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RESUMO 

 

Na maioria dos processos industriais os resíduos são comuns, principalmente nas 

termoelétricas e indústrias de beneficiamentos de rochas ornamentais. Em grande parte, esses 

resíduos são prejudiciais ao meio ambiente. Seu descarte ou armazenamento deve ser de 

acordo com as normas vigentes que tratam sobre resíduos sólidos perigosos e seu custo pode 

ser elevado. Assim, neste trabalho investigou-se a viabilidade da produção de peças cerâmicas 

a partir de misturas de resíduos do beneficiamento do granito e da queima do carvão mineral, 

com adições de cal. Foram preparadas, por prensagem uniaxial, amostras (em formato de 

discos de mesmo tamanho) com a cinza, granito e cal, com duas composições diferentes 

(CINZA – 25% e 35%). As amostras foram queimadas (sinterizadas) em forno mufla, ao ar, a 

diferentes temperaturas (1050 °C, 1100 °C, 1150 °C, 1175 °C, 1185 °C e 1200 °C) para 

determinação da temperatura ótima de sinterização. Após sinterizadas, as peças foram 

inspecionadas visualmente e caracterizadas por difração de raios X, ensaio de retração linear e 

compressão diametral. Com os resultados encontrados, é possível concluir que a utilização 

dos resíduos com adição de cal é viável para formulação de um material compósito cerâmico 

a ser aplicado na construção civil, dependendo das proporções entre as composições de 

granito, cinzas e cal utilizadas. Mais estudos são necessários para otimizar as composições e o 

processamento. 

 

Palavras-chave: Carvão mineral. Granito. Cal. Resíduos Sólidos. Termoelétricas. Construção 

civil 
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ABSTRACT 

 

The vast majority of industrial processes are prone to produce residues, particularly in the 

fields of ornamental stones processing and coal combustion thermoeletrics. Most of these 

residues constitute environmental hazards. Therefore, their disposal must follow strict rules 

and legislations which can increase costs. In the present work, the feasibility of producing 

ceramic parts with such residues was investigated. Granite powder and coal combustion 

products were mixed with lime in different proportions. Small disks were produced by 

uniaxial compression, containing a mixture of 55% weight of Asa Branca granite powder and 

two different proportions of coal ash and lime (35-10 and 25-20, respectively). Samples were 

sintered on air in a muffle furnace at different temperatures (1050 °C, 1100 °C, 1150 °C, 

1175 °C, 1185 °C and 1200 °C), in order to determine the optimum sintering temperature for 

each batch. Upon sintering, they were visually inspected and then characterized by X-ray 

diffraction, measurements of sintering shrinkage and axial compression tests. Results obtained 

showed the feasibility of using such residues as raw materials for the formulation of a 

composite ceramic material which can find application in civil construction, depending on the 

proportion of the components in the mixture. Further work is needed in order to optimize 

processing and properties.   

 

 

 

 

Keywords: Mineral coal. Granite. Lime. Solid residues. Thermoelectrics. Civil construction. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 O conceito de “sustentabilidade ambiental” foi citado inicialmente em 1987 pela 

WCED (World Commission on Environment and Development), uma comissão formada por 

membros da ONU (Organização das Nações Unidas) com a ideia de unir os países em torno 

do desenvolvimento sustentável (BUTANTAN, 2019). Apesar do conceito ser antigo, um dos 

grandes desafios que as indústrias possuem até hoje são as questões de sustentabilidade 

ambiental, ou seja, produzir de forma que os impactos ambientais sejam minimizados ao 

máximo. Entretanto, em indústrias de extração e beneficiamento de rochas ornamentais e em 

termoelétricas, por exemplo, existe uma dificuldade maior em ser sustentável pois há um 

grande volume de resíduos sendo gerados todos os anos, sendo necessário fazer o descarte em 

depósitos ou em aterros, gerando custos. Caso o armazenamento não seja realizado conforme 

a norma ABNT NBR 12235, diversos danos ao meio ambiente e aos seres humanos poderão 

ocorrer. 

Conforme Moreira, Manhães e Holanda (2005), o Brasil é um dos maiores produtores 

e exportadores de rochas ornamentais do mundo, com destaque aos comercialmente 

conhecidos mármore e granito. Esta elevada produção tem como consequência, durante a 

extração e corte (beneficiamento) dessas pedras ornamentais, a geração de grandes volumes 

de resíduos na forma de lama abrasiva, o que gera custos para seu devido armazenamento. 

Referida lama, quando seca, constitui-se de pó fino que pode provocar danos à saúde humana, 

tornando necessário o uso de grandes galpões totalmente fechados. 

Moreira, Manhães e Holanda (2005) demonstraram o potencial da utilização de 

resíduos de rochas ornamentais, particularmente de mármore e granito, no desenvolvimento 

de produtos cerâmicos para construção civil. Estes resíduos são atrativos para o 

aproveitamento cerâmico por serem constituídos de SiO2, Al2O3, K2O, Na2O e CaO. Estes 

compostos são normalmente encontrados nas matérias-primas usadas na fabricação de 

produtos cerâmicos. 

 Para que o crescimento industrial seja viável, existe uma demanda de produção cada 

vez mais elevada de energia. Uma das soluções mais comuns usadas no Brasil até hoje são as 

termoelétricas a carvão. De acordo com Andrade (1991), esta produção de energia é 

decorrente da queima do carvão mineral que gera, em grandes quantidades, vários tipos de 

resíduos denominados de Produtos da Combustão do Carvão (PCC’s), dentre os quais duas 

frações, cinza de fundo (ou pesada – Botton ash) e cinza volante (ou leve – Fly ash), sendo a 

última produzida em quantidades mais elevadas.  
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Essas cinzas são compostas normalmente por metais pesados e outros elementos 

nocivos tais como o enxofre e chumbo. No caso do enxofre, existem dois fatores que devem 

ser tratados com cuidado. O primeiro deles é a formação dos gases a base de SO2/SO3 que é 

produzido durante a combustão do carvão mineral. O segundo é a possível produção de 

sulfeto de hidrogênio (H2S), o qual pode envenenar diversas partes do corpo humano e, em 

ambientes com concentração superior a 600 ppmv, a exposição por períodos superiores a 30 

minutos pode ser fatal (TACLA, 2004). 

No Estado do Ceará, uma usina termoelétrica a carvão teve que ampliar, além do 

inicialmente planejado, os espaços que são destinados ao armazenamento do PCC’s devido à 

grande produção gerada nos últimos anos. Toda sua disposição deve seguir à norma brasileira 

NBR 10004 a qual classifica os resíduos sólidos em classe I (perigosos) e II (não perigosos). 

