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RESUMO 

 

As argilas cauliniticas possuem ampla utilização na indústria cerâmica. As argilas que 

apresentam cor clara após a queima são interessantes para produção de revestimentos devido 

ao apelo estético. Caracterizou-se uma argila de Vitória da Conquista no Sudoeste da Bahia, 

com o objetivo de verificar as suas propriedades e composições. Os métodos de 

caracterização utilizados foram a calorimetria exploratória diferencial (DSC), a análise termo 

gravimétrica (TG), a absorção de água, retração na queima, a tensão de ruptura a flexão em 3 

pontos de corpos queimados a 1100ºC e 1200ºC e a difração de raios X. As análises feitas 

mostram que se trata de uma argila contendo principalmente caulinita, o quartzo e mica. Na 

análise granulométrica observou-se que apenas 35 % da amostra passa pela peneira 200 

(0,075 mm). Os percentuais encontrados no ensaio de absorção atômica indicam que a 

amostra é constituída principalmente de SiO2 e Al2O3, que foram confirmados através do 

método de Reitveld. Após a queima esta argila apresentou uma cor clara, sendo indicada para 

a fabricação de produtos cerâmicos tradicionais e de artesanato. 

Palavras-chave: argilas, cerâmica, caracterização, análise térmica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

ABSTRACT 

 

The kaolinitic clays are widely used in ceramic industry. Those with a light coloring after 

firing are of interest for the production of coatings due to their aesthetic. Clays from the 

Southwest Vitoria da Conquista, Bahia, were characterized in order to check their properties 

and composition. The used methods were Differential Scanning Calorimetry (DSC), 

Thermogravimetric Analysis, water absorption, shrinkage by firing, flexural tensile by 

strength and x rays powder diffraction. The samples were fired at 1100 oC and 1200 oC. The 

analyses show that it is clay containing mainly kaolinite, quartz and mica. A particle size 

analysis showed that only 35% of the sample passes through the 200 sieve (0.075 mm). The 

percentages found in the atomic absorption test indicate that the samples are composed mainly 

of SiO2 and Al2O3, compounds that were confirmed by the Rietveld method. After firing, 

these clays had a light color, which is recommended for the manufacture of ceramic products 

and traditional handicrafts. 

Key words: clay, ceramic, characterization, thermal analysis 
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1 INTRODUÇÃO 

 

                  A argila é uma matéria-prima básica para os produtos de cerâmica tradicional, e a 

cerâmica é praticamente tão antiga quanto a descoberta do fogo. Predominaram ao longo da 

história e até o final do século XIX, usada em métodos artesanais para a obtenção dos mais 

variados objetos de uso decorativo ou domestico e também de uso na construção civil e 

industrial, eram produzidos manualmente e muito deles com excelente qualidade. No século 

XX, acompanhando a evolução industrial, a indústria cerâmica adotou a produção em massa, 

na qual são de fundamental importância o conhecimento e controle das matérias-primas, dos 

produtos e dos processos. Em termos de evolução técnico-cientifica, a cerâmica pode ser 

dividida em três períodos: 

                   O primeiro período é denominado período keramos (do grego, sólido sinterizado 

ou queimado) e abrange o período dos tempos pré-históricos até cerca de 1900. Neste período, 

típico de atividade agrícola ou artesanal, as peças eram obtidas a partir de matérias-primas 

naturais e eram queimadas em fornos rudimentares. Toda a tecnologia era baseada na 

experiência de fabricação de cerâmica artesanal transmitida entre indivíduos. 

                   O segundo período, denominado período industrial dos silicatos (de cerca de 1900 

a 1940) abrange produtos cerâmicos fabricados em escala industrial a partir de matérias-

primas naturais. Outros produtos industriais como vidro, o cimento e refratários começam a 

ser produzidos industrialmente, com tecnologia experimental. A ciência estudava o que já se 

tinha obtido na prática. 

                    No terceiro período, denominado período de cerâmica avançada ou cerâmica de 

alta tecnologia (por volta de 1940 em diante), desenvolveu-se rapidamente a ciência dos 

materiais, na qual são estudadas a composição e a estrutura das substâncias, assim como as 

causas das propriedades. Neste período, a ciência esta se antecipando à pratica, prevendo, 

calculando reações e obtendo produtos com as propriedades desejadas. 

                    Face ao enfoque histórico e à grande diferença tecnológica entre os produtos 

obtidos empiricamente e os produtos obtidos mediante aplicação da Ciência, hoje em dia, a 

tendência é dividir a Cerâmica em dois grandes grupos: a Cerâmica Tradicional e a Cerâmica 

de Alta Tecnologia. (Notas de aula do Prof. Dr. Alexandre R Zandonadi, 2010) 

        Atualmente existe um grande número de indústrias de revestimento cerâmico no 

Brasil. Com  o crescimento da economia a indústria da construção civil está operando a pleno 

vapor. O deficit habitacional, o crescimento,  o surgimento de novas empresas e a indústria 
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crescendo, são fatores que fazem com que haja a necessidade de fabricação de materiais 

cerâmicos para atender a essa grande demanda. 

        Para que essas Indústrias funcionem é necessário o suprimento de matéria prima 

que é a argila, material esse que é encontrado abundantemente na natureza, mas que precisa 

ser devidamente caracterizado antes de sua aplicação na fabricação de produtos cerâmicos. 

Devido a essa necessidade, as investigações no campo de estudo das argilas despertam 

especial interesse e crescem a cada ano. 

Nos últimos anos o surgimento de uma série de novos materiais faz da área de 

pesquisa e desenvolvimento de materiais uma das mais importantes para que se obtenha uma 

boa relação custo versus benefício no que diz respeito aos materiais e suas aplicações. Tendo 

em vista que grande parte dos processos de produção já esta consolidada, o desafio 

tecnológico consiste no desenvolvimento de materiais ainda mais sofisticados e 

especializados, bem como considerações em relação ao impacto ambiental da produção dos 

materiais (CALLISTER, 2002). 

O conhecimento das propriedades dos materiais, das técnicas de caracterização 

e de processamento permite a produção de materiais mais especializados, os chamados 

materiais de engenharia. Quando a questão dos materiais de engenharia é abordada, entende-

se que, tão importante quanto o aspecto financeiro dos custos de uma determinada solução, as 

propriedades de um material (sejam próprias ou melhoradas) são decisivas na escolha para 

uma determinada aplicação.  

A indústria cerâmica, um dos mais dinâmicos setores da economia nacional, 

acompanhando outros setores produtivos, vem apresentando nos últimos anos uma acentuada 

tendência de regionalização de sua produção, em busca de mercados emergentes e novas 

bases de competitividade, consolidando pólos de desenvolvimento. Atento a essa tendência, o 

Governo do Estado da Bahia, por intermédio da Companhia Baiana de Pesquisa Mineral – 

CBPM, em parceria com o Instituto de Pesquisas Tecnológicas – IPT, desenvolveu uma série 

de estudos enfocando os fatores que contribuem para a implantação, consolidação e 

desenvolvimento de pólos cerâmicos na Bahia. (Catálogo de Matérias-primas – Cerâmica da 

Bahia / CBPM) 

         Este trabalho se propõe a caracterizar uma argila encontrada na região de 

Vitória da Conquista no Sudoeste da Bahia, para avaliar o seu potencial de aplicação nas 

indústrias cerâmicas na fabricação de produtos cerâmicos aplicados na construção civil em 

geral e em peças de artesanato. 
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1.1 OBJETIVO GERAL 

 

Caracterizar uma argila caulinítica encontrada em Vitória da Conquista, Bahia, 

para utilização na fabricação de produtos cerâmicos. 

 

1.2 OBJETIVO ESPECÍFICO 

 

Caracterizar uma argila através de análises térmicas, difração de raios X, 

ensaios físicos e químicos, para utilização em produtos cerâmicos da construção civil, de uso 

doméstico, refratários, abrasivos, cimentos, artesanato e de alta tecnologia. 

 

 

1.3 JUSTIFICATIVA 

 

Nas civilizações primitivas, o homem empregava os materiais assim como os 

encontrava na natureza; não os trabalhava. Não demorou muito, porém, para que começasse a 

aprender a modelá-los e adaptá-los às suas necessidades. A partir daí a evolução se deu a 

passos lentos. Até a época dos grandes descobrimentos, a técnica se resumia em modelar os 

materiais encontrados, os quais eram poucos, tendo quase sempre o mesmo emprego. Na 

construção predominavam a pedra, a madeira e o barro. Os metais eram empregados em 

menor escala, e, ainda menos, os couros e as fibras vegetais. (Falção Bauer, L.A. 2005) 

Com o passar dos tempos as necessidades do homem foram aumentando, e 

consequentemente, os padrões exigidos ficaram mais rígidos. Ele passou a demandar 

materiais cada vez mais específicos em trabalhabilidade, resistência, durabilidade e melhor 

aparência do que aqueles até então empregados. Dai os estudos em materiais argilosos 

tornaram-se cada vez mais necessários. 

As argilas têm grande importância nas prospecções geológicas, em agricultura, 

em mecânica dos solos e em grande número de indústrias, como, por exemplo, metalúrgica, 

de petróleo, de borracha, de papel e de cerâmica. Sempre houve certo interesse no estudo das 

argilas, mas apenas no decorrer dos últimos cinquenta anos que meios adequados de pesquisa 

científica tornaram possível seu estudo mais aprofundado. Desde 1925, muitos estudos têm 

sido realizados sobre a composição, a estrutura e as propriedades fundamentais dos 

constituintes das argilas e solos; têm sido estudadas as formas de ocorrência e a gênese das 

várias formas de argilas, dos solos e dos depósitos de interesse industrial e, em especial a 
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relação do argilomineral ou argilominerais presentes nas argilas com suas propriedades 

tecnológicas. (SANTOS, P. de S. – 2 ed, 1989).  

                     A massa cerâmica obtida poderá apresentar melhores características de 

utilização, se forem estudados as características das argilas que estão entre as matérias-primas 

empregadas na fabricação de produtos cerâmicos. A pesquisa científica da composição dos 

materiais, suas possíveis misturas finais e sua aplicabilidade permitirá alcançar tais 

características. 

Trabalhar as propriedades dos materiais é uma das principais funções do 

engenheiro de materiais seja através de processamento ou da combinação de propriedades de 

diferentes materiais. Esta busca pela melhoria das condições de trabalho de um material em 

cerâmica deve ser obtida através do estudo detalhado das argilas existentes.  

                     Usando os conhecimentos existentes sobre as argilas brasileiras e os 

conhecimentos científico-tecnológicos internacionais, procura-se mostrar como é possível 

tentar desenvolver uma tecnologia nacional em torno do aproveitamento e da valorização de 

nossas matérias-primas visando o máximo a auto-suficiência e a independência nacional. 

