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No processo de produção de sinterizados à base de argila, resíduos sólidos como o vidro de 

embalagem podem ser incorporados. Na literatura existem vários trabalhos em que o vidro é 

utilizado como matéria-prima na produção de sinterizados de argila, mas existem poucos relatos 

da influência de sua granulometria na sinterização. O presente trabalho teve como objetivo 

investigar a influência do tamanho de partícula do vidro incorporado em uma argila que é utilizada 

na indústria cerâmica de Sergipe. O vidro foi incorporado na argila nos teores de 0, 10, 20, 30 e 

40% em massa, com dois diferentes diâmetros médios de partículas de vidro (450 e 37,5 μm). As 

formulações foram caracterizadas por dilatometria e, posteriormente, foram produzidos 

sinterizados com as fórmulas de argila e vidro queimadas com três diferentes temperaturas (1050, 

1100 e 1150 °C), que foram caracterizadas pelo seu aspecto visual, retração, perda de massa ao 

fogo, evolução da densidade, absorção de água, resistência mecânica, superfície da fratura, e 

tiveram suas propriedades correlacionadas com a evolução microestrutural através da técnica de 

MEV. O tamanho de partícula foi um parâmetro fundamental para assegurar a eficiência da 

incorporação do vidro na argila. 
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 In the process of producing clay based sintered solid wastes such as packaging glass can be 

incorporated. In the literature there are several works in which glass is used as a raw material in 

the production of sintered clay, but there are few reports of the influence of its granulometry on 

sintering. The present work aimed to investigate the influence of the particle size of glass 

embedded in a clay that is used in the ceramic industry of Sergipe. The glass was incorporated into 

the clay at 0, 10, 20, 30 and 40% by weight, with two different mean glass particle diameters (450 

and 37,5 μm). The formulations were characterized by dilatometry and were subsequently 

produced sintered with clay and glass formulas burned at three different temperatures (1050, 1100 

and 1150 ° C), which were characterized by their visual appearance, shrinkage, loss of fire mass. 

, density evolution, water absorption, mechanical strength, fracture surface, and their properties 

were correlated with the microstructural evolution through the SEM technique. Particle size was a 

key parameter to ensure the efficiency of glass incorporation in clay.  
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1. INTRODUÇÃO 

 

No processo de produção de produtos sinterizados como agregados sintéticos, 

revestimentos cerâmicos, porcelanatos, telhas e blocos é utilizado como matéria-prima 

principalmente argilas e areias, e existe a possibilidade de incorporação de resíduos sólidos, como 

lodo de esgoto calcinado, pó de mármore, dentre outros resíduos, além do vidro de embalagens e 

janelas, conhecido como vidro soda-cal (ISLAM et al., 2016).  

A incorporação de resíduos tem como intuito reintroduzir os mesmos na escala produtiva, 

e aprimorar o controle de produção dos produtos sinterizados, como reduzir a temperatura de 

sinterização, a absorção de água e porosidade, aumento da massa específica e resistência à 

compressão (NJINDAM et al., 2018).  

Uma parte da matéria-prima mineral virgem utilizado na fabricação de componentes pode 

ser substituída por cacos de vidro (cullets) reciclados e triturados. Esta prática traz vantagens de 

economia de energia, de matéria-prima e de uso de água. Para cada 10% de cacos de vidro na 

mistura economiza-se 3 a 4% da energia necessária para a fusão nos fornos industriais e reduzem-

se em 10% a utilização de água (Ministério de Minas e Energia, 2018). 

O vidro de embalagens é um resíduo sólido recorrente nos centros urbanos. Na indústria 

cerâmica, o resíduo de vidro pode ser incorporado em argilas com a função de formar fase líquida 

e garantir redução na temperatura de sinterização do produto final, pelo fato do vidro ter um ponto 

de amolecimento a baixa temperatura em comparação a argilas (ABUH et al., 2019). 

Na literatura existem vários trabalhos em que o vidro é utilizado como matéria-prima na 

produção de sinterizados, mas existem poucos relatos da influência da granulometria do vidro nos 

sinterizados de argila (JI et al, 2019; OLIVEIRA et al., 2019; ABUH et al., 2019; NJINDAM et 

al., 2018; ISLAM et al., 2016; CANAKCI et al., 2016; MARINONI et al., 2013; JARIAH et al., 

2013). Investigar a influência do tamanho de partícula do vidro incorporado em uma argila, serviria 

para avaliar a possibilidade de redução de custos energéticos na produção de sinterizados de argila, 

e para se obter um maior controle de forma geral do processo de produção desses produtos 

sinterizados.
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2. OBJETIVOS 

 

2.1. Objetivo geral 

 

Esse trabalho visa investigar a influência do tamanho de partículas de vidro na produção e 

propriedades de sinterizados de argila. 