Onde mais se reutiliza os resíduos da combustão do carvão mineral é na incorporação 

ao cimento e na pavimentação. Porém, sua reutilização é parcial pois, de acordo com Kreuz 

(2002), o atrativo pelas cinzas volantes é muito maior, em virtude de suas características 

físicas, de armazenamento e de mínimo beneficiamento, as quais tornam o material pronto 

para substituição de parte do cimento Portland. Em compensação, a cinza pesada para ser 

utilizada com o mesmo intuito, deve ser submetida a uma moagem e secagem prévia, 

elevando o custo do produto. 

Sendo assim, é indispensável a realização de pesquisas com o intuito na reutilização 

desses resíduos para a manutenção e preservação do meio ambiente e bem-estar das pessoas. 

No Laboratório de Materiais Cerâmicos (LABMAT) na Universidade Federal do Ceará - UFC, 

existem várias pesquisas com o objetivo de encontrar uma utilização, em larga escala, desses 

resíduos (granito e cinza). Neste trabalho foram avaliadas as propriedades físicas, mecânicas e 

químicas para formulação de um material cerâmico e que possa ser utilizado na construção 

civil. 
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo geral 

 

O presente trabalho tem como objetivo principal pesquisar e avaliar a utilização 

dos resíduos provenientes da combustão do carvão mineral e do granito oriundos do corte de 

rochas ornamentais para a formulação de um material cerâmico, fornecendo uma solução 

sustentável para as indústrias que possuem essa problemática de armazenamento excessivo 

dos resíduos citados. 

 

2.2 Objetivos específicos 

 

 Para atingir os resultados esperados, os seguintes objetivos específicos tiveram que ser 

atingidos: 

 

• Produzir amostras (em formato de discos) com a cinza, granito e cal de mesmo 

tamanho, mas com duas composições diferentes (CINZA – 25% e 35%) 

• Determinar a melhor temperatura de sinterização para cada composição. 

• Realizar a caracterização por difração de raios X (fases presentes).  

• Caracterizar as amostras quanto à retração de queima (Retração Linear).  

• Determinar a resistência mecânica das amostras por compressão diametral.  
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3 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

3.1 Cerâmica 

  

 Para Callister Jr. e Rethwisch (2012), o termo cerâmica advém do grego keramikos 

que significa “matéria queimada”, pois suas propriedades normalmente são obtidas através de 

tratamento térmico a alta temperatura. São compostos de elementos metálicos e não metálicos, 

o que frequentemente em sua composição é formada por óxidos (Al2O3 e SiO2), carbetos (SiC) 

e nitretos (Si3N4). As denominadas “cerâmicas tradicionais”, que foram durante muitos anos a 

mais importante desse grupo de materiais, tem como a argila sua principal matéria-prima (a 

porcelana), assim como o cimento e o vidro.       

 

 Ainda em Callister e Rethwisch (2012), observa-se algumas informações sobre as 

características e propriedades mecânicas das cerâmicas:  

 

Em relação ao comportamento mecânico, os materiais cerâmicos são relativamente 

rígidos e resistentes – os valores de rigidez e de resistência são comparáveis aos dos 

metais. Adicionalmente, as cerâmicas são tipicamente muito duras. Historicamente, 

as cerâmicas sempre exibiram extrema fragilidade (ausência de ductilidade) e são 

altamente suscetíveis à fratura. Entretanto, novas cerâmicas estão sendo 

"engenheiradas" para apresentar uma melhor resistência à fratura; esses materiais 

são usados como utensílios de cozinha, cutelaria e até mesmo peças de motores de 

automóveis. Além disso, os materiais cerâmicos são tipicamente isolantes à 

passagem de calor e eletricidade e são mais resistentes a temperaturas elevadas e a 

ambientes severos que os metais e os polímeros. Em relação às suas características 

ópticas, as cerâmicas podem ser transparentes, translúcidas ou opacas, e alguns dos 

óxidos cerâmicos (por exemplo, Fe3O4) exibem comportamento magnético. 

 

 Para Pinheiro (2016), de forma resumida, pode-se classificar os materiais cerâmicos 

em: 

 

Vidros: Possui uma relativa facilidade de fabricação. São resistentes a choques 

térmicos e químicos. Além de possuir transparência ótica. 

Vitro - Cerâmica: Possuem uma alta condutividade térmica, logo podem ser 

aplicadas em louças para mesa. Possuem também elevada resistência mecânica. 

Cerâmicas avançadas: Bastante usadas em motores à combustão interna, chapas de 

blindagem e componentes eletrônicos. 

Refratários: Basicamente, são materiais que suportam alta temperatura, sem perder 

suas propriedades físico-químicas. Alguns autores dividem os refratários em quatro 

grupos: argila refratária, refratário de sílica, refratário básico e refratário especiais. 

Revestimento cerâmico: Existe uma vasta diversificação de produtos, que não 

diferem apenas na cor e no formato, mas também, nas propriedades mecânicas. 

Existem classificações quanto suas propriedades de acordo com a NBR 13817/97. 

Abrasivos: As cerâmicas abrasivas são usadas para cortar ou esmerilhar materiais 

mais moles. 
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Cimento: A principal característica desses materiais é que quando misturados com 

água formam uma pasta, que pega e endurece. Possui propriedades pozolânicas. 

 

 

3.2 Granito 

 

 A definição de Mello (2006) para granito é: 

 

O termo granito refere-se a um conjunto de rochas silicáticas compostas em sua 

maior parte por feldspato, quartzo, sendo que se enquadram como granito outras 

rochas, como sienitos, monzonitos, charnoquitos, diabásios, basaltos, gnaisses e 

migmatitos. 

Os granitos são constituídos por cristais de feldspato, plagioclásio, quartzo e mica 

(biotita e/ou muscovita), como seus minerais essenciais, podendo ocorrer ainda a 

presença de anfibólio e piroxênio como minerais acessórios. As variações de seus 

constituintes mineralógicos conferem cores e texturas distintas às rochas.  
 

 Há uma grande disponibilidade de reservas no Brasil de pedras ornamentais de 

revestimento, com destaque para granito e o mármore que se apresentam de vários aspectos 

estéticos. As pedras ornamentais, além da sua aparência, trazem certas características físico-

químicas importantes como homogeneidade, resistência química e física interna e da superfície 

polida (MOREIRA; FREIRE; HOLANDA, 2003). 

 No Estado do Ceará já foram catalogadas várias rochas silicáticas, sendo recolhidas 

várias informações importantes tais como: nome (petrográfico e comercial), massa específica 

(g/cm³), porosidade (%), absorção (%), resistência a compressão (MPa) e resistência a flexão 

(MPa) (VIDAL; BESSA; LIMA, 1999).  