(Santos, P de S – Vol 1, 1989) 

 O Estado da Bahia apresenta uma diversidade de terrenos geológicos que 

encerram uma expressiva dotação mineral, produzindo cerca de 50 variedades de substâncias 

minerais, e situa-se entre os mais importantes estados produtores de minerais industriais, 

ressaltando-se agregados, rochas ornamentais e matérias-primas cerâmicas. (Catálogo de 

Matérias-Primas – Cerâmicas da Bahia / CBPM) 

                        A argila foi coletada na região Sudoeste da Bahia que abrange 38 municípios e 

conta com uma população de, aproximadamente, um milhão de habitantes. Vitória da 

Conquista, com 308.204  habitantes (IBGE 2007), é o centro mais importante da região e a 

terceira maior cidade do interior baiano.  
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Figura 1: Mapa da região sudoeste da Bahia 
 
 
1.4 METODOLOGIA 

 

Revisões bibliográficas em livros, dissertações, teses, artigos científicos 

publicados em periódicos, anais de congressos, sites, entre outras bibliografias. 

Na parte experimental a argila coletada na região foi caracterizada por meio 

dos seguintes ensaios: difração de raios X, termogavimetria (TG), calorimetria exploratória 

diferencial (DSC), espectrofotometria de absorção atômica, método de Reitveld, e MEV. 

Após o processamento e obtenção das alíquotas, foram conformados corpos de 

prova que foram caracterizados por meio de ensaios mecânicos, térmicos, morfológicos, 

físico-químicos como: absorção de água, ensaio de resistência a flexão em 3 pontos, retração 

na queima, determinação do limite de liquidez e limite de plasticidade. 
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2 FUNDAMENTOS TEÓRICOS E REVISÃO DA LITERATURA 

 

2.1 – INTRODUÇÃO 

 

2.1.1 - Cerâmica 

                    Cerâmica é a arte de fabricar e de usar peças sólidas, as quais têm como 

componentes essenciais e são constituídas, em grande parte, por materiais inorgânicos não 

metálicos. 

                    Materiais cerâmicos, ou cerâmicas (no plural), compreendem todos os materiais 

de emprego em engenharia (materiais de construção de engenharia) ou produtos químicos 

inorgânicos, com exceção dos metais e suas ligas e que são obtidos, geralmente, pelo 

tratamento em temperaturas elevadas (Souza Santos, 1992). 

                  Pode-se dizer que o ceramista trabalha com todo material não metálico insolúvel 

encontrado na crosta terrestre e com todos os compostos inorgânicos insolúveis e não 

metálicos que o homem já sintetizou; dessa forma, cerâmica seria um ramo da química 

inorgânica que trata dos compostos formados em temperaturas elevadas. 

                 Tecnologia cerâmica trata, principalmente, da criação, desenvolvimento, produção, 

ensaio, avaliação, aplicação e conhecimento dos materiais ou produtos cerâmicos. Mais 

especificamente da: 

*natureza e comportamento das matérias-primas; 

*estrutura e composição dos materiais cerâmicos; 

*natureza e comportamento dos produtos cerâmicos; 

*utilização prática dos produtos cerâmicos. 

                   Os materiais cerâmicos são fabricados a partir de matérias-primas que incluem: 

-matérias-primas naturais, Ex.: argilas, quartzito, caulim, feldspatos, cromita, entre outras; 

-matérias-primas beneficiadas, ex.: caulim, zirconita, cromita, argilas, entre outras; 

-matérias-primas sintéticas de características controladas, ex.: carbeto de silício (SiC), 

corundum (Al2O3), MgO, nitreto de boro, titanato de bário. 

                   Por meio de um processamento adequado, as propriedades dessas matérias-primas 

são alteradas em composição química, em estrutura cristalina e no arranjo das diversas fases 

componentes (textura ou micro-estrutura e na forma externa); geralmente pelo menos em uma 

das etapas do processamento, os materiais são submetidos a temperaturas elevadas para que as 

propriedades úteis sejam obtidas. 
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Exemplos: 

• Somente alteração da estrutura cristalina 

 

Quartzo ά -------573ºC----------> quartzo β 

 

Quartzo β -------870ºC----------> tridimita γ 

 

Tridimita γ ------1470ºC -------> cristobalita β 

 

Cristobalita β ----1700ºC -------> fusão completa 

 

• Alteração da composição química e das estruturas cristalinas 

 

2SiO2.Al2O3.2H2O ---------- 500ºC-----------> 2SiO2.Al2O3+ ↑2H2O 

        Caulinita                                                          metacaulinita 

 

2(Al2O3.3SiO2)-----------------925ºC-----------> 2Al2O3.3SiO2 + SiO2 

       Metacaulinita                                                    espinélio Al:Si 

 

2Al2O3.3SiO2-----------------1100ºC-----------> 2(Al2O3.SiO2) + SiO2 

        Espinélio Al:Si                                            mulita 1:1 + tridimita 

 

3(Al2O3.SiO2)-------------- > 1400ºC ----------> 3Al2O3.2SiO2 + SiO2 

        Mulita 1:1                                                   mulita 3:2 + cristobalita 

(Fonte: notas de aula do prof. Alexandre R. Zandonadi) 

                   Os materiais cerâmicos processados, ou produtos cerâmicos, são constituídos quer 

por uma fase vítrea, quer por uma fase cristalina que se apresenta como cristais únicos ou 

como aglomerados de cristais de diversas formas e dimensões, quer por um sistema composto 

constituindo materiais amorfos e grãos cristalinos, podendo conter cermetos.  

                   Dessa forma, a interpretação das propriedades químicas e físicas dos materiais 

cerâmicos deve ser feita em termos: 

- da identidade das fases constituintes; 

- do arranjo das fases componentes (micro-estrutura); 
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- do grau de perfeição das fases componentes em relação com os defeitos estruturais: pureza e 

estequiometria. 

                     Portanto, as seguintes propriedades devem ser estudadas para uma compreensão 

da estrutura e comportamento dos materiais cerâmicos: 

- propriedades elétricas; 

- propriedades magnéticas; 

- propriedades ópticas; 

- propriedades mecânicas, quer do ponto de vista macroscópico e microscópico, quer do ponto 

de vista atomístico; 

- propriedades térmicas; 

- comportamento sob radiações de alta energia; 

- propriedades termodinâmicas; 

- cinética das reações; 

- propriedades de superfícies e de interfaces. 

                     A produção de materiais cerâmicos compreende uma sequência de etapas de 

manufatura para o processamento de sólidos e líquidos, sendo que, pelo menos, uma das 

etapas consiste em fazer que ocorram reações em temperaturas elevadas para que os produtos 

cerâmicos adquiram as propriedades úteis desejadas. 

                    As principais etapas no processamento de materiais cerâmicos podem ser 

agrupadas da seguinte forma: 

- preparação das matérias-primas; 

- conformação; 

-secagem; 

- queima (sinterização); 

- acabamento 

Notas de aula do Professor Dr. Alexandre R. Zandonadi 

 

2.1.2 – Preparação das matérias-primas 

 

             A preparação das matérias-primas podem compreender as seguintes operações: 

 

- Cominuição: Redução da granulometria ou dimensões das partículas das matérias-primas 

por processos mecânicos ou outros. 
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- Fracionamento granulométrico: Separação dos materiais fragmentados em frações de 

dimensões especificadas por elutriação (processo por meio do qual se separa uma mistura de 

partículas de diferentes tamanhos, em frações mais ou menos homogêneas, mediante a 

sedimentação numa corrente de fluido), sedimentação e peneiramento. A determinação da 

distribuição granulométrica ou análise granulométrica do material é um acessório óbvio a 

estas operações. 

- Mistura ou dispersão: Dispersão de sólidos em líquidos e gases é a mistura de líquidos ou 

partículas sólidas, de modo a levar ao melhor e mais íntimo contato entre as partículas 

componentes do sistema. 

 

2.1.3 – Conformação 

                    Densificação, compactação e moldagem das matérias-primas fragmentadas, 

massas plásticas, suspensões sólido-líquido e a solidificação em peças de forma e dimensões 

desejadas. 

 

2.1.4 – Processamento térmico 

                    Nessa etapa são obtidas as transformações desejadas, em estrutura e 

composições, pela aplicação da energia térmica. O processamento térmico pode ocorrer em 

diferentes pontos da manufatura, desde o pré-tratamento das matérias-primas até um último 

tratamento térmico da peça cerâmica. O processamento térmico pode ser subdividido em um 

certo número de categorias, tais como secagem, queima, recozimento e fusão. 

 

2.1.5 – Acabamento 

                   É o acabamento final de uma peça cerâmica que irá torná-la utilizável em uma 

finalidade específica. Esse tratamento pode incluir cobertura, moagem, polimento e 

galvanoplastia. (A galvanoplastia é um tratamento de superfície que consiste em depositar um 

metal sobre um substrato (metálico ou não), através da redução química ou eletrolítica para 

proteção, melhor condutividade e melhor capacitação para se soldar sobre a superfície 

tratada.) Outras aplicações são: para melhorar a aparência, aglutinar partículas não condutoras 

à camada electrodepositada, melhorar a resistência ao atrito, melhorar a dureza superficial, 

melhorar a resistência à temperatura, entre outras.  
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2.1.6 - Classificação dos produtos cerâmicos 

                       Os materiais cerâmicos podem ser divididos em grupos que levam em 

conta, sobretudo, o tipo de utilização final (Fonte: notas de aula do prof. Alexandre R. 

Zandonadi) 

A) Cerâmica estrutural ou cerâmica vermelha - 1º Grupo 

                    Compreende os seguintes produtos: tijolos e blocos, telhas, tubos, lajes para 

forno, lajotas, vasos ornamentais, agregado leve de argila expandida e outros. Esses produtos 

são na quase totalidade, fabricados próximos de centros consumidores, utilizando matérias-

primas locais. Essas matérias-primas são argilas com alto teor de impurezas, entre as quais 

destacam-se compostos de baixo ponto de fusão e outros com alto teor de ferro, estes, os 

responsáveis pela cor vermelha característica dos produtos. São produtos que se caracterizam 

por sua boa durabilidade e resistência mecânica e custo muito baixo, tendo as empresas que 

utilizar grandes áreas e movimentar grandes volumes de matéria-prima. A queima desses 

produtos, fabricados a partir de argilas muito impuras, tem representado verdadeiros desafios 

ao controle e uniformidade da temperatura de queima.  