 

2.2. Objetivos específicos 
 

− Caracterizar quimicamente e mineralogicamente as matérias-primas utilizadas. 

− Caracterizar a granulometria do vidro em função do tempo de moagem em moinho de 

bolas.  

− Determinar a dependência do comportamento térmico do vidro com a granulometria com 

o uso da técnica DTA-TG. 

− Caracterizar o perfil dilatométrico das formulações de argila-vidro utilizadas, com 

diferentes tamanhos de partículas de vidro e diferentes teores de incorporação de vidro na 

argila.  

− Produzir e caracterizar sinterizados com as formulações de argila-vidro por retração linear 

(RL), absorção de água (AA), resistência à ruptura por compressão e massa específica 

aparente. 

− Estabelecer correlações entre as propriedades dos sinterizados e o tamanho de partícula de 

vidro utilizado. 

− Correlacionar as propriedades dos sinterizados, conforme as mudanças microestruturais 

observadas, com o uso da técnica MEV. 
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3. CONCEITOS FUNDAMENTAIS E REVISÃO DA LITERATURA 

 

APRESENTAÇÃO 

 

Esse espaço do trabalho foi utilizado para apresentar de forma introdutória os aspectos da 

cerâmica tradicional, as matérias-primas utilizadas (argila e vidro), componentes cerâmicos da 

construção civil, as etapas de processamento de cerâmicas tradicionais utilizadas no trabalho e o 

atual estado da arte da utilização de vidro em sinterizados de argila. 

 3.1. Matérias-primas  

3.1.1 Argila e argilominerais 
 

As argilas são compostas essencialmente por silicatos hidratados de alumínio, ferro e 

magnésio, e possuem ampla faixa de impurezas (como óxidos, a base de bário, cálcio, sódio e 

potássio), além de matéria orgânica (SANTOS, 1989). Os argilominerais ao interagir com água 

desenvolvem plasticidade (hidroplasticidade), tornando-se altamente plásticos e podem ser 

moldados sem que ocorram trincas, entretanto, eles possuem limites de escoamento extremamente 

baixos. A consistência (razão água-argila) da massa hidroplástica deve dar um limite de 

escoamento suficiente para permitir que uma peça conformada mantenha a sua forma durante o 

manuseio e a secagem (RAHAMAN, 2017).  

As argilas se manifestam no formato de grãos finos que têm um hábito platinado, dezenas 

de minerais caem sob a classificação de argilas, e um único depósito de argila pode conter uma 

grande variedade de argilominerais junto com impurezas. Devido a sua estrutura em camadas, 

sendo o mais comum a caulinita, embora outros, como, montmorilonita, ilitas e cloritas, também 

sejam abundantes (BARBA, 1997). A forma de classificar os argilominerais pode ser vista na 

Tabela 1, e o arranjo atômico dos principais argilominerais pode ser visto na Figura 1.  
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Tabela 1 - Classificação dos argilominerais (BARBA, 1997). 
 

Subgrupos Espécie química Minerais mais comuns 

Caulim - Xn(Y2 O5) (OH)4 Caulinita 

Nacrita Al2(Si2O5) (OH)4 

Dikita Al2(Si2O5) (OH)4 
Livesita Al2(Si2O5) (OH)4 
Halloysita Al2(Si2O5) (OH)4 

Mica - XB(Y2 O5)                

 

Montmorilonita 
 
 
 
 
 
 
 
Ilita 

Montmorilonita 
((Al1,51Fe0,07Mg0,60)Al0,28Si3,72)O10 

Beidelita 
((Al1,46Fe0,50Mg0,08)Al0,36Si3,64)O10(OH)2Na0,40 

Nontronita 
Fe1,67(Mg0,33AlSi4O10)(OH)2Na0,33 ou 
Fe2,22(AlSi3O10)(OH)2Na0,33 

Hectorita (Mg2,67Li0,33)(Si4O10)(F,OH)2Na0,33 

Grande variedade de minerais 
Cloritas - X2n(Y2 O5)2 (OH)2 Clorita Clorita 

[Mg2(Al,Fe(III)(OH)6] [Mg3(AlSi3O10)(OH)2] 

 

 
 

Figura 1 - Estrutura dos principais argilominerais (Adaptado de SANTOS, 1989).  