 Ainda segundo Vidal, Bessa e Lima (1999), o granito Asa Branca (nome comercial) 

também pode ser conhecido como Branco Cotton, denominação petrográfica é Albita Granito e 

sua caracterização tecnológica pode ser vista na Tabela 01.   

 O granito Asa Branca da jazida situada no município de Santa Quitéria - CE vem 

sendo objeto de estudo por diversos pesquisadores do Estado (PINHEIRO, 2016). Alguns dos 

resultados dessas pesquisas são de Felix (2001), que verificou por meio de análise de difração 

de Raio X (DRX) os componentes presentes do granito Asa Branca (Tabela 02) e a morfologia 

do pó após moagem em um moinho de bolas e devidamente peneirado, onde se vê sua ampla 

distribuição de tamanhos e formatos diferentes de partículas (Figura 01). 
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Tabela 01 – Propriedades do Granito Asa Branca. 

Nome 

comercial 

Nome 

Petrográfico 

Massa 

Específica 

(g/cm3) 

Porosidade 

(%) 

Absorção 

de água 

(%) 

Resistência 

à 

Compressão 

(Mpa) 

Resistência 

à Flexão 

(Mpa) 

Granito 

Asa 

Branca 

Albita 

Granito 
2,560 2,92 1,140 66,60 11,90 

Fonte: Adaptada de Vidal, Bessa e Lima (1999). 

 

Tabela 02 - Análise de Difração de Raio X (DRX). 

 Albita Quartzo Microclina 

Raios - X 31% 58% 11% 

Fonte: Adaptada de Felix (2001)  

 

            Figura 01 - Morfologia do pó de granito Asa Branca. 

 

            Fonte: Felix (2001)  

 

3.3 Cal 

 

 A cal, que é amplamente usada na construção civil, principalmente na preparação de 

argamassas e nos processos relacionados aos acabamentos (pinturas), é um elemento mineral 
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proveniente de rochas calcárias ou magnesianas. Ela também pode ser utilizada na execução 

de concretos asfálticos e solos estabilizados e na produção de isolantes térmicos e blocos 

sílico-calcários (QUARCIONI, 2016). O uso da cal tem como finalidades aumentar a 

trabalhabilidade da massa e conferir uma maior retenção de água, impedindo uma retração de 

secagem exagerada. Trabalho recente sobre a adição de cal à massa cerâmica, concluiu que 

houve um aumento da estabilidade dimensional durante a sinterização, além do clareamento 

da cor da massa (NEVES, 2013). 

 

3.4 Produtos da combustão do carvão – Cinza 

 

 As usinas termoelétricas que usam como matéria prima o carvão mineral como 

combustível tem como resultado da combustão do carvão pulverizado a altas temperaturas as 

cinzas (Figura 02). O resultado da combustão produz cinzas leves (secas) e pesadas (úmidas). 

Isto ocorre devido à existência de diferentes zonas de temperaturas no interior das caldeiras 

(PINHEIRO, 2016).   

 

 

Figura 02 – Produção de cinzas volantes e pesadas utilizando uma caldeira com precipitador eletrostático (forma 

simplificada). 

Fonte: Adaptada de FHWA (2019). 
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 As cinzas de carvão apresentam em sua composição baixos teores de ferro e ainda 

pequenas quantidades Mg, Ca, Ti, P, S, Na e K. Basicamente, são compostas de silício e 

alumínio os quais são decorrentes dos argilominerais como caulinita, montmorilonita e ilita, 

dos óxidos presentes como o quartzo e silicatos com as cloritas, por exemplo. Já o ferro, sua 

origem se devem principalmente aos sulfatos como pirita e outros. Cálcio e o magnésio são 

oriundos respectivamente dos carbonatos e sulfatos (SILVA et al, 1999).   

 

 Segundo Martins (2001), estes dois tipos de cinza possuem as seguintes características: 

 

 

Cinzas de fundo (botton ash) - são cinzas mais pesadas e de granulometria média, 

que caem para o fundo das fornalhas de queima de carvão pulverizado ou de leito 

fluidizado, podendo ser retiradas secas ou através de um fluxo de água. Geralmente 

contêm teores de carbono/material orgânico não queimado de 1 a 5 %.  

Cinzas volantes (fly ash) - são as cinzas leves constituídas de partículas muito finas, 

todas abaixo de 0,15 mm e com altos teores de frações menores que 0,05 mm. Este é 

o resíduo da combustão do carvão que entra no fluxo do gás da chaminé podendo ser 

coletado nos precipitadores eletrostáticos ou em filtros mecânicos, ou ainda, serem 

exaladas para a atmosfera exterior. 
 

 

 Ainda de acordo com Martins (2001), existem outros tipos de cinza / resíduos que são 

produzidos durante a combustão do carvão com calcário são eles: 

 

• Resíduo da dessulfuração do gás da Chaminé (FGD); 
 

• Resíduo de combustores de leito fluidizado (FBC): 

 - tipo atmosférico (AFBC);  

 - tipo pressurizado (PFBC);  

 - tipo circulante (CFBC); 

 - resíduos de carvão pulverizado. 

 

3.4.1 Cinzas Volantes (Fly ash) 

 

 

 Quando se utiliza precipitadores eletrostáticos o rendimento teórico da coleta das 

cinzas volantes que são arrastadas pelos gases de combustão das fornalhas da caldeira é em 

torno de 95% a 99%. Quando não são comercializadas, as cinzas volantes são estocadas em 

minas de carvão desativadas (SILVA et al, 1999). 

 Segundo Azevedo (2002), uma característica física das partículas das cinzas volantes é 

sua forma esférica as quais podem ser encontradas dois tipos: 
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• Sólidas (essencialmente vítreas, sendo a maior parte das partículas nas cinzas volantes 

- cerca de 80% - Figura 03 A). 

• Ocas (cenosferas (completamente vazias) ou plerosferas (composta por muitas esferas) 

Figura 03 B).  

 

Figura 03 - Cinzas Volantes: A) partículas esféricas sólidas - B) plerosfera contendo partículas cenosféricas. 

 

Fonte: Azevedo, 2002. 
 

3.4.2 Cinzas Pesadas (Botton ash) 

 

 Com uma textura mais grosseira, as cinzas pesadas representam entre 15 a 20% do 

total de cinzas produzidas. Sua coleta é realizada quando esse tipo de cinzas cai no fundo da 

fornalha em tanques de resfriamento e removidas, hidraulicamente, por fluxos de água 

(SILVA et al, 1999). 

 A sílica e alumina representam cerca de 50% e 30%, respectivamente, da composição 

química da cinza pesada, sendo que esses teores e os demais componentes presentes são 

controlados basicamente pela fonte do carvão mineral. Sua forma arredondada, estrutura 

porosa, umidade natural em torno de 30% e em peneira de n° 10 é 100% passante são algumas 

das características físicas desse material (OLIVEIRA, 2016). 

