4. 22 Perda ao fogo a 1000ºC e 1100ºC dos Resíduos de Louça 

Sanitária com aditivo cerâmico 

 

4.2.4 Absorção de Água 

De acordo com Silva (2008) o valor normatizado pelas indústrias do ramo é de 

0,5% de Absorção de Água. Com se pode observar na Figura 4.23 que mostra a 

Absorção de Água dos Resíduos de Louça Sanitária sem aditivo cerâmico e na Figura 

4.24 que apresenta a Absorção de Água dos Resíduos de Louça Sanitária com aditivo 
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cerâmico, somente as amostras 1 (0%), amostra 2 (0,2%) e a amostra 3 (0,1%) na 

temperatura de 1100ºC atingiram o percentual exigido, tendo os corpos de prova dos 

mesmos sofrido o acréscimo do aditivo cerâmico industrial.  

Os resultados dos corpos de prova na temperatura de 700º C (sem aditivo) foram 

os seguintes: amostra 1 (8,5%), amostra 3 (9,7%); na temperatura de 1100º C (sem 

aditivo): amostra 1 (8,2%), amostra 2 (5,6%) e a amostra 3 (6,7%); na temperatura de 

1200º C (sem aditivo): amostra 1 (7,2%).  

Os percentuais dos corpos de prova na temperatura de 1000º C (com aditivo) 

foram: amostra 1 (8,5%), amostra 2 (11,5%) e a amostra 3 (15,4%).  

 

 

Figura 4. 23 Absorção de Água dos Resíduos de Louça Sanitária sem aditivo 

cerâmico 

 

 

Figura 4. 24 Absorção de Água dos Resíduos de Louça Sanitária com aditivo 

cerâmico 

 

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

700° 1100° 1200°

ABSORÇÃO DE ÁGUA

AMOSTRA 1

AMOSTRA 2

AMOSTRA 3

0,0
2,0
4,0
6,0
8,0

10,0
12,0
14,0
16,0

1000° 1100°

ABSORÇÃO DE ÁGUA

AMOSTRA 1

AMOSTRA 2

AMOSTRA 3



55 

 

 

 

Pode-se verificar que a absorção de água tende a diminuir com o aumento da 

temperatura de queima, isto devido à densificação que ocorre no material, (Collatto, 

2008). 

Os corpos de prova da amostra 2 a 700º C diluíram-se na água durante o ensaio, 

isso é explicado devido a mesma  apresentar 5,4% de compostos voláteis, que ao ser 

submetida a esta temperatura não foi suficiente para sinterizar, ocorrendo assim o 

aparecimento dos poros e o aumento da quantidade deles, havendo a expansão do corpo 

de prova e o surgimento de varias fissuras. Este resultado está coerente com o que diz a 

bibliografia existente, pois Callister Júnior (2002, p. 281), diz que à medida que se 

aumenta a porosidade de um material, diminui-se a resistência mecânica do mesmo e 

vice-versa, pois os poros agem como fases de resistência nula e concentradores de 

tensões agindo como defeitos para a iniciação da fratura. 

Também não pode ser feito o ensaio com os corpos de prova das amostras 2 e 3 a 

1200º C já que os mesmos sofreram deformações e vitrificaram durante a queima. 
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5. CONCLUSÕES 

 

Os corpos de prova dos resíduos da lavagem de argila, da massa de barbotina e do 

lodo da estação de tratamento, com a adição do aditivo cerâmico industrial ADCER, 

mantiveram-se em tons claros após a queima em todas as temperaturas estudas, com 

exceção dos corpos de prova do resíduo da massa de barbotina que foram submetidos a 

queima de 1100°C, obtendo desta forma parâmetros aceitáveis ao uso nas indústrias 

cerâmicas, pois dessa forma a cor da massa não irá interferir na tonalidade do esmalte.  

Observando o resultado da análise granulométrica, pode-se concluir que os 

resíduos da massa de barbotina e do lodo da estação de tratamento, devido ao tamanho 

dos grãos, seriam bastante úteis se reutilizados na massa de fabricação de louça 

sanitária, obtendo uma redução do custo no processo de moagem da massa. 

O resultado da adição do aditivo cerâmico industrial ADCER, nos corpos de 

provas dos três resíduos, implicou que os mesmos não sofreram deformação 

significativa ou fissura pós queima. 

O resíduo da lavagem de argila foi a que sofreu menor Retração Linear de 

Queima, tanto para os corpos de prova com e sem aditivo industrial cerâmico ADCER. 

Quanto ao percentual de Perda ao Fogo o resíduo do lodo da estação de 

tratamento foi o que teve resultado mais próximo nas duas temperaturas testadas em 

comparação com a massa padrão, principalmente as que usaram o aditivo cerâmico 

ADCER, em sua composição. 

Com relação ao parâmetro usado nas indústrias cerâmicas de louça sanitária 

quanto a Absorção de Água, todos os corpos de provas dos três resíduos com aditivo 

industrial cerâmico ADCER, na temperatura de 1100ºC atingiu o percentual exigido. 

Com a vitrificação sofrida pelos corpos de prova dos resíduos da massa de 

barbotina e do lodo da estação de tratamento a 1200º C, surge a possibilidade do 

aproveitamento nas indústrias de esmalte, para tanto são necessários estudos mais 

detalhados. 

Os resultados em geral demonstraram que os resíduos analisados neste trabalho, 

gerados pela indústria de louça sanitária tem propriedades bastante aceitáveis para 

serem aproveitados na indústria de revestimentos cerâmicos.  
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6. SUGESTÕES DE TRABALHOS FUTUROS 

 

Submeter as amostras de resíduos a ensaios científicos mais específicos como: 

MEV, EDX, para conhecimento estrutural e microestrutural das amostras comparando-

as a massa padrão. 

Produção de corpos de prova das amostras, com outros formatos e dimensões 

utilizando a extrusora cerâmica. 

Sujeitar os corpos de prova a ensaios de resistência mecânica. 
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