 

B) Cerâmica branca - 2º Grupo 

                    Compreende os seguintes produtos: louça sanitária, porcelana de mesa, porcelana 

elétrica (isoladores de baixa, média, alta e extra-alta tensão), porcelana técnica e de 

laboratório, entre outras. Em geral, esses produtos são fabricados a partir de misturas de 

matérias-primas, normalmente argilas, materiais fundentes (como o feldspato) e o quartzo. De 

modo geral, as temperaturas de queima têm que ser elevadas para que possam ser obtidos 

produtos densos e de alta dureza. Para que a cor após a queima seja realmente branca, as 

matérias-primas devem ser adequadamente puras; isso resulta na necessidade do uso de 

fundentes para que as temperaturas de queima sejam economicamente aceitáveis. A maioria 

dos produtos de cerâmica branca são vidrados em pelo menos uma face, a fim de 

impermeabilizá-la à penetração de líquidos. Junto ao vidrado, muitas vezes se aplica alguma 

decoração. 

Grandes mudanças têm ocorrido na fabricação de produtos de cerâmica branca desde os 

tempos primitivos em que essa fabricação era artesanal e, baseada na tradição e em segredos 

transmitidos de pai para filho até os dias atuais em que a moderna tecnologia é baseada na 

engenharia e em princípios científicos. Etapas importantes da modernização foram em 

primeiro lugar a introdução de máquinas automáticas para conformação de peças em 
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substituição às antigas operações manuais e depois o desenvolvimento de novas composições 

químicas baseadas em matérias-primas de alta pureza e, muitas vezes, de alto custo. 

 

C) Cerâmica de revestimento - 3º Grupo  

                    Compreende os seguintes produtos: azulejos, ladrilhos e pastilhas (mosaicos). 

Tendo em vista o formato regular das peças, esse grupo de produtos é o que tem permitido o 

maior grau de automação industrial. A grande maioria das etapas de processo são controladas 

automaticamente e é cada vez mais intenso o uso de microprocessadores. Hoje já se fala em 

fábricas com gerenciamento total por computador desde a manipulação das matérias-primas 

até a embalagem. 

 

D) Refratários – 4º Grupo 

                    Compreende os seguintes produtos: de sílica, sílico-aluminosos, aluminosos, de 

carbeto de silício, de mulita, de cordierita, de magnésia, de cromita, de carbono, de grafita e 

tantos outros. São produtos fabricados deliberadamente para suportar temperaturas elevadas 

sob as condições específicas dos fornos industriais. Essa classe de produtos deve apresentar 

resistência a altas temperaturas, boa resistência a quente, inércia química, boa resistência à 

abrasão e propriedades térmicas adequadas. 

                   Os maiores consumidores de refratários são as indústrias siderúrgicas e 

metalúrgicas. Muitas operações na indústria do aço, incluindo coqueificação do carvão 

(aquecimento do carvão a altas temperaturas), redução do minério de ferro em alto-forno, 

refino do gusa a aço em conversores, o vazamento do aço líquido em panelas e das panelas 

para as lingoteiras e o tratamento térmico dos lingotes antes da laminação, requerem 

diferentes tipos de materiais refratários. 

                    As diversas indústrias cerâmicas também usam muitos produtos refratários na 

importante etapa de queima da produção cerâmica. Outros grandes consumidores de 

refratários são as indústrias de cimento e vidro, e as usinas de açúcar e álcool (caldeiras). 

 

E) Isolantes térmicos - 5º Grupo 

                   Compreende os seguintes produtos: refratários isolantes, fibras cerâmicas e 

outros. Os isolantes térmicos são classificados em várias categorias, de acordo com a massa 

específica aparente e a temperatura de uso. Existem os refratários isolantes com peças de 
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formatos definidos, os isolantes térmicos fibrosos (fibras cerâmicas), os isolantes térmicos de 

fibra de vidro e lã de rocha, os isolantes de silicato de cálcio, a vermiculita expandida e 

outros. 

 

F) Cerâmicas especiais ou de alta tecnologia - 6º Grupo 

                    Com a utilização da Ciência dos Materiais está sendo possível desenvolver uma 

grande variedade de produtos cerâmicos não tradicionais baseados em matérias-primas de alta 

pureza, fabricados e queimados por técnicas especiais. São produtos com funções químicas, 

mecânicas, térmicas, ópticas, magnéticas, eletroeletrônicas, biológicas e nucleares. Os 

desenvolvimentos nesse campo estão sendo muito rápidos e muito da tecnologia de hoje será 

substituída pelas inovações de amanhã. 

 

G) Cimento e cal - 7º Grupo 

                    O cimento é obtido pelo tratamento térmico adequado de minerais, a fim de 

torná-los reativos com a água, transformando-se depois em massas petrificadas. Na indústria 

de cimento, o tratamento térmico é efetuado em imensos fornos rotativos, considerados uma 

das maiores peças móveis de equipamentos industriais no mundo. As principais matérias-

primas da indústria do cimento são: o calcário, as argilas, minerais ricos em ferro e Cal. 

 

H) Vidro - 8º Grupo 

                    A tendência de alguns materiais cerâmicos de não se recristalizarem após a fusão 

e resfriamento é a base para fabricação do vidro. Tais materiais cerâmicos não cristalinos se 

comportam como líquidos altamente viscosos, rígidos à temperatura ambiente, mas que 

amolecem gradualmente e começam a escoar à medida que a temperatura aumenta. Muitos 

vidros são transparentes a luz e essa é a propriedade responsável pelo seu uso em janelas, 

garrafas, bulbos de lâmpada e lentes. 

                   Embora a matéria-prima básica do vidro seja a sílica, a composição química pode 

variar mediante a adição de outros minerais de modo a obter uma infinidade de variedades de 

vidro com propriedades bem definidas. A adição ao vidro de óxidos, sobretudo dos elementos 

de transição, permite obter vidros coloridos com as mais diversas tonalidades. 

                  A natureza líquida do vidro permite que peças sejam formadas por métodos 

inaplicáveis para outros materiais cerâmicos. O vidro pode ser estirado em chapas, soprado e 
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formar recipientes ocos, prensados e transformado em fibras por centrifugação através de 

orifícios. Alguns vidros podem receber tratamento térmico especial e se transformar em vitro-

cerâmicas de largo uso doméstico. 

 

I) Abrasivos - 9º Grupo 

                 Nesse grupo se enquadram grãos abrasivos obtidos por processos cerâmicos e 

produtos obtidos a partir desses grãos. Os grãos abrasivos são principalmente o óxido de 

alumínio eletrofundido e carbeto de silício, além de outros como o diamante sintético, o óxido 

de cério, entre outros, e usualmente são usados soltos. Os produtos abrasivos são ferramentas 

abrasivas como, lixas, rebolos, discos de desbaste e de corte, ponta montada, pedra de afiar e 

outros. As ferramentas são grãos abrasivos soldados por um ligante, com diferentes formas e 

dimensões que se destinam ao trabalho de corte, desbaste, retífica e polimento. 

 

                        A natureza da materia-prima tem um grande efeito sobre as propriedades finais 

de um componente cerâmico. Pureza, distribuição de tamanho de partículas, reatividade, 

forma polimórfica, disponibilidade, e custo devem ser considerados e cuidadosamente 

controlados. O autor David Richerson discute os tipos e fontes de matérias-primas e do 

processamento necessário para prepara-los para a pureza adequada, a distribuição do tamanho 

da partícula, e outras condições necessárias para alcançar os melhores resultados em etapas 

posteriores de processamento. (David W. Richerson, 2006.) 

 

A produção de materiais cerâmicos compreende de forma ampla, a 

caracterização dos materiais utilizados tanto na matriz quanto no reforço e seus consequentes 

aditivos de processamento e seu processo de obtenção. 

Uma vez produzidos, os materiais cerâmicos serão caracterizados por meio de 

diferentes ensaios obedecendo às normas e procedimentos existentes para sua correta 

realização e efetiva obtenção de resultados. 

 

2.2 MATERIAIS CERÂMICOS 

 

Materiais cerâmicos são compostos formados por elementos metálicos e não 

metálicos (CALLISTER, 2002), sendo, em geral, um deles um não-metal ou sólido não 

metálico e o outro um metal, podendo também, ser outro sólido não metálico (BARSOUM, 
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2003). Óxidos, silicatos, carbonetos e nitretos consistem nos principais tipos de materiais 

cerâmicos. Dessa forma, MgO, CaO, SiO2 e Al2O3 são compostos cerâmicos relativamente 

simples.  

Shackelford (2008) classifica a cerâmica em grupos de acordo com sua 

abundância na crosta terrestre. Por esta classificação, tem-se no grupo das cerâmicas 

cristalinas os silicatos (no qual predominam a presença de SiO2), as cerâmicas de óxidos de 

não-silicatos (grupo ao qual pertencem o MgO, CaO e a alumina) e o terceiro grupo o das 

cerâmicas de não óxidos (neste grupo estão presentes os carbetos e nitretos em geral).  

Em linhas gerais, os materiais cerâmicos são classificados como materiais 

cristalinos podendo aparecer na forma mono ou apresentar microestrutura policristalina, sendo 

que esta última apresenta comportamento mecânico frágil (ASKELAND, PHULÉ; 2008). 

Apresentam-se ainda em forma amorfa ou parcialmente amorfa. 

Os materiais cerâmicos são isolantes térmicos e elétricos. Resistem também às 

altas temperaturas e apresentam maior resistência à ambientes abrasivos que os metais e os 

polímeros (PADILHA, 1997). Possuem ainda dureza elevada e a alta fragilidade. Dentro do 

grupo dos materiais cerâmicos, pode-se destacar o cimento, o vidro, materiais refratários, 

semicondutores e as argilas (grupo no qual se destacam os argilominerais, esmectitas, ilitas e 

caulinita, que são os principais constituintes das argilas). 

 

2.2.1 Argilas e argilominerais 

 

                       Tecnologia de argilas é a aplicação dos conhecimentos científicos fundamentais 

sobre a estrutura, métodos de estudo e as propriedades físico-químicas das argilas e dos 

argilominerais empregados nas indústrias, artes e profissões que trabalham com argilas como 

matéria-prima fundamental (Grim, 1950-1955). 

                    A argila é um material natural, terroso, de granulação fina, que geralmente 

adquire, quando umedecido com água, certa plasticidade; quimicamente, são as argilas 

formadas essencialmente por silicatos hidratados de alumínio, ferro e magnésio. Designa 

ainda o nome “argila” um grupo de partículas do solo cujas dimensões se encontram entre 

uma faixa especificada de valores. O termo “folhelho” é usado para argilas laminadas ou 

estratificadas naturalmente; pode o folhelho ter a mesma consistência ou textura das argilas 

usuais ou ser completamente adensado e duro, chamando-se então “argilito”. A palavra “solo” 

tem interpretações diferentes, conforme seja usada em agricultura, geologia ou engenharia. Há 
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variação considerável na terminologia das argilas e argilominerais nos diversos setores 

científicos e tecnológicos que se utilizam deste material.(Santos, P de S. 1989) 

                   Têm as argilas grande importância nas prospecções geológicas, em agricultura, 

em mecânica dos solos e em grande número de indústrias, como, por exemplo, metalúrgica, 

de petróleo, de borracha, de papel e de cerâmica. Sempre houve certo interesse no estudo das 

argilas. 