 

3.5 Moagem  

 

 Segundo Ribeiro e Abrantes (2001), o objetivo principal do processo de moagem é a 

redução do tamanho das partículas de um material sólido, trazendo como consequência 

imediata um aumento na velocidade de reação durante a queima de uma determinada matéria 

prima. Tal fato ocorre devido ao aumento da superfície específica do material.  
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 Outro fator que torna o processo de moagem importante é a obtenção de uma mistura 

uniforme. Em corantes, por exemplo, obtemos um pó com características ideais de utilização. 

 Ainda de acordo com Ribeiro e Abrantes (2001), o tamanho das partículas influencia 

nas propriedades e comportamento dos materiais. Um exemplo a ser citado é no 

comportamento reológico. 

 Heck (1996) afirma que, 

 

 

A moagem é uma etapa crítica onde o controle sobre a granulometria deve ser 

mantido para garantia das condições de compactação e características do produto 

pós-queima. 
 

 

 Também conhecido por moinho Alsing, o moinho de bola é amplamente utilizado na 

indústria cerâmica. O processo nesse tipo de moinho pode ser a seco ou úmido e de forma 

contínua ou intermitente (RIBEIRO; ABRANTES, 2001). Um exemplo de moinho de bolas 

descontínuo pode ser visto na Figura 04. 

 

            Figura 04 - Moinho de bolas descontínuo (D - diâmetro interno). 

 

            Fonte: Elaborado por Ribeiro e Abrantes (2001). 

 

 

3.6 Sinterização 

 

 Logo após o processo de compressão das peças é realizado o processo de sinterização, 

que se baseia no aquecimento do material em condições controladas de velocidade de 

aquecimento e resfriamento, atmosfera do ambiente e temperaturas específicas (CHIAVERINI, 

1986). O que vai definir a temperatura de sinterização dos materiais cerâmicos é sua 
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composição, mas sua faixa de temperatura pode variar entre 700 °C e 1800 °C e sempre deve 

ser inferior a temperatura de fusão do material (KINGERY; BOWEN; UHLMANN, 1976). 

 Segundo Pinheiro (2016), as transformações que ocorrem no material nesta etapa fazem 

com que as partículas que anteriormente possuíam ligações fracas passem a ter, após o tratamento 

térmico, ligações fortes. Como consequência de tal processo haverá nas peças produzidas uma 

retração no volume, redução da porosidade e adequação da peça cerâmica para as características 

mecânicas a qual se deseja.  

 O mecanismo de sinterização e sua redução da porosidade pode ser ilustrada de forma 

simples na Figura 05: 

 

Figura 05 - Mudanças microestruturais que ocorrem durante a sinterização: (a) Partículas de pó após a 

prensagem. (b) Coalescência das partículas e formação de poros conforme a sinterização tem início. (c) À 

medida que o processo de sinterização avança, os poros mudam de tamanho e forma. 

 

 Fonte: Elaborado por Callister JR e Rethwisch (2012). 

 

 

3.7 Compressão Diametral (Brazilian Test) 

 

3.7.1 História 

 

 Durante construção da Avenida Presidente Vargas em 1943 na cidade do Rio de 

Janeiro, surgiu uma problemática envolvendo a igreja de São Pedro, construída em 1732, 

devido sua localização estar bem no centro onde se planejava construir a nova avenida (Figura 

06). A solução encontrada foi baseada em casos europeus que, por meio de rolos, fariam o 

deslocamento da igreja para as proximidades da futura avenida. O projeto para remoção da 

igreja consistia em substituir a parte inferior das paredes por concreto e por debaixo seriam 

colocados os rolos de concreto, o que diferenciou dos projetos europeus que utilizavam rolos 
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de aço (Figura 07). O engenheiro chefe Paulo Sá do INT (Instituto Nacional de Tecnologia) 

designou o também Engenheiro Fernando Luiz Lobo Barboza Carneiro para realizar os 

ensaios nos rolos de concreto, pois os de aço eram calculados através da fórmula de Hertz e 

até o momento não existia cálculos para o concreto. Foi durante esses ensaios que Lobo notou 

que o comportamento era totalmente diferente em relação aos rolos de aço e passou a estudar 

teoricamente e, após algum tempo, propôs um novo método para determinação da resistência 

à tração dos concretos. Em 1962, o método proposto por Lobo foi aceito pela American 

Society for Testing Materials onde ficou conhecido nos Estados Unidos como “Brazilian test”. 

Em 1980, foi adotado pela International Organization for Standardization (ISO) - (PORTAL 

DE DIVULGAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA, 2011). 

 

Figura 06 - Av. Presidente Vargas quase pronta. Igreja de São Pedro ainda de pé em 1943.   

Fonte: Elaborado por Thomaz (2016). 
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Figura 07 - Ilustração da remoção da igreja de São Pedro da Avenida 

Presidente Vargas em 1943. 

              Fonte: Elaborado por Thomaz (2016). 

 

3.7.2 Fundamentos Teóricos 

 

 

 Para se obter a resistência à tração usando o ensaio de compressão diametral ou 

“Brazilian test”, é necessária uma aplicação vertical de uma carga no corpo de prova entre 

duas placas (Figura 08) no plano diametral ou plano de ruptura vertical de peças cilíndricas 

(CLAESSON; BOHLOLI, 2002). 

 

Figura 08 - Representação do ensaio de compressão 

diametral, com uma carga aplicada (P). 

 

                     Fonte: Adaptada de Thomaz (2016). 
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 Para Pinheiro (2016), 

 

O teste de compressão diametral é normalmente utilizado para medir a resistência à 

tração de materiais frágeis como cerâmicas, já que é impossível realizar o teste de 

tração nesses materiais: 

 
 

• A vantagem desse ensaio é que a fratura se inicia dentro da amostra, e o 

valor medido, portanto, não depende da superfície da amostra; 

 

• O teste também pode ser usado para se fazer uma comparação entre 

diferentes composições de materiais frágeis. 

 

 Segundo NBR 7222 (2011) a resistência à tração indireta é obtida pela equação 01: 

 

                                                     

                               𝛔𝐭𝐫𝐚çã𝐨 =  
𝟐.𝐅

𝛑.𝐃.𝐋
                          (1) 

 

 

Em que: 

 

σ é a resistência a tração (MPa); 

F é a carga máxima resultante no ensaio (N); 

D é o diâmetro do corpo-de-prova (mm); 

L é a espessura do corpo-de-prova (mm). 