 

As argilas apresentam uma enorme gama de aplicações, tanto na área de cerâmica quanto 

em outras áreas tecnológicas. Pode-se dizer que, em quase todos os segmentos de cerâmica 
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tradicional, a argila constitui total ou parcialmente a composição das massas. De modo geral, as 

argilas que são mais adequadas à fabricação dos produtos em cerâmica vermelha apresentam em 

sua composição os argilominerais ilita, de camadas mistas ilita-montmorilonita e clorita-

montmorilonita, além da caulinita de pequenos teores de montmorilonita e compostos de ferro. No 

caso de materiais de revestimento, são empregadas argilas semelhantes àquelas utilizadas na 

produção de cerâmica vermelha ou as empregadas na produção de cerâmica branca e materiais 

refratários (Ministério de Minas e Energia, 2018). 

3.1.2. Minerais acessórios 

 

A fração não-argilosa representada pelos minerais acessórios é formada principalmente por 

sílica na forma de quartzo, carbonatos, feldspatos, compostos de ferro e titânio e sais solúveis. Na 

fração não-argilosa pode haver também matéria orgânica (BARBA, 1997).  

 

3.1.2.1. Quartzo 

 

 O quartzo é uma das formas cristalinas da sílica (SiO2), o mineral mais abundante da crosta 

terrestre, quando presente nas massas cerâmicas desempenha papel importante durante a queima, 

pois pode, com a presença de componentes fundentes, reagir e formar vidros, ou então, mudar de 

fase. As transformações polimórficas do quartzo são acompanhadas de alterações volumétricas, 

seja durante aquecimento ou resfriamento, com a consequente tendência de provocar trincas nas 

peças. Uma delas é a brusca retração a 573 °C de quartzo-α em quartzo-β. Caso haja alguma fase 

líquida presente, o quartzo-β pode transformar-se de maneira lenta em tridimita (acima de 876 °C) 

em cristobalita (acima de 1470 °C) durante o aquecimento. Essas fases, entretanto, permanecem 

inalteradas durante o resfriamento (SETZ e SILVA, 2019).  

 

3.1.2.2. Hematita  

 

A hematita (α-Fe2O3) é a principal fase de óxido de ferro presente em argilas, sua presença 

em argilas e em sinterizados de argilas acaba por aumentar a tonalidade avermelhada dos mesmos. 

O ferro pode também aparecer em outras fases como goetita (α-FeO·OH) e limonita (uma mistura 

de óxidos de ferro e hidróxidos de natureza fracamente cristalina), ou simplesmente como íons 

Fe3+ substituindo os íons Al3+ na estrutura de alguns argilominerais. A hematita pode ser formada 
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durante a sinterização devido a reações química que podem vir a ocorrer durante o processo 

térmico (STEPKOWSKA e JEFFERIS, 1992). 

 

3.1.2.3. Feldspatos  

 

Os feldspatos comuns podem ser considerados soluções sólidas formadas por três 

componentes: ortoclase (KAISi2O8), albita (NaAlSi3O8) e anortita (CaAl2Si2O8). Os feldspatos 

potássicos devem conter concentração de K2O (óxido de potássio) superior a 10%, enquanto os 

feldspatos sódico-cálcicos devem conter entre 5,8 e 8,9% de Na2O, sendo que o teor ideal para uso 

comercial é superior a 7% (LUZ e LINS, 2008).  

Para a indústria cerâmica, os feldspatos devem ser constituídos de aluminossilicatos de 

potássio, sódio e cálcio. Essa composição é importante, pois contribui para a baixa temperatura de 

fusão, sendo empregados como geradores de “massa vítrea” nas massas cerâmicas e nos vidrados. 

São empregados na fabricação de vidros, fritas, esmaltes (vidrados), placas cerâmicas, isoladores 

elétricos de porcelana, louças de mesa e louças sanitárias. Os feldspatos vêm sendo substituídos 

por outros fundentes de menor custo, tais como rochas feldspáticas (pegmatito, granito e 

leucofilito) e cacos de vidro (cullet) (Ministério de Minas e Energia, 2018). 