                  Sabe-se modernamente que praticamente todas as argilas são constituídas 

essencialmente por partículas cristalinas extremamente pequenas de um número restrito de 

minerais conhecidos como “argilominrais” (O termo Clay minerals ou Tonmineralien pode 

ser traduzido como minerais de argila ou minerais argilosos; contudo, as argilas contêm, 

normalmente, um certo teor de minerais usuais residuais, muitas vezes finamente divididos, 

como certas formas de sílica e de óxidos de ferro e titânio, o quartzo é um mineral que pode 

estar presente na argila). Uma argila qualquer pode ser composta por partículas de um 

argilomineral ou por uma mistura de diversos argilominerais. Quimicamente, os 

argilominerais, como foi assinalado acima, são compostos por silicatos hidratados de 

alumínio e ferro, contendo ainda, geralmente, certo teor de elementos alcalinos e alcalino-

terrosos. Além dos argilominerais contêm as argilas, geralmente, outros materiais e minerais, 

tais como “matéria orgânica”, sais solúveis e partículas de quartzo, pirita, mica, calcita, 

dolomita e outros minerais residuais, e podem conter também minerais não-cristalinos ou 

amorfos (Souza Santos, 1992). 

                   Anteriormente à formulação do conceito de argilomineral, muitos outros conceitos 

foram sugeridos para a composição das argilas. Os seguintes tipos de minerais foram assim 

propostos como componentes fundamentais de todos os solos e argilas: zeólitas, caulinita e 

misturas amorfas heterogêneas de sílica com hidróxidos de alumínio e ferro, além da matéria 

orgânica. Tem sido sugerido também que fragmentos de minerais de qualquer rocha poderiam 

ser considerados como argila, desde que essas partículas fossem suficientemente pequenas. 

Estes conceitos, por incorretos, foram abandonados(Souza Santos, 1992). 

                 O Brasil possui atualmente indústrias que utilizam argilas de diversos tipos: a) a 

indústria cerâmica usa argilas na fabricação de cerâmica vermelha (tijolos, telhas, 

revestimento cerâmico, lajes e material ornamental), de cerâmica branca (material sanitário, 

louça doméstica, azulejos e pastilhas, porcelana doméstica, de laboratório e técnica); de 

material refratário (sílico-aluminosos e aluminosos); b) as indústrias de borrachas e plásticos 

que as utilizam como cargas ativas e inertes; c) as indústrias de papel e papelão que utilizam 

argilas como carga e como cobertura; d) a indústria metalúrgica, que usa argilas como 
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aglomerantes de areias de moldagem para a fundição de metais e para pelotização de minérios 

de ferro; e) a indústria utiliza argilas como diluentes primários e secundários (pós inertes) 

para inseticidas e pesticidas; f) as indústrias de óleos comestíveis e de derivados de petróleo 

utilizam argilas como agentes descorantes de óleos vegetais e minerais; g) argilas são usadas 

como agentes tixotrópicos em lamas para a perfuração de poços de sondagem de petróleo e de 

água (artesianos); h) argilas especiais são usadas como catalisadores no craqueamento de 

petróleo para a produção de gasolina; i) argilas são utilizadas com finalidades específicas, 

como, por exemplo, na manufatura de minas de lápis, como carga para sabão e tecidos, como 

pigmento para tintas, na fabricação de cimentos e de produtos farmacêuticos. (Santos, P de S. 

1989) 

 

2.3 CARACTERIZAÇÃO DE MATERIAIS 

 

Caracterizar um material é, em linhas gerais, identificar e conhecer suas 

propriedades, comportamento e morfologia para que este material possa ser utilizado em sua 

aplicação correta extraindo o máximo de suas propriedades sem que se incorra em risco de 

acidentes ou ocorra um superdimensionamento que acarretaria em custos supérfluos que 

certamente caminham na contramão das tendências econômicas e industriais. 

Para que se caracterize um material analisando suas propriedades, são 

necessários que sejam realizados ensaios para quaisquer grupos de propriedades que se queira 

analisar (mecânicas, térmicas, elétricas, ópticas, reológicas, entre outras). Abaixo, estão 

descritos alguns ensaios mecânicos e térmicos que foram realizados neste estudo: 

 

2.3.1 Ensaios mecânicos 

 

Os ensaios mecânicos são aqueles que determinam a resposta dos materiais às 

influências mecânicas externas, tais como tração, compressão e flexão. Essas respostas 

consistem invariavelmente em deformações que podem ser reversíveis ou não (elásticas ou 

plásticas). Os materiais cerâmicos apresentam somente deformação elástica. A fratura frágil 

ocorre após a deformação elástica. 

A análise dessas propriedades verificadas em ensaios mecânicos é parte 

fundamental para identificação da viabilidade, ou não, de determinado material para uma 

aplicação tendo em vista que os valores das propriedades servem como base de comparação 

do desempenho mecânico dos diversos tipos de cerâmicas. 
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Os resultados obtidos nesses ensaios são apresentados de forma gráfica através 

da curva tensão versus deformação onde o material é solicitado mecanicamente a força e 

velocidade controlados e definidos em normas técnicas enquanto sua deformação é medida 

até o momento da ruptura ou algum parâmetro pré-estabelecido. 

 

2.3.1.1 Ensaio de tração 

 

Para os materiais cerâmicos os ensaios de tração não são normalmente 

utilizados devido aos seguintes motivos: a) os corpos-de-prova são de difícil confecção uma 

vez que as cerâmicas contraem durante a etapa de sinterização; b) para os materiais cerâmicos 

a fratura pode ocorrer durante a fixação do corpo-de-prova às garras da máquina de ensaios; 

c) a fratura no corpo-de-prova ocorre para uma deformação muito pequena (na faixa de 

0,1%). Sendo assim os corpos precisariam estar perfeitamente alinhados para que as 

ocorrências de tensões de dobramento ou flexão não fossem observadas. 

 

2.3.1.2 Ensaio de flexão em três pontos 

 

O ensaio de flexão representa a tensão máxima desenvolvida na superfície de 

um material quando a mesma está sujeita a esforços de dobramento. Este ensaio é aplicado em 

materiais rígidos, ou seja, aqueles que não vergam excessivamente. 

A norma ASTM D790 descreve os procedimentos para realização do ensaio de 

resistência à flexão. Em geral, os tipos mais comuns de ensaios de resistência à flexão são os 

ensaios de três e quatro pontos. O primeiro é utilizado para os materiais metálicos e 

poliméricos ao passo que o segundo é utilizado em materiais cerâmicos devido à fragilidade 

desse tipo de material à compressão livre. 

O Esquema 08 ilustra a aplicação da carga no Ensaio de Flexão em 3 Pontos e 

os esforços de tração e compressão existentes no corpo de prova. 

 



 
31 

 

 

Esquema 01: Representação esquemática do ensaio de flexão em 3 pontos. 

 

Os corpos de prova utilizados nesse tipo de ensaio são preparados geralmente 

em forma de barras retangulares com seção transversal plana, sendo suas medidas mais 

importantes o comprimento (l), a largura (b) e a espessura (h) e o raio (r) no caso dos corpos 

de seção circular. 

A tensão de ruptura a flexão (σrf) em 3 pontos de corpos retangulares é 

calculada de acordo com a equação 2:  

 

σrf = 3 F.L / 2 b d2
  (equação 2) 

Onde:  

σrf = Tensão de ruptura a flexão (MPa) 

F = carga aplicada (N) 

L = distância entre apoios (m) 

b = largura do corpo-de-prova (m) 

d = espessura do corpo-de-prova (m) 

 

No caso dos corpos cilíndricos tensão de ruptura a flexão (σrf) é calculada 

conforme a equação 3: 
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σrf = F.L / π r3
  (equação 3) 

Onde:  

σrf = Tensão de ruptura à flexão (MPa) 

F = carga aplicada (N) 

L = distância entre apoios (m) 

π = constante matemática (3,1415927...) 

r = raio do corpo-de-prova (m) 

 

Faz-se uso ainda de outro tipo de ensaio de flexão, o ensaio de flexão em 04 

pontos. Neste caso, o cálculo da tensão de ruptura é dado pela equação 4: 

 

σrf = 3.F.L / 4 b d2
  (equação 4) 

Onde:  

σrf = Tensão de ruptura a flexão (MPa) 

F = carga aplicada (N) 

L = distância entre apoios (m) 

b = largura do corpo-de-prova (m) 

d = espessura do corpo-de-prova (m) 

 

2.3.1.3 Ensaios de porosidade aparente, absorção de água e massa específica aparente após a 

queima. 

                    Essas propriedades são importantes, pois avaliam o comportamento do produto 

na presença de água, bem como, são indicativos para prever se uma argila pode ser usada na 

fabricação de um determinado produto. 

                   Estes ensaios são feitos com a queima ou sinterização dos corpos de prova nas 

temperaturas especificadas, em atmosfera oxidante e aquecimento constante (100 a 150 ºC/h). 

Manter a temperatura de queima durante 3 horas, deixar resfriar dentro do forno e depois 

pesar. Logo após colocar os corpos de prova imersos em água, em recipiente adequado e 

ferver durante 2 horas, mantendo o nível de água acima dos corpos de prova com temperatura 

controlada. Após ferver os corpos de prova deixar os mesmos imersos e resfriar até a 

temperatura ambiente. Determinar a massa dos corpos de prova imersos, efetuando a pesagem 

com o corpo de prova suspenso por um fio de arame fino preso a um dos braços da balança. A 

balança deve ser previamente calibrada com fio imerso em água à mesma profundidade da 

pesagem do corpo de prova. Retirar os corpos de prova do recipiente, eliminar o excesso de 
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água da superfície com um pano úmido e pesar os corpos de prova saturados. Calcular a 

absorção de água, a porosidade aparente e a massa específica aparente pelas fórmulas: 

             

AA =  Mu – Ms   x 100 

               Ms 

 

PA =  Mu – Ms   x100 

          Mu - Mi 

 

MEA = Mu - Ms ___ x 100 

            Vt 

Onde: 

AA = Absorção de água, em %. 

PA = Porosidade aparente, em %. 

MEA = Massa específica aparente, em g/cm³. 

Mu = Massa do corpo de prova saturado com água, em grama. 