 

 

3.8 Difração de Raios – X  

 

 Aproximadamente em 1912, Max Von Laue compreendeu durante suas pesquisas 

sobre a possibilidade dos raios X serem difratados usando uma estrutura cristalina (cristais) 

como rede de difração tridimensional. Em seguida, com base na demonstração de Laue e de 

seus alunos (Walter Friedrich e Paul Knipping), William Henry Bragg e seu filho William 

Lawrence Bragg conseguiram formular a conhecida Lei de Bragg, o que simplificou o que foi 

anteriormente descoberto por Laue. Atualmente, a Lei de Bragg é de fundamental importância 

para os estudos de estruturas cristalinas com o uso da difração de raios X (FÍSICA 

MODERNA, 2019).   
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Figura 09 – Representação da Lei de Bragg. O espaçamento entre os 

planos adjacentes da rede cristalina é definida pela letra d. 

 

               Fonte: Elaborado por Queiroz, Kurosawa e Barreto (2016).  

 

 De acordo com Queiroz, Kurosawa e Barreto (2016), o princípio da difração de raios-

X (Lei de Bragg) pode ser explicada da seguinte forma: 

 

A radiação incide no cristal e é refletida por cada um dos planos de átomos paralelos. 

Os feixes difratados se formam quando as reflexões produzem interferências 

construtivas. Seja uma rede cristalina com um espaçamento d entre seus planos. A 

diferença de caminho óptico entre os raios refletidos por planos adjacentes é de 2d 

sen θ, conforme indica a Figura 09. A interferência construtiva ocorre quando essa 

diferença de caminho é um múltiplo inteiro n do comprimento de onda λ. 

 

 Ainda segundo Queiroz, Kurosawa e Barreto (2016), a Lei de Bragg pode ser 

equacionada da seguinte forma (Equação 02): 

 

 

            nλ = 2d.senθ 
 (2) 

 

 

 

Em que: 

 

n é a ordem da reflexão que pode ser qualquer número inteiro (1, 2, 3, ...); 

λ é o comprimento de onda; 

d é o espaçamento entre planos; 

θ é o ângulo de incidência a qual o feixe de raios X faz com os planos. 
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 Segundo Pinheiro (2016), é possível com a Difração de Raios – X, obter as 

informações sobre o material em relação a identidade (um conjunto de ângulos de difração 

específicos produzem um conjunto de picos de difração próprios para cada fase cristalina), 

pureza (quantificar as fases presentes), parâmetro de rede e orientação. 
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4 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

4.1 Metodologia 

 

 As etapas e procedimentos os quais foram submetidos para realização deste trabalho 

estão citados no fluxograma a seguir (Figura 10). 

 

 

Figura 10 – Fluxograma das Etapas e Procedimentos. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

SELEÇÃO DE MATÉRIAS-PRIMAS 

 

- RESÍDUO DE GRANITO (GRANITO ASA BRANCA) 

- RESÍDUO DA COMBUSTÃO DO CARVÃO (CINZA) 

- CAL 

 

OPERAÇÃO UNITÁRIA 

 

- MOAGEM E PENEIRAMENTO NO RESÍDUO DO  

GRANITO 

 

PREPARAÇÃO DAS AMOSTRAS 

 

- DEFINIÇÃO DO PERCENTUAL DE MASSA DAS AMOSTRAS 

- PESAGEM DAS MATÉRIAS-PRIMAS 

- MISTURAS (MATRIZ + REFORÇO) 

- COMPACTAÇÃO 

- SINTERIZAÇÃO 

 

ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DOS RESULTADOS 

DETERMINAÇÃO DAS PROPRIEDADES E 

COMPOSIÇÃO DAS AMOSTRAS 

 

- RETRAÇÃO LINEAR (CARACTERIZAÇÃO FÍSICA) 

- ENSAIO DE COMPRESSÃO DIAMETRAL (CARACTERIZAÇÃO MÊCANICA) 

- DIFRAÇÃO DE RAIO X (CARACTERIZAÇÃO QUÍMICA) 
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4.2 Seleção de matérias-primas 

 

 Matriz Cerâmica: O resíduo de granito Asa Branca, fornecido pela empresa IMARF 

Granitos S.A, Brasil. Conforme Pinheiro (2016), a Tabela 03 apresenta o resultado da análise 

química por fluorescência de Raios - X (FRX).   

 

Tabela 03 - Composição Química do Resíduo 

Asa Branca. 

COMPONENTE MASSA (%) 

Si 72,0 

Al 13,2 

Na 7,9 

K 4,9 

Outros Elementos 2,0 

                                Fonte: Pinheiro, 2016 

 

 Fase Reforço: Resíduo da combustão do carvão mineral (PCC’s) fornecidos por uma 

Usina Termoelétrica estrangeira residente no Estado do Ceará. Conforme Pinheiro (2016), a 

Tabela 04 apresenta o resultado da análise química por fluorescência de Raios - X (FRX) com 

granulometria média de 5 μm. 

 

Tabela 04 - Composição Química do Resíduo 

da Combustão do Carvão Mineral (PCC’s).  

COMPONENTE MASSA (%) 

Si 59,17 

Al 13,17 

Fe 10,74 

K 6,11 

Ca 4,97 

Ti 2,91 

S 0,84 

Outros Elementos 2,09 

                                Fonte: Pinheiro, 2016 

 

Silva (2013), utilizou a análise de fluorescência de raios-X verificou que essa matéria-

prima possui na sua composição, principalmente, os seguintes óxidos em percentual de massa 

(Tabela 05): 
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Tabela 05 – Análise por Fluorescência de Raios -X dos PCC’s. 

SiO2 Al2O3 Fe2O3 K2O CaO TiO2 SO4 

41.648 22.166 16.733 7.722 6.481 3.492 1.589 

           Fonte: Silva, 2013. 

 

 Aglomerante: Cal comum encontrada em estabelecimentos de materiais de 

construção. 

  

 Ligante: Água destilada em temperatura ambiente. 

 

4.3 Operação unitária (Moagem e Peneiramento) 

 

 Com os materiais definidos, apenas o resíduo do granito Asa Branca passou pelo 

processo de moagem por meio do moinho de bolas com o objetivo de atingir granulometrias 

menores. Logo em seguida, foi realizada a etapa de peneiramento, onde o material em questão 

foi inserido entre duas peneiras com diferentes aberturas de malha (Figura 11), sendo que a de 

maior valor é para definir a granulometria máxima e a de menor valor é para determinar a 

granulometria mínima. O resíduo do granito Asa Branca foi peneirado em uma peneira com 

abertura de malha de 355 µm, ou seja, o tamanho da partícula do granito ficou inferior a 355 

µm. 

 

Figura 11 – Conjunto de peneiras 

utilizados no peneiramento dos 

resíduos de granito Asa Branca. 

                                   Fonte: Oliveira, 2016 
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4.4 Preparação das amostras 

 

4.4.1 Definição do percentual de massa das amostras 

 

 Inicialmente, para a realização deste trabalho foi definido que o estudo seria com base 

em dois tipos de amostras com percentuais de massas diferentes do resíduo da combustão do 

carvão (cinza) e da cal utilizada. A Tabela 06 expõe como foram definidos os corpos de prova, 

que receberam as seguintes denominações CP-25 e CP-35 (com base no percentual de cinza 

utilizada). 

 

Tabela 06 – Traço das Amostras CP25 e CP35. 

MATÉRIAS -

PRIMAS 

AMOSTRA 01 

(CP-25) 

(% em massa) 

LOTE 

(CP-25) 

(em gramas) 

AMOSTRA 02 

(CP-35) 

(% em massa) 

LOTE 

(CP-35) 

(em gramas) 

GRANITO 

ASA BRANCA 
55% 27,5 55% 27,5 

PCC’s (CINZA) 25% 12,5 35% 17,5 

CAL 20% 10 10% 5 

 Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

 Definido o traço a ser utilizado na fabricação das amostras, ao decorrer do trabalho 

foram produzidos 4 lotes de 50 g de cada amostra (CP-25 e CP-35) com seu devido traço. 

 

 

4.4.2 Pesagem das matérias-primas 

 

 Para fabricação de cada lote, foram criteriosamente realizadas as pesagens das 

matérias-primas em uma balança de precisão da marca “Marte” modelo “AS2000C” do 

LABMAT - UFC (Figura 12) que tem como característica sua capacidade máxima e mínima, 

respectivamente, em 2 quilos e 0,5 gramas. 
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Figura 12 – Pesagens das 

matérias-primas em uma balança 

de precisão. 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

4.4.3 Misturas (Matriz cerâmica + Fase reforço) 

 

 Logo após a pesagem de todos os materiais (Granito Asa Branca, Cinza e cal), eles 

foram inseridos em um mesmo recipiente de porcelana no qual se procedeu a etapa de mistura. 

Os componentes foram misturados manualmente devido a quantidade de material ser 

relativamente pequena, o que seria suficiente para obtermos uma total homogeneidade da 

mistura.  

 Com as misturas de CP-25 e CP-35 totalmente homogêneas, foram armazenadas em 

recipientes de plástico (Figura 13) para seguir para próxima etapa de compactação. 

 

 

Figura 13 – Misturas Homogêneas de CP-25 e CP-35.  

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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4.4.4 Compactação 

 

 Com as misturas prontas e devidamente armazenadas, elas foram fracionadas em 

pequenas quantidades de 5 g e, logo após, foi adicionado o ligante (água) com o intuito de 

melhorar o processo de compactação, fornecendo uma consistência e, por consequência, uma 

resistência ao material para o manuseio das peças a verde. Após adição da água, foi 

novamente realizado o procedimento de mistura do material até que a umidade estivesse 

uniforme. Somente após a adição do ligante é que os materiais foram compactados 

(compressão uniaxial) em uma prensa manual com uma carga de 5 toneladas durante 20 

segundos utilizando um molde metálico (Figura 14) para conformação de peças circulares 

(discos) com diâmetro de 18,90 mm. 

 

Figura 14 – Prensa manual com carga com 

molde metálico para conformação de peças 

circulares (discos).   

                           Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

 Logo após a compressão uniaxial foram obtidas as amostras circulares com diâmetro de 

18,90 mm (Figura 15) para a realização da sinterização. 
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Figura 15 – Amostras compactadas (a 

verde). 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

4.4.5 Sinterização 

 

 Todo o processo de sinterização ocorreu no forno elétrico da marca Linn Elektro 

Therm do LABMAT do Departamento de Engenharia Metalúrgica e de Materiais – UFC. As 

peças a verde foram dispostas sobre um tijolo refratário a fim de evitar a contaminação do 

refratário do forno. No tijolo refratário foram adicionados pós de alumina para evitar a 

aderência da amostra junto ao refratário durante o processo de sinterização (Figura 16). 

 

Figura 16 – Pecas a verde no interior do forno elétrico sobre tijolos refratários.  

              Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

 Com base em procedimentos determinados de forma experimental por Pinheiro (2016), 

a faixa de temperatura utilizada ficou entre 1050 °C a 1200 °C durante 120 minutos com uma 

taxa de aquecimento 5 °C / min. Foram realizados testes (Apêndice A) nas seguintes 

temperaturas 1050 °C, 1100 °C, 1150 °C, 1175 °C, 1185 °C e 1200 °C para o tipo de traço 

CP-25 e para CP-35 foram testadas nas condições de 1050 °C, 1100 °C, 1150 °C e 1175 °C. 
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Após o processo de sinterização, o resfriamento das peças ocorreu no próprio forno até que 

fosse atingida a temperatura ambiente. Logo em seguida, as peças foram separadas, 

armazenadas (Figura 17) e devidamente analisadas (visualmente), considerando os aspectos 

superficiais das amostras (brilho e integridade), para avaliação do processo. Somente os 

corpos de prova que obtiveram avaliação positiva nesta etapa seguiram para os ensaios de 

caracterização física, mecânica e química.  

 

Figura 17 – Armazenamento e separação das amostras, conforme sua composição e temperatura de sinterização. 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

4.5 Determinação das propriedades e composição das amostras 

 

 Os corpos de prova (cinco unidades para cada amostra) que foram caracterizados 

possuíam os seguintes traços com suas respectivas temperaturas: 

 

• CP-25 - 1175°C 

• CP-35 - 1175°C 

• CP-25 - 1185°C   

 

4.5.1 – Retração Linear (Caracterização Física) 

 

 O ensaio de retração linear permite, de forma tridimensional, avaliar a variação linear 

das dimensões dos corpos de prova logo após o processo de sinterização. Neste trabalho foi 

apenas considerada a variação na maior dimensão da peça, ou seja, no diâmetro dos discos 

produzidos. 
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 A retração linear foi avaliada de acordo com a norma NBR 9623 (1986) a qual 

determina sua verificação por meio da seguinte equação 03: 

 

                      % Ret. Linear  =  
(𝒍𝟎 − 𝒍𝒇)

𝒍𝟎
 𝒙 100                    (3) 

 

Em que: 

 

L0 é o comprimento inicial 

Lf é o comprimento final (depois da sinterização)  

 

 As medições foram realizadas por meio de um paquímetro universal (precisão de ± 

0,02 mm) do Laboratório de Ensaios Mecânicos – LEM do Instituto Federal de Educação, 

Ciência e Tecnologia do Ceará – IFCE.    