Ms = Massa do corpo de prova após a secagem, em grama. 

Mi = Massa do corpo de prova imerso em água, em grama. 

Vt = Volume total da amostra, em cm³. 

 

Obs.: Após a queima do corpo de prova nas temperaturas especificadas, e interessante avaliar 

a cor visualmente consultando o Dicionário Munsell (Munsell, 1976). 

 

2.3.1.4 Plasticidade e consistência dos solos 

 

                    Os solos que apresentam uma textura com certa porcentagem de finos, que é o 

caso das argilas, para caracterizá-los devemos descobrir qual a sua plasticidade que é definida 

como uma propriedade que consiste na maior ou menor capacidade de serem eles moldados, 

sob condições de umidade, sem alteração de volume. (CAPUTO, H.P.,2003) 

                   A fração fina tem importância no comportamento do solo, e em especial nas 

argilas, sendo assim, só a distribuição granulométrica não é suficiente para determinar o 

mesmo. 

                  Sendo a umidade de um solo muito elevada, ela se apresenta como um fluido 

denso e se diz no estado líquido. À medida que evapora a água, ele se endurece e, para um 
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certo h = LL (limite de liquidez), perde sua capacidade de fluir, porém pode ser moldado 

facilmente e conservar sua forma. O solo encontra-se, agora, no estado plástico. A continuar a 

perda de umidade, o estado plástico desaparece até que, para h = LP (limite de plasticidade), o 

solo se desmancha ao ser trabalhado. Este é o estado semi-sólido. Continuando a secagem, 

ocorre a passagem gradual para o estado sólido. O limite entre os dois estados é um teor de 

umidade h = LC (limite de contração). Conforme o gráfico 3. (CAPUTO, H.P. 2008) 

 

 
                      Gráfico 1 – Limites de consistência 

 

                  As argilas são tanto mais compressíveis quanto maior for o índice de plasticidade 

(IP), fracamente plástica o IP está entre 1 a 7, medianamente plástica o IP está entre 7 e 15 e 

altamente plástica se o IP estiver acima de 15. O IP é determinado pela diferença entre o 

limite de liquidez (LL) e o limite de plasticidade (LP). A determinação do limite de liquidez 

(LL) é feita pelo aparelho de Casagrande (Fotografia 1). O limite de plasticidade é 

determinado pelo cálculo da porcentagem de umidade para a qual o solo começa a se fraturar 

quando se tenta moldar, com ele, um cilindro de 3mm de diâmetro e cerca de 10 cm de 

comprimento (fotografia 2). 

 

 
Fotografia 1 – Aparelho de Casagrande 
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Fotografia 2 – Ensaio de limite de plasticidade 

 

2.3.2 Ensaios térmicos 

 

Da mesma forma que os ensaios mecânicos apresentam a resposta de um 

material a influências mecânicas externas, os ensaios térmicos apresentam os resultados 

quando se leva em conta a variação de outra variável: a temperatura. 

Conhecer o comportamento do material em altas e baixas temperaturas é 

fundamental e consiste, tanto quanto à análise mecânica, no primeiro passo para a escolha de 

um determinado material. 

 
2.3.3 Análises térmicas 

 

O conceito de análise térmica define-se como um conjunto de técnicas que 

permitem medir variações em propriedades físicas e químicas de um material em função da 

temperatura ou tempo, quando esse material ou substância é submetido a uma programação 

controlada de temperatura (MOTHÉ; AZEVEDO, 2002). 

                             As análises térmicas são o conjunto de técnicas que permite medir as 

mudanças de uma propriedade física ou química de uma substância ou material em função da 

temperatura ou tempo, enquanto a substância é submetida a uma programação controlada de 

temperatura, tais como: Termogravimetria (TG/DTG), calorimetria exploratória diferencial 

(DSC), análise térmica diferencial (DTA), análise mecânica térmica (TMA), análise mecânica 

dinâmica (DMA), detecção de gases desprendidos (EGD), análise de gases desprendidos 

(EGA) e análise de volatilização térmica (TVA).( MOTHÉ; AZEVEDO, 2002.) 
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Dentre a variedade de métodos empregados atualmente para realização das 

análises térmicas de materiais destaca-se a análise térmica diferencial (DTA), a análise 

mecânica dinâmica (DMA), a calorimetria exploratória diferencial (DSC) e a análise 

termogravimétrica (TG), entre outras técnicas. 

Neste trabalho utilizou-se a análise termogravimétrica (TG) e a 

calorimetria exploratória diferencial (DSC), as quais destacam-se abaixo. 

 

2.3.3.1 Análise termogravimétrica 

 
Esta técnica baseia-se no estudo da variação de massa de uma amostra, 

resultante de uma transformação física (sublimação, evaporação, condensação) ou química,  

em função do tempo ou da temperatura enquanto a amostra é submetida a uma programação 

controlada de temperatura (MOTHÉ; AZEVEDO, 2002). 

A análise termogravimétrica é utilizada para demonstrar a estabilidade 

térmica de um material ou traçar seu perfil de degradação. Os resultados das análises são 

gráficos que traçam o comportamento dos materiais quando submetidos a uma varredura de 

temperatura (MOTHÉ; AZEVEDO, 2002). 

Segundo Mothé e Azevedo (2002, p. 29), as curvas obtidas na análise 

termogravimétrica são de natureza empírica, uma vez que dependem de parâmetros como 

amostra e tipo do equipamento, o que dificulta as comparações entre diferentes laboratórios e 

equipamentos. 

 

2.3.3.2 Calorimetria exploratória diferencial 

 

A calorimetria exploratória diferencial (DSC) mede a diferença de energia 

necessária à substância e um material de referência (termicamente inerte), enquanto ambos 

são submetidos à uma variação controlada de temperatura. A DSC fornece informações 

qualitativas e quantitativas sobre mudanças químicas e físicas no material, além de dados 

sobre a caracterização de um material, como por exemplo: transição vítrea, temperatura e 

tempo de cristalização, ponto de fusão, calor específico, estabilidade térmica, entre outras 

(MOTHÉ; AZEVEDO, 2002). 

A calorimetria exploratória diferencial é muito utilizada, na caracterização 

de materiais como polímeros, blendas, compósitos, materiais cerâmicos, além de ser utilizado 
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também na indústria de alimentos, tabaco, caracterização de rejeitos industriais entre muitas 

outras aplicações. 

 
2.3.4 Difração de raios – X 

 
Quando é abordada a questão dos métodos analíticos baseados em raios X há 

que se destacar três métodos: absorção de raios X, fluorescência de raios X e difração de raios 

X. 

No caso da difração de raios X, utiliza-se o espalhamento coerente da 

radiação X, por estruturas organizadas (cristais), permitindo a realização de estudos 

morfológicos em materiais, determinando sua estrutura cristalina e sua fração (percentual) 

cristalina (CANEVAROLO, 2004). Conforme o gráfico 02 em que e apresentado o 

difratograma do Quartzo. 

Albers et. al (2002) destacam, dentre as vantagens da utilização desta técnica 

na caracterização da fase cristalina, a simplicidade e rapidez do método, a confiabilidade dos 

resultados obtidos (pois o perfil de difração obtido é característico para cada fase cristalina) e 

a possibilidade de análise de materiais compostos. 

Quando se fala em difração de raios X e caracterização de materiais 

cristalinos, é necessário mencionar a Lei de Bragg a qual permite a determinação da distância 

interplanar de duas camadas de átomos para o feixe em determinado ângulo (θ) de incidência 

do feixe, conforme a Equação 5. 

 

nλ = 2.d.sen θn     
  (Equação 1) 

 

Onde: 

λ = comprimento de onda da radiação - x 

d = espaçamento interplanar 

θn
  = ângulo de difração de raios X 
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O Desenho 01 apresenta esquematicamente a difração de raios-X e os 

parâmetros da Lei de Bragg 

Desenho 01: Representação Esquemática da Lei de Bragg (adaptado de 

Souza Santos, 1992)’ 

 
Gráfico 02: Difratograma do quartzo (adaptado de ICDD, 2003) 
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2.3.5 Método de Rietveld 

 

Neste trabalho foi utilizado o método de Rietveld, uma ferramenta para análise 

estrutural de quase todos os materiais cerâmicos em forma de pó, no qual ele cria um modelo 

estrutural e simula o fenômeno da difração de raios-X ou nêutrons, que serão processados 

computacionalmente utilizando um programa específico de Cristalografia, o GSAS criado em 

1991. 

 

A origem do método de Rietveld se deu com Hugo M. Rietveld. 

Hugo M. Rietveld viveu na Austrália entre 1961 e 1964 como estudante de doutorado, 

após concluir o seu doutorado, iniciou uma pesquisa junto com um grupo de pesquisa recém 

formado em construção de um difratômetro de nêutrons para policristais. Em 1967 o método 

de Rietveld foi inicialmente criado, mas utilizando difração de nêutrons, mais tarde adaptado 

para difração de raios-X por Wiles em 1981. 

Em 1969 Rietveld apresentou no Congresso da União Internacional de Cristalografia o 

trabalho que mostrava a teoria desenvolvida por H.M.Rietveld utilizando um feixe de 

nêutrons para refinamento de estruturas. 

 

 

 

A equação acima mostra a intensidade da linha difratada 

 

Sendo que;  

 

yi = a intensidade no i-ésimo ponto devido a k-ésima linha 
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t = largura do passo do detector 

 ,  fatores de estrutura nuclear e magnético 

jk = multiplicidade da k-ésima reflexão 

Lk = fator de Lorentz 

2θk = ângulo de Bragg calculado 

2θi = ângulo do i-ésimo ponto no padrão 

Hk = intensidade da largura à meia altura da reflexão 

 

    e          

 

 Resulta a função 

 

 

Esta é uma função de Gauss que funciona adequadamente para coleta de dados de 

difração de nêutrons de baixa resolução, incompleta para os raios-X, Caglioti em 1958 

analisou o alargamento das linhas de perfil de difração de neutrons como função do ângulo de 

espalhamento e dos colimadores do feixe, ele e Rietveld interpretaram este resultado na 

função de perfil: 

 

 

 

Sendo:  

Hk = dependência angular;  

U, V e W = as funções dos parâmetros.  
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A partir deste trabalho seminal apresentado ao Congresso de União Internacional de 

Cristalografia, começou a surgir o método de Rietveld, até o ano de 1977 já havia sido 

refinadas 172 estruturas com dados de difração de nêutrons, neste mesmo ano, Malmros e 

Thomas começaram a desenvolver programas que fossem aplicados tanto para difração de 

nêutrons quanto para difração de raios-X.  