 

 

4.5.2 – Ensaio de Compressão Diametral (Caracterização Mecânica) 

 

 Devido à ausência de normas específicas para o material em estudo (Resíduos de 

Granito como matriz-cerâmica e resíduos de carvão mineral como fase-reforço) toda a 

metodologia e procedimentos do ensaio foi adaptada conforme NBR 7222:2011 (Concreto e 

argamassa - Determinação da resistência à tração por compressão diametral de corpos de 

prova cilíndricos). 

 Os primeiros passos do ensaio foram medir e registrar os diâmetros (d) e espessura (l) 

dos corpos de prova e realizar sua identificação (Tabela 07). 

 

Tabela 07 – Identificação das amostras de acordo com seu tipo e sequência de ensaio.   

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

TIPO / SEQUÊNCIA DOS ENSAIOS 1° 2° 3° 4° 5° 

CP-25 – 1175°C (A) A1 A2 A3 A4 A5 

CP-35 – 1175°C (B) B1 B2 B3 B4 B5 

CP-25 – 1185°C (C) C1 C2 C3 C4 C5 
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 O ensaio foi realizado em uma máquina universal de ensaios mecânicos pertencente ao 

Laboratório de Ensaios Mecânicos – LEM do Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia do Ceará – IFCE. 

 O corpo de prova foi posicionado sobre o suporte inferior (prato inferior) da máquina e 

em seguida foi realizado a aproximação dos pratos com o objetivo de fixar a peça, mantendo-

a na posição adequada. Logo após o ajuste de posicionamento do corpo de prova, a aplicação 

da carga (contínua) foi efetivada, na velocidade de 5 mm / minuto, sem choque até a ruptura 

da peça (Figura 18). Todos os valores de carga máxima foram coletados para posterior análise. 

 

Figura 18 – Ruptura do material durante o ensaio de compressão diametral.        

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

 

4.5.3 – Difração de raios X (Caracterização Química) 

 

 O ensaio de difração de raios X para a determinação das fases presentes, requer uma 

prévia preparação dos corpos de prova. Devido ao método (do pó) utilizado no Laboratório de 

Raios-X (LRX) do Departamento de Física – UFC, todo o material a ser analisado no 

difratômetro (Figura 19) deve estar na forma de pó (o mais fino possível), sendo assim todos 

os materiais tiveram que ser “moídos” em uma tigela de cerâmica com um pilão do mesmo 

material (Figura 20). Os difratogramas foram obtidos com ângulos de varredura, no intervalo, 

entre 10° e 100° (com passo de 0,0130°). 
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 O material gerado pelo ensaio foi analisado pelo programa X’Pert HighScore Plus para 

identificação das fases presentes nos materiais.   

 

Figura 19 - XPert Pro MPD da marca Panalytical com 

ânodo de cobre, sistema XPERT PRO. 

                   Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

 Figura 20 - Preparação prévia dos corpos de prova. 

        Fonte: Elaborado pelo autor. 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 O presente capítulo tem por finalidade apresentar e analisar os resultados obtidos 

durante a pesquisa, assim serão discutidos os resultados da sinterização (preparação da 

amostra) até os ensaios para caracterização física (Retração Linear), mecânica (Compressão 

Diametral) e química (Difração de raios X). 

 

5.1 Resultados da Sinterização  

 

 Foram realizadas várias tentativas de sinterização a diferentes temperaturas (Apêndice 

A). Verificou-se, por inspeção visual, segundo procedimento utilizado por Pinheiro (2016), 

que os resultados mais satisfatórios apresentaram superfícies vitrificadas, o que pode ser visto 

na Figura 21. A tonalidade mais escura nas peças B (CP-35 – 1175°C) comparada às peças A 

(CP-25 – 1175°C) e C (CP-25 – 1185°C) é devido à menor presença de cal (que 

proporcionaria um “clareamento” da peça) e uma maior proporção de cinza na composição 

(10% maior), portanto um maior teor de ferro a ser oxidado durante o processo de sinterização, 

ocasionando essa aparência mais escura. 

 Para a temperatura de 1175°C, as amostras com 35% de cinza se mostraram íntegras e 

com melhor aspecto. No entanto, os corpos de prova com 25% de cinza só obtiveram 

aparência semelhante quando queimadas a 1185°C. A temperaturas acima desse valor, as 

amostras não conservaram sua forma (Figura 22), o que segundo Pinheiro (2016), se deve ao 

fato da evolução muito grande de gases e formação elevada de fase líquida (fase vítrea) 

durante a sinterização, promovidos, principalmente, pelo teor de feldspatos (matérias 

fundentes) proveniente do granito Asa Branca. 

 

Figura 21 – Resultados das sinterizações dos corpos de prova aptos a serem ensaiados.   

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Figura 22 – Resultados das sinterizações a 

1200°C em CP-25.   

 
                  Fonte: Elaborado pelo autor. 

  

5.2 Resultados da Retração Linear 

 

 A Tabela 08 apresenta os resultados da Retração Linear dos corpos de prova CP-25 - 

1175°C, CP-35 - 1175°C e CP-25 - 1185°C os quais serão denominados A, B e C 

respectivamente. 

 

Tabela 08 – Média dos resultados obtidos (por amostra) – Retração Linear.  

Retração Linear de CP-25 - 1175°C (A), CP-35 - 1175°C (B) e CP-25 - 1185°C (C) 

  
MÉDIA D0 

(mm) 

MÉDIA D 

(mm) 
RETRAÇÃO  % 

A 18,9 18,61 1,55 

B 18,9 18,33 3,03 

C  18,9 18,53 1,98 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

Análise da Tabela 08 mostra que existe uma proporcionalidade entre o teor de cinza 

(PCC’s) e a retração linear do material. Deste modo, em B (CP-35) com uma maior 

concentração do resíduo, obteve-se uma retração maior (em torno de 1,1% maior em relação 

ao C e 1,6% em relação ao A). De acordo com Junior (2011), tal fato pode ser explicado 

devido os PCC’s (cinza) possuírem elementos com baixo ponto de fusão, o que torna esses 

componentes mais susceptíveis a serem eliminados quando expostos a altas temperaturas. A 

ausência desses elementos faz com que a fase vítrea ocupe boa parte dos espaços (volume) e 

assim ocasionando uma maior densificação e retração tridimensional. No entanto, deve-se 

lembrar que um teor mais elevado de cal confere maior estabilidade dimensional (NEVES, 

2013).  

 

5.3 Resultados dos Ensaios de Compressão Diametral 

 

Os resultados dos ensaios de Compressão Diametral (Apêndice B) mostram que o teor 

de cal influenciou na resistência a tração. Segundo Zimmer e Bergmann (2006) tal fato ocorre 
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porque, durante o processo de sinterização, há uma maior liberação de CO2, aumentando a 

porosidade (gerando vazios) e assim reduzindo a resistência do material.  