O método de Rietveld tem como objetivo produzir o refinamento, ou ajuste, dos 

parâmetros de uma estrutura cristalina a partir de dados obtidos pela difratometria da amostra. 

O método de Rietveld fazendo uso de coleta de dados de difração de raios-X para 

caracterização dos materiais pode ser aplicado em: indexação de fases cristalinas; 

refinamentos de cela unitária; determinação de tamanho de cristalito e microestrutura de rede; 

análise quantitativa de fases; determinação de estruturas cristalinas; refinamento de estruturas 

cristalinas; determinação de orientação preferencial (textura). 

Notas de aula do Professor Dr. Juan Alfredo Guevara Carrio. 

 

2.3.6  Ensaio de Absorção Atômica. 

 

             Espectrofotometria de absorção atômica é um método relativamente novo para a 

determinação da presença e da quantidade de um elemento numa determinada amostra. Na 

absorção atômica (conforme o Desenho2), mede-se a absorção de luz proveniente de uma 

outra fonte de emissão, luz esta que atravessa a chama onde é parcialmente absorvida pelos 

átomos presentes na forma não excitada. Os átomos não excitados ou no estado fundamental 

absorvem luz emitida por uma fonte de emissão cujo feixe atravessa a chama, diminuindo 

assim a intensidade medida. A atenuação deste feixe, assinalada por um fotodetector sensível, 

dá a medida da concentração de um certo elemento na solução que foi vaporizada na chama. 

O espectrofotômetro de absorção atômica consiste de: 
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Desenho 2 – Espectrofotômetro de absorção atômica 

 

                  O espectrofotômetro de absorção atômica e segmentado nas seguintes partes: 

Atomização; Fonte de emissão; Sistema de nebulização queima; Sistema óptico; 

Monocromador; Sistema eletrônico e Sistema de leitura. 

Na atomização observa-se que: 

                   A amostra encontra-se normalmente na forma iônica, mas poderá apresentar-se na 

forma molecular. 

                    Parte do fluxo aspirado da atmosfera é transformado em gotículas da ordem de 20 

µL no nebulizador, cerca de 90% das gotículas são maiores que 20 µL, portanto são 

condensadas no nebulizador e são enviadas ao dreno. 

                   As gotículas menores misturam-se com os gases comburentes e o combustível e 

vão ao queimador. Na chama as partículas são compostas por um ou mais processos e 

transformadas em átomos metálicos no estado gasoso. A maioria destes átomos esta no estado 

menor de energia e são ditos no “estado fundamental”. 

                  O átomo pode absorver radiação somente do comprimento de onda especifico 

correspondente à energia para ocorrer transição eletrônica. Desde que o mesmo tipo de átomo 

seja utilizado na construção de lâmpadas de cátodo oco, a emissão da lâmpada é exatamente 

do mesmo comprimento de onda para absorção pelo mesmo tipo de átomo na chama. 
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                Como as linhas de absorção são muito estreitas há poucas possibilidades de átomos 

de diferentes tipos absorverem a radiação da lâmpada de cátodo oco. 

                 Já a técnica de emissão de chama não é tão específica, deve ser utilizada com mais 

cuidado e o monocromador deve ser de alta resolução para permitir perfeita separação de 

raios. 

                  O processo pelo qual os átomos absorvem, emitem ou fluorecem, estão confinados 

aos elementos de valência. 

                   A linha de ressonância corresponde a transição entre o estado fundamental e o 

excitado mais baixo. A absorção atômica faz uso destas linhas de ressonância do átomo. 

Cada elemento pode apresentar várias linhas de ressonância, algumas mais sensíveis que as 

outras, característica importante que dá ao processo excelente versatilidade, pois permite 

análise de traços a altas concentrações. 

                  Quando os átomos no queimador são irradiados pela lâmpada de cátodo oco, estes 

absorvem parte da radiação. 

                  Os elétrons de valência são excitados quando decorrido o Δt (tempo) o átomo volta 

ao nível mais baixo, caso não haja outra colisão emitira radiação, esta é conhecida como 

ressonância ou fluorescente. Quando volta ao estado fundamental em vários “steps” (passos) 

emitirá radiação de diferentes comprimentos de onda.  

                  Quando o elétron é excitado para o estado de alta energia por efeito térmico de 

chama e retorna para níveis de energia mais baixos, a luz é emitida. Esse processo de chamas 

de emissão e é determinado pela fotometria de chama. 

                   A chave da técnica de absorção atômica é a fonte de emissão da radiação do metal 

a ser analisado. Há vários tipos de fontes como: Lâmpada de arco; Lâmpada de cátodo oco; 

Lâmpada multi-elementos. Podem ainda ser usadas como fontes de emissão: os tubos de 

Gissler, lâmpada de descarga de vapor, lâmpada de descarga de alta frequência e o cátodo 

oco. Estas são atualmente as melhores e são mais usadas para absorção atômica. 

                   Um monocromador é um dispositivo que permite isolar uma banda de 

comprimento de onda. É formado por um elemento de dispersão (um prisma ou uma rede de 

difração) junto com duas fendas estreitas que servem como aberturas de entrada e saída da 

radiação. A fenda da entrada define um feixe estreito da radiação que incide no elemento 

dispersante. O elemento de dispersão tem a finalidade de desviar um feixe que depende do 

comprimento de onda e “abrir em forma de leque”. Quanto mais estreita for a fenda de saída e 

quanto mais distante estiver localizada do prisma ou da rede, melhor será a resolução dos 

comprimentos de onda. 
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Figura 2 – esquema de um monocromador 

 

                 O detector universalmente utilizado nos espectrofotrômetros de absorção atômica é 

o tubo fotomutiplicador. Nenhum outro sistema de deteção oferece a mesma sensibilidade e 

simplicidade para as necessidades da técnica de absorção atômica. 

 

2.3.7 Textura e granulometria dos solos 

 

                Textura diz respeito à forma e tamanho das partículas, a granulometria diz respeito 

à medida dos tamanhos das partículas que compõem os solos (conforme os gráficos 3 e 4). Na 

textura observa-se o comportamento mecânico e as propriedades hidráulicas dos solos. Na 

classificação textural os solos podem ser definidos quanto ao tamanho dos grãos em 

granulares se predominarem partículas visíveis a olho nu e finos se predominarem partículas 

não visíveis a olho nu e também podem ser definidos quanto a forma dos grãos em: grãos 

angulares a subangulares, grãos arredondados a subarredondados, grãos lamelares e grãos 

fibrilares. A classificação granulométrica das partículas e segundo seus diâmetros 

equivalentes, e segundo limites convencionais dados na escala granulométrica da ABNT – 

NBR 6502/95, que são: 

Fração granulométrica              Diâmetro equivalente 
Matacão                                   200 < Ø ≤ 1000 mm 
Pedra de mão                             60 < Ø ≤ 200 mm 
Pedregulho                               2,0 < Ø ≤ 60 mm 
    Pedregulho grosso                  20 < Ø ≤ 60 mm 
    Pedregulho médio                 6,0 < Ø ≤ 20 mm 
    Pedregulho fino                     20 < Ø ≤ 2,0 mm 
Areia                                      0,06 < Ø ≤ 2,0 mm 
    Areia grossa                         0,6 < Ø ≤ 2,0 mm 
    Areia média                         0,2 < Ø ≤ 0,6 mm 
    Areia fina                          0,06 < Ø ≤ 0,2 mm 
Silte                                     0,002 < Ø ≤ 0,06 mm 
Argila                                               Ø ≤ 0,002 mm 
 



 
45 

 
Gráfico 3 – Classificação granulométrica em função do diâmetro equivalente 

 
Gráfico 4 – Análise granulométrica 

 

               A análise granulométrica e feita através de uma sequência de procedimentos de 

ensaios normatizados que visam determinar a distribuição granulométrica dos solos e segundo 

a norma NBR 7181/84 pode ser por peneiramento (fotografia 1) ou sedimentação. 
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Fotografia 3 – Peneiras em série para análise granulométrica 
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3 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Neste trabalho foi utilizada uma amostra de uma argila coletada na Fazenda 

Novo Amanhecer a 3 Km da Rodovia BR-116 (Km 1070) e distante 30 Km da cidade de 

Vitória da Conquista, sudoeste da Bahia. O interesse pela argila surgiu devido a cor clara 

apresentada pela mesma. 

 

3.1 MATERIAL UTILIZADO 

 

O material utilizado na realização deste trabalho foi uma argila coletada na 

região de Vitória da Conquista,  sudoeste da Bahia. Material este com uma cor acinzentada, 

com presença de torrões e em pó, e com peso de aproximadamente 5 Kg.  

 

3.2 MÉTODOS 

 

Utilizando o material descrito no item 3.1, foram produzidas algumas aliquotas 

e moldaram-se corpos de prova que foram ensaiados.  

 
3.2.1 Obtenção da amostra natural 

 

A amostra da argila foi coletada na fazenda Novo Amanhecer no município de 

Vitória da Conquista, Bahia. Através da limpeza da vegetação, escavação superficial do 

terreno para retirada da camada de material orgânico, escavação esta em média de 30 cm. 

Após a retirada da camada orgânica foram recolhidas amostras da argila, as mesmas foram 

embaladas e transportadas com os cuidados necessários para que não fossem alteradas as suas 

propriedades. Foi coletado aproximadamente 5 Kg da argila. 

 

3.2.2 Preparação da amostra natural 

 

A amostra da argila depois de seca na estufa com temperatura de 100º C, foi 

moída em um moinho de bolas com diâmetro igual a 18 cm, colocou-se no moinho 25% de 

material acima do volume das bolas e 50% do volume preenchido com bolas de diferentes 

diâmetros (4,2 cm e 2,6 cm). O ângulo de queda das esferas (β) foi de 70 a 85º que é o ângulo 

recomendado para moagem a seco, a rotação crítica (Wc) do moinho de bolas foi ajustada de 
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acordo com a expressão Wc = (60/2¶)(2.g/D)½ onde D é o diâmetro do moinho. Esta moagem 

ocorreu durante 24 horas. 

 

3.2.3 Preparação dos corpos de prova 

 

Após a argila ser devidamente moída, a mesma foi peneirada na peneira Tyler de 

malha 80 (abertura = 0,177mm), depois foram pesadas 8 alíquotas de 150 g cada, e acrescida 

a elas 7% de umidade (10,5 ml de água deionizada por alíquota). Estas mesmas alíquotas 

permaneceram em um recipiente fechado por 24 horas para uma melhor homogeneização da 

umidade da alíquota. Feito isso as alíquotas foram para a prensagem uniaxial a seco, com 

prensagem dos dois lados, prensagem esta feita em duas etapas, inicialmente com 10x103 kgf 

e depois com uma carga de 19x103 kgf para conformação final, correspondente a uma pressão 

de conformação de 244 Kgf/cm². As dimensões dos corpos de prova foram de 151 mm por 76 

mm com 7 mm de espessura. 