O ensaio de retração linear ajuda a explicar os resultados obtidos na compressão 

diametral, visto que o ensaio indicou uma maior redução no diâmetro médio da amostra B 

(CP-35), o que proporciona um aumento de densidade do material, que é fator primordial para 

o aumento da resistência mecânica. A tabela 09 mostra a média e o desvio padrão dos 

resultados das composições A, B e C.  

 

Tabela 09 – Análise estatística – Compressão Diametral. 

 
MÉDIA - 5 AMOSTRAS 

(MPa) 

DESVIO PADRÃO 

AMOSTRA 

AMOSTRA A 

CP-25 – 1175°C 
13,08 1,37 

AMOSTRA B 

CP-35 – 1175°C 
17,01 0,96 

AMOSTRA C 

CP-25 – 1185°C 
15,46 1,56 

   Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

5.4 Resultados da Difração de raios X 

 

 Os resultados obtidos na difração de raios X são apresentados pelos difratogramas 

(Apêndice C, D e E). Nos três tipos de amostras (A, B e C) foram encontradas as mesmas 

fases cristalinas, com diferença apenas em suas porcentagens (Tabela 10). A não formação de 

uma nova fase com o acréscimo de temperatura é um indicativo que, provavelmente, não 

houve influência desse aspecto na resistência mecânica.    

 

Tabela 10 - Análise semi - quantitativa das fases presentes nos 3 tipos de amostras. 

FASES PRESENTES EM A, B e C 

CORPOS DE 

PROVA 

ANALISADOS 

ÓXIDO DE ALUMÍNIO 

E CÁLCIO 

 

(Aluminato de cálcio) 

DIÓXIDO DE 

SILÍCIO (SÍLICA) 

 

(Quartzo) 

ÓXIDO DE 

FERRO 

 

(FeO) 

CP-25 – 1175°C (A) 84% 15% 1% 

CP-35 – 1175°C (B) 62,6% 25,3% 12,1% 

CP-25 – 1185°C (C) 90,9% 8,1% 1% 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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6 CONCLUSÃO 

 

 Nesse trabalho pesquisou-se uma alternativa para utilização dos resíduos de granito e 

cinzas (PCC’s), oferecendo uma solução de descarte desse material, de forma sustentável para 

as indústrias, por meio de propostas de formulações de compósitos cerâmicos devidamente 

caracterizados. Para isso, foram fabricadas diversas amostras para a realização dos ensaios e, 

assim, com os resultados comprovou-se sua possível aplicação. 

 Durante o trabalho, foi visto que as amostras com maiores teores de cinza resultaram 

em melhores resistências a tração, mas em compensação obtiveram maiores retrações lineares, 

o que, se não controlado, pode ser inadequado para a produção de cerâmicas utilizadas na 

construção civil. Viu-se, também, que o uso da cal proporciona uma maior estabilidade 

dimensional, além de afetar a coloração das peças, e que sua desvantagem é em relação à 

resistência mecânica. Assim, essa pesquisa mostrou que as proporções de cal e cinza devem 

ser otimizadas para aprimorar as propriedades físicas e mecânicas do material.       

 As aplicações práticas desses compósitos cerâmicos podem trazer vários benefícios ao 

meio ambiente, uma vez que retiram esses resíduos dos aterros e depósitos de empresas 

termoelétricas (cinzas) e de beneficiamento de rochas ornamentais. Também é necessário citar 

que, caso a aplicação dos materiais propostos seja efetiva, os custos das empresas com o 

descarte ou armazenamentos desses resíduos serão minimizados.               
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7 SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

 

 O presente trabalho teve como objetivo a formulação e caracterização de peças 

cerâmicas com o rejeito do granito Asa Branca com adição de cinzas (PCC’s) e cal. 

Propriedades físicas, químicas e mecânicas foram obtidos, o que proporcionou o 

entendimento parcial da influência da cal e da cinza no material. 

 No entanto, para termos um resultado mais amplo e concreto, são necessários vários 

estudos que não puderam ser desenvolvidas neste trabalho. Sendo assim, seguem algumas 

sugestões de trabalhos futuros:  

 

 

• Otimizar as proporções entre granito, cal e cinza. 

• Realizar a análise da porosidade do material com ensaio de absorção de água. 

• Realizar a análise fratográfica (imagem das fraturas), correlacionando a resistência 

mecânica e os defeitos de cada amostra. 

• Verificar a influência da granulometria do granito Asa Branca nas propriedades físicas 

e mecânicas da peça. 

• Estudar, com mais detalhes, a evolução de fases presentes no material por DRX e FRX 

• Realizar a análise da evolução de gases durante o processo. 

• Verificar a influência do feldspato oriundo do granito Asa Branca nas propriedades do 

material, e sua possível interação com a cal.       
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APÊNDICE A - RESULTADOS DAS SINTERIZAÇÕES NOS DOIS TIPOS DE 

AMOSTRAS E NAS DIVERSAS TEMPERATURAS. 
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APÊNDICE B – RESULTADOS DO ENSAIO DE COMPRESSÃO DIAMETRAL DE 

TODAS AS AMOSTRAS. 

 

AMOSTRA A AMOSTRA B AMOSTRA C 

CP25 - 1175°C  CP35 - 1175°C CP25 - 1185°C 

A1 

D 18,64 

B1 

D 18,34 

C1 

D 18,56 

L0 7,72 L0 7,86 L0 8,01 

F 2860,00 F 3540,00 F 3910 

σ 12,65 σ 15,63 σ 16,74 

A2 

D 18,64 

B2 

D 18,36 

C2 

D 18,46 

L0 7,86 L0 8,04 L0 7,62 

F 3070,00 F 4090,00 F 3390 

σ 13,34 σ 17,64 σ 15,34 

A3 

D 18,64 

B3 

D 18,28 

C3 

D 18,6 

L0 7,84 L0 7,36 L0 7,76 

F 2510,00 F 3790,00 F 3010 

σ 10,93 σ 17,93 σ 13,28 

A4 

D 18,54 

B4 

D 18,44 

C4 

D 18,54 

L0 8,10 L0 7,90 L0 7,89 

F 3370,00 F 3750,00 F 3394 

σ 14,29 σ 16,39 σ 14,80 

A5 

D 18,64 

B5 

D 18,34 

C5 

D 18,56 

L0 8,00 L0 8,20 L0 7,74 

F 3320,00 F 4120,00 F 3870 

σ 14,17 σ 17,44 σ 17,15 
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APÊNDICE C – DIFRATOGRAMA DO CP-25 1175°C. 
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APÊNDICE D – DIFRATOGRAMA DO CP-35 1175°C. 
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APÊNDICE E – DIFRATOGRAMA DO CP-25 1185°C. 

 

 