Devido ao fato destes corpos de prova após a etapa de queima apresentarem 

empenamento, foram utilizadas mais 4 alíquotas de 150g cada para confeccionar corpos de 

prova com o seguinte procedimento: misturou-se 93% de argila e 7% de uma solução com 8% 

de álcool polivinílico em água destilada. Estas alíquotas também foram conformadas da 

mesma forma que as anteriores e devido ao fato de não empenarem após a etapa de queima 

foram utilizadas para os ensaios de tensão de ruptura a flexão em 3 pontos. 

 

3.2.4 Secagem e queima dos corpos de prova 

 

Após a preparação dos corpos de prova, os mesmos foram devidamente 

medidos e pesados e logo após secos em estufa a 100ºC durante 24 horas e queimados a 

1100ºC e 1200ºC, segundo os gráficos 5 e 6 com temperatura em ºC e o tempo em minutos. 
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Gráfico 5 – Sinterização a 1100°C 

 

 
     Gráfico 6 – Sinterização a 1200°C 

 

3.2.5 Caracterização dos corpos de prova 

   

A caracterização das alíquotas obtidas foi feita através de ensaios mecânicos, 

térmicos. Os resultados obtidos foram comparados com os dados de argilas existentes. 
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3.2.5.1 Ensaio de retração na queima nos corpos de prova durante a sinterização 

 

Foram feitas medidas antes e depois da sinterização para calcular a retração 

linear depois da sinterização. 

 

3.2.5.2 Ensaio de flexão em três pontos 

 

Os corpos de prova após sinterizados e em forma de barras foram submetidos 

após a sinterização, ao ensaio de flexão em 03 pontos, em máquina universal de ensaios, 

modelo Q-Test DXL, obedecendo-se aos requisitos da norma ASTM D-790 e utilizando-se 

célula de carga de 10 KN. O limite de resistência à flexão foi calculado de acordo com a 

equação 2 (ensaio de resistência à flexão, ver página 31). A fotografia 04 mostra a realização 

do ensaio de flexão. 

 

 
Fotografia 04: Ensaio de flexão em 3 pontos 

Fonte: Acervo do autor (2011) 
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3.2.5.3 Ensaio de absorção de água, massa específica aparente e porosidade aparente. 

 

Os ensaios de absorção de água foram realizados de acordo com a norma da 

ABNT – NBR 13818, 1997. Conforme procedimento descrito anteriormente. 

 

 
Fotografia 05 - Corpos de prova em fervura  

Fonte: Acervo do autor (2011) 

 
Fotografia 06 - pesagem hidrostática dos corpos de prova saturados 

Fonte: Acervo do autor (2011) 

 

3.2.5.4 Análises térmicas 

 

Foram realizadas a análise termogravimétrica (TG) e a calorimetria 

exploratória diferencial (DSC) em equipamento de análises térmicas Netzch modelo STA409c 

(Conforme fotografia 7). Com o objetivo de obter-se uma melhor visualização dos picos 

endotérmicos e exotérmicos da DSC, foi utilizada uma taxa de aquecimento de 10 °C/min até 

a finalização do ensaio em 1300 °C. 
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Fotografia 07: Equipamento de análises térmicas 

Fonte: Acervo do autor (2011) 

 

Neste trabalho, a DSC foi realizada em todas as alíquotas, utilizando-se 

equipamento marca Netzch, STA409c obedecendo à mesma taxa de aquecimento utilizada na 

análise termogravimétrica. 

 

3.2.5.5 Difração de raios-X 

 

A difração de raios-X foi realizada nos laboratórios do Instituto de 

Pesquisas Energéticas e Nucleares (IPEN) em São Paulo/SP em equipamento marca Rigaku, 

modelo Difractometer. Utilizaram-se os seguintes parâmetros na realização do ensaio: 40 KV, 

20 mA, 10° < θ < 80°, Δθ = 0,02° e radiação CuKα. A análise foi realizada no IPEN e embora 

tenha sido solicitado que o ângulo inicial da análise fosse o menor possível, por problemas 

técnicos do equipamento do IPEN iniciou-se a análise em 2θ=10º. 

 

3.2.5.6 Método de Reitveld 

 

Neste trabalho foi utilizado o método de Rietveld, uma ferramenta para análise 

estrutural de quase todos os materiais cerâmicos em forma de pó, no qual ele cria um modelo 

estrutural e simula o fenômeno da difração de raios-X ou nêutrons, que serão processados 

computacionalmente utilizando um programa específico de Cristalografia, o GSAS criado em 

1991. 
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3.2.5.7 Absorção atômica 

 

                        Este ensaio foi utilizado para a determinação da presença e da quantidade de 

um elemento numa determinada amostra. Na absorção atômica, mede-se a absorção de luz 

proveniente de outra fonte de emissão, luz esta que atravessa a chama onde é parcialmente 

absorvida pelos átomos presentes na forma não excitada. Os átomos não excitados ou no 

estado fundamental absorvem luz emitida por uma fonte de emissão cujo feixe atravessa a 

chama, diminuindo assim a intensidade medida. A atenuação deste feixe, assinalada por um 

fotodetector sensível, dá a medida da concentração de certo elemento na solução que foi 

vaporizada na chama. 

                     Para a diluição da amostra foi utilizado um aparelho de microondas da Provecto 

Analítica, Modelo DGT 100 Plus, utilizando-se 200 mg de alíquota de da argila coletada e os 

seguintes ácidos: 2 ml de H3PO4 (ácido fosfórico) com concentração de 65% ; 2 ml de H2SO4 

(ácido sulfúrico) com concentração de 65%; e 0,5 ml de HNO3 (ácido nítrico) com 

concentração de 65%. Obedecendo-se a seguinte programação: 1° intervalo de tempo de 2 

minutos com potência de 330 W; 2° intervalo de tempo de 5 minutos com potência de 660 W; 

3° intervalo de tempo de 5 minutos com potência de 790 W. Após a programação foi deixado 

resfriar durante 20 minutos, logo após, acrescentou-se 1,0 ml de HF (ácido fluorídrico) com 

concentração de 48% e foram repetidos os intervalos de tempo anteriores. Estes 

procedimentos realizados tiveram o objetivo de melhorar preparação da alíquota para a 

análise dos elementos na absorção atômica. 

                    Para a determinação de perda ao fogo foi realizado o método nº 1da NB-510 da 

ABNT, onde calcina-se 1 grama da alíquota da amostra em um cadinho de platina de peso 

conhecido, com tampa, em uma mufla à temperatura de 950ºC ± 50ºC durante um período 

inicial de 15 minutos e em seguida em períodos de 5 minutos até obter peso constante. No 

método nº 1 calcula-se a porcentagem de perda ao fogo com aproximação de 0,1 

multiplicando a perda de peso em gramas por 100. 

 

3.2.5.8 Microscopia eletrônica de varredura 

 

                   Microscopia realizada em um aparelho MEV JEOL com EDS, sedo que a amostra 

foi recoberta com ouro para melhor produção de imagens. O EDS é para fazer a análise 

química e semi-quantitativa. 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

4.1 APRESENTAÇÃO DA AMOSTRA E CORPOS DE PROVA 

 

A fotografia 08 apresenta a amostra de argila natural depois de moída. 

Observa-se que a mesma apresenta cor cinza clara antes da queima.  

 

 
 

Fotografia 08- Argila moída. Fonte: acervo do autor (2011). 
 

A Fotografia 9 apresenta os corpos de prova conformados e secos e a Fotografia 10 

apresenta os corpos de prova queimados a 1100ºC e 1200ºC respectivamente.  

 
a) 

 
b) 

Fotografias 9 e 10. Corpos de prova a) antes da queima e b) após a queima; 2 primeiros queimados a 
1100º C e o terceiro (último da direita) queimado a 1200º C. Fonte: acervo do autor (2011). 

 

Observa-se que os corpos de prova queimados a 1100º C e 1200º C apresentam a cor 

bege clara, segundo o dicionário Munsel (Munsell Book of Collor, 1976), para os corpos de 

prova sinterizados a 1100º C sua cor correspondente é a (5YR 9/2) e a 1200º C é a (10YR 

9/2). A Tabela 01 apresenta a retração linear após a sinterização e a variação de massa e 

volume dos respectivos corpos de prova. 
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Tabela 01- Apresenta a retração linear e as variações de massa. 

Corpos 

de Prova 

Temperatura de 

Sinterização(ºC) 

Retração linear 

sinterização(%) 

Variação         

de massa(%) 

CP 01 1100 10,23 13,71 

CP 02  1100 6,81 10,63 

CP 03 1100 6,18 10,56 

CP 04 1200 5,82 11,03 

CP 05 1200 11,28 12,37 

CP 06 1200 11,21 12,21 

CP 07 1200 10,50 12,14 

CP 08 1100 2,97 13,70 

CP 09 1100 3,22 13,60 

CP 10 1100 2,91 12,91 

CP 11 1100 3,31 12,99 

Média 1100 5,1±2,8 12,6±1,4 

Média 1200 9,7±2,6 12±0,6 

                 Verifica-se que a média da variação de massa para temperatura de 1100º C foi de 

12,59% e para temperatura de 1200º C foi de 11,94. 

 

4.2 ENSAIO DE GRANULOMETRIA 

 

Realizado segundo a norma NBR NM 248 e ABNT / NBR 7181/84. Pesaram-

se 199,74 gr. de alíquota seca em estufa (110ºC) e foi passada pelas peneiras como se segue: 

A Tabela 02- distribuição granulometrica da alíquota 

Peneiras Peso retido (g) Porcentagem retida (%) Porcentagem 
acumulada(%) 

16 (1,18 mm) 5,64 2,83 2,83 
30 (0,59 mm) 2,51 1,27 4,10 
40 (0,42 mm) 10,68 5,35 9,45 
50 (0,297 mm) 6,43 3,23 12,68 
60 (0,25 mm) 8,92  4,48 17,16 
80 (0,177 mm) 16,62  8,33 25,49 
100 (0,149 mm) 10,89  5,46 30,95 
120 (0,125 mm) 17,03  8,54 39,49 
140 (0,105 mm) 28,03  14,05 53,54 
200 (0,075 mm) 21,43  10,75 64,29 
325 (0,044 mm) 61,21  30,65 94,94 
Fundo 10,03  5,06 100,00 
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4.3 ENSAIO DE FLEXÃO EM 3 PONTOS 

 

Neste ensaio, foram observadas as seguintes propriedades: Resistência de 

curvatura, deformação até a carga máxima e limite de resistência à flexão. Observou-se que 

tanto a carga máxima como a tensão de ruptura à flexão não variam com o aumento da 

temperatura de sinterização. 

Tabela 03 – Resultados do ensaio de flexão em três pontos 

Corpos 

de Prova 

Temperatura de 

Sinterização(ºC) 

Carga máxima 

(N) 

Tensão de ruptura 

a flexão (MPa) 

Tensão média re 

ruptura a 

flexão(MPa) 

CP 08 1100 52 2,3  

CP 09  1100 65 2,7  

CP 10 1100 49 2,1  

CP 11 1100 96 4,2 2,83±0,95 

CP 01 1200 76 2,8  

CP 02 1200 59 2,5  

CP 03 1200 54 2,4  

CP 04 1200 59 2,4 2,53±0,19 

 

4.4 ANÁLISES TÉRMICAS 

 

Os resultados obtidos para a análise térmica da amostra mostram a curva 

característica de um caulim com um pico endotérmico a aproximadamente 500ºC 

caracterizando a transformação de caulinita em meta-caulinita e um pico exotérmico mais 

agudo a 965ºC provavelmente devido à transformação da metacaulinita em mulita. Também 

foi observado um pico a 573ºC devido provavelmente à transformação de quartzo alfa para 

quartzo beta, mostrando a presença de quartzo na argila, conforme o Gráfico 07. 

 O Gráfico 08 apresenta a análise termogravimétrica mostrando a perda de massa 

característica da desidroxilação (em torno de 500º C) e uma pequena perda de massa em uma 

faixa de temperatura mais baixa provavelmente devido a perda de água e queima da matéria 

orgânica. A perda de massa total pela análise termogravimétrica foi de 10,03% em massa em 

relação à massa inicial. 
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Gráfico 07 – DSC (Calorimetria Exploratória Diferencial) da amostra de argila 

 
 

 

 
 

Gráfico 08 – TG (Análise Termogravimétrica) 
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4.5 DIFRAÇÃO DE RAIOS-X 

 

O resultado obtido da análise de difração de raios-X é apresentado no Gráfico 09. No 

difratograma observa-se a presença de quartzo e caulinita predominantemente. Também é 

observada a presença de mica.  

 

 
Gráfico 09 – Difratograma de raios X da amostra de argila. 

 

O difratograma obtido na análise da argila pura evidencia um pico de 

elevada intensidade em 2θ = 27° seguido de um segundo pico de alta intensidade (porém com 

pouco menos da metade do primeiro) em 40°. São ainda destacáveis dois picos de intensidade 

semelhantes em 2θ = 13° e 25°. Comparando com os padrões do ICDD encontamos a 

presença de três constituintes principais, sendo: quartzo, caulinita e mica. 
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4.6 METODO DE RIETVELD 

 

O método de Rietveld tem como objetivo produzir o refinamento, ou ajuste, dos 

parâmetros de uma estrutura cristalina a partir de dados obtidos pela difratometria da amostra. 

Devido à forte orientação preferencial da amostra, os resultados do refinamento podem 

fornecer apenas uma análise semi-quantitativa de fases, conforme o gráfico 10. 
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Gráfico 10 - Ajuste preliminar do difratograma, sem refinamento da orientação preferencial. 

            

               Sem o refinamento da orientação preferencial, pode-se concluir que a amostra 

apresenta aproximadamente 60 % em peso de quartzo, 40 % em peso de caulinita e uma 

quantidade de mica menor que 3% em peso. 

 

4.7 ENSAIO DE ABSORÇÃO ATÔMICA 

 

                 O ensaio foi realizado com os seguintes parâmetros e obtido os seguintes resultados 

apresentados na Tabela 04. 
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A Tabela 04 – Elementos da amostra 

Elementos Porcentagem obtida experimentalmente 

(%) 

Porcentagem corrigida considerando a 

amostra seca e sem matéria orgânica  

(%) 

SiO2 39,91 45,65 

Al2O3 33,40 38,18 

Na2O 5,94 6,78 

TiO2 5,56 6,35 

Fe2O3 2,54 2,90 

MgO 0,096 0,11 

K2O 0,027 0,03 

   

Total 87,473 100,00 

 

 Considerando que a amostra pelo resultado do método de Rietveld a amostra 

apresentava 40% em massa de caulinita e que a caulinita fornece sílica (SiO2) e alumina 

(Al2O3) pela queima da mesma em temperatura elevada, calculou-se a massa de sílica e 

alumina fornecida pela amostra caso a mesma contivesse 40% em massa de caulinita.  

[Si4]Al4O10(OH)8.4H2O → 4 SiO2       +        2Al2O3       +      nH2O 

Massa molar                       MMSiO2          MM Al2O3 

40                                            X                        Y 

 

X = 40 x 4 MMSiO2  =  16,3% 

        Massa molar 

Y = 40 x 2 x MM Al2O3  = 13,9% 

        Massa molar 

% SiO2 = X + 60 x 100 = 84,6% 

                 Total 

% Al2O3 =       Y            x 100 = 15,4% 

                   Total 

 Considerando que segundo os cálculos acima o teor de alumina deveria ser de 15,4% 

em massa e o valor obtido no ensaio de absorção atômica foi superior ao dobro, 

provavelmente a orientação preferencial da amostra resultou em um erro na análise do método 

de Rietveld. 
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4.8 ANÁLISES DOS CORPOS DE PROVA 

 

Os resultados após a moldagem, a sinterização e os ensaios nos corpos de prova são 

apresentados na Tabela 5. Observa-se que os dados de retração linear, absorção de água, 

porosidade aparente e massa específica aparente são coerentes. O aumento da temperatura de 

queima promoveu a redução da porosidade aberta, como pode ser observado pela análise dos 

dados de absorção de água, resultando no aumento simultâneo da retração linear e da massa 

específica aparente. 

Os dados de tensão de ruptura à flexão somente foram obtidos para os corpos de 

prova queimados a 1100º C. Embora o valor seja relativamente baixo (2,6 MPa), pode-se 

considerar como um valor aceitável uma vez que a massa utilizada na conformação e queima 

foi constituída somente da argila, a qual é constituída predominantemente do argilomineral 

caulinita contendo quartzo e pequena quantidade de mica. 

 

Tabela 5 - Dados das peças queimadas a 1100º C e 1200º C. 

Temperatura de queima 1100º C 1200º C 
Retração linear (%) 5,1 9,7 
Desvio padrão da retração linear (%) 2,8 2,6 
Absorção de água (%) 17,9 11,9 
Desvio padrão da absorção de água (%) 4,4 2,2 
Porosidade aparente (%) 31,7 23,6 
Desvio padrão da Porosidade aparente (%) 5,4 3,1 
Massa específica aparente (g/cm3) 1,8 2,0 
Desvio padrão da Massa específica aparente (g/cm3) 0,2 0,1 
Tensão de ruptura a flexão (MPa) 2,6 - 
Desvio padrão da Tensão de ruptura a flexão (MPa) 0,8 - 
 

4.9 MICROSCOPIA ELETRONICA DE VAREDURA 

 

               Os resultados obtidos para as amostras em pó e sinterizadas estão nas micrografias 

apresentadas nas fotografias 11 a 19. Na Fotografia 11 observa-se a presença de placas com a 

morfologia hexagonal característica da caulinita. 
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Fotografia nº.11 – Micrografia de varredura (50000 x) – Acervo do autor – alíquota da argila 

natural. 

 

 
Fotografia nº. 12 – Micrografia de varredura (7000 x) – Acervo do autor – alíquota da argila 

natural 
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 A Figura 3 apresenta o resultado da análise utilizando o detector EDS.Observa-se a 

presença de silício, alumínio, titânio, ferro e oxigênio confirmando os resultados obtidos nas 

análises anteriores. Considerando que a amostra é constituída principalmente de quartzo e 

caulinita, o resultado foi confirmado pelo EDS. Os elementos predominantes na amostra pelo 

EDS são silício e alumínio. 

 

 
Figura nº. 3 – Espectro feito pelo EDS (Mackenzie 2011) – alíquota da argila natural 

 

As micrografias apresentadas nas fotografias 13 a 19 são da argila sinterizada. 

Observa-se a presença provável de fase vítrea na amostra. A Figura 4 apresenta o resultado da 

análise do detector EDS da amostra da fotografia 13. Observa-se novamente que os elementos 

predominantes são silício alumínio e oxigênio. 
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Fotografia nº.13 – Micrografia de varredura (33x) – Acervo do autor – corpo de prova sinterizado 

 
Fotografia nº.14 – Micrografia de varredura (250x) – Acervo do autor – corpo de prova sinterizado 
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Fotografia nº.15– Micrografia de varredura (900x) – Acervo do autor – corpo de prova sinterizado 

 

 
Fotografia nº.16 – Micrografia de varredura (1000x) – Acervo do autor – corpo de prova sinterizado 
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Fotografia nº.17 – Micrografia de varredura (3500x) – Acervo do autor – corpo de prova sinterizado 

 

 
Fotografia nº. 18 – Micrografia de varredura (9500x) – Acervo do autor – corpo de prova sinterizado 
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Fotografia nº.19 – Micrografia de varredura (14000x) – Acervo do autor – corpo de prova sinterizado 
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Figura 4 – Espectro feito pelo EDS  
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4.10 LIMITES DE CONSISTÊNCIA 

 

               O limite de liquidez encontrado para esta argila foi de 35,19% e o de plasticidade foi 

de 24,25%, como o índice de plasticidade é a diferença dos dois, temos um IP = 10,94%, 

sendo classificada como medianamente plástica. 

 

5. CONCLUSÕES 

 

A partir dos resultados da analise térmica, da difração de raios X, do método de 

Rietveld e do MEV, conclui-se que o material analisado é constituído do argilomineral 

caulinita e de quartzo possuindo também mica, conceituando-se assim em uma argila 

caulinítica. O material, caulim, após ser conformado, seco e queimado a 1100º C e 1200º C 

apresentou a cor bege clara. Os dados obtidos em diferentes temperaturas de queima 

mostraram-se coerentes. O aumento da temperatura de queima aumentou a retração linear, 

reduziu a absorção de água, reduziu a porosidade aparente e aumentou a massa específica 

aparente. Devido à forte orientação preferencial da amostra, os resultados do refinamento 

podem fornecer apenas uma análise semi-quantitativa de fases. Sem o refinamento da 

orientação preferencial, pode-se concluir que a amostra apresenta aproximadamente 60 % em 

peso de quartzo, 40 % em peso de caulinita e uma quantidade de mica menor que 3% em 

peso. Esta argila é portanto indicada para utilização em produtos cerâmicos da construção 

civil, de uso doméstico, refratários, abrasivos, cimentos, artesanato e de alta tecnologia. 
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