 

3.1.2.4. Calcita  

 

A calcita é uma fase do carbonato de cálcio (CaCO3), obtido comercialmente a partir de 

rochas e minérios de natureza diferentes. São eles calcário, mármore calcítico ou Chalk (whiting), 

uma rocha sedimentar de origem de calcítico-orgânico, possui um teor teórico de CaO de 54,5 e 

45,5% de CO2 (LUZ e LINS, 2008). Durante o processo de sinterização de argilas com presença 

de calcita, ela se decompõe em óxido de cálcio e dióxido de carbono, como mostra a Equação A, 

em temperaturas dependendo do seu grau de cristalização entre 680 e 750 ºC. A liberação de 

dióxido de carbono gera um fenômeno expansivo no sinterizado, o que aumenta sua porosidade, e 

reduz sua resistência mecânica, porem em temperatura mais altas o oxido de cálcio tem ação 

fundente. (SOARES et al., 2012).  

  

 

3.1.3. Materiais fundentes diversos 
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Os materiais fundentes têm elevado teor de álcalis (como K2O e Na2O) que, quando 

presentes em uma composição cerâmica, reduzem a temperatura necessária para queima 

(sinterização) e a porosidade final dos produtos. Essas duas condições são importantes para a 

fabricação de componentes cerâmicos, para reduzir custos de produção e a absorção de água, e 

aumentar a resistência mecânica. Somente em alguns produtos cerâmicos, como os produtos de 

cerâmica vermelha fabricados com argila ricas em álcalis (K e Na), não há necessidade de 

adicionar materiais fundentes. Os materiais fundentes mais utilizados nas indústrias cerâmicas são 

os feldspatos e os filitos (ABCERAM, 2019). 

 

3.1.4. Vidro Soda-cal 

 

O vidro de embalagens (soda-cal) é um material cerâmico, amorfo, rígido, quebradiço, 

transparente opticamente e de fácil fabricação. Apresenta ampla faixa de aplicações, que vai desde 

recipientes, janelas e lâmpadas até dispositivos ópticos, guias de onda e meios de ação laser (HU 

et al., 2018). A fabricação do vidro se dá a partir de areia rica em sílica, carbonato de cálcio 

(CaCO3) e carbonato de sódio (Na2CO3), essas matérias-primas são misturadas e queimadas a 

temperaturas que chegam a mais de 1450 °C (HÖLAND e BEALL, 2019).   

Tipicamente, esse vidro consiste em 70% de sílica (SiO2), sendo o restante composto 

principalmente por soda (Na2O) e cal (CaO), podendo ter pequenas contribuições de outros óxidos 

como K2O (óxido de potássio) e Al2O3 (alumina), os quais influenciam as suas propriedades 

(AKERMAN, 2000). Na Figura 2 pode ser vista a distribuição esquemática em duas dimensões de 

seus principais átomos constituintes, em que se pode notar a ausência de periodicidade na 

distribuição dos átomos, também característica de sólidos com algum grau de desordem (amorfos). 

Na Figura 3, tem-se o difratograma de raios X característico de um vidro, apresentando uma banda 

larga, típica de um material amorfo. 
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Figura 2 - Esquema em duas dimensões da organização dos átomos de cálcio e sódio em função 

dos tetraedros de silício-oxigênio do vidro soda-cal (Adaptado de AKERMAN, 2000). 
 

 
 

Figura 3 - Difratograma de raios X de pó de vidro (GALVÃO et al., 2014). 
 

Materiais amorfos são comumente fabricados ao se resfriar materiais derretidos como 

acontece na produção do vidro. Esse resfriamento reduz a capacidade de mobilidade das 

moléculas, impedindo que as mesmas se organizem. Os materiais amorfos como o vidro, não tem 

ponto de fusão definidos, e exibem o fenômeno de transição vítrea, ou seja, apresentam uma 

variação de sua viscosidade em função da temperatura (HÖLAND e BEALL, 2019), como pode 

ser visto na Figura 4.  
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Figura 4 - Viscosidade do vidro em função da temperatura, obtida por 3 técnicas diferentes 

(RODRIGUES et al., 2003). 
 

A indústria de vidro é uma consumidora importante de matérias-primas minerais não 

metálicas: os minerais industriais. O vidro é geralmente classificado em quatro grandes segmentos: 

embalagens, planos, especiais (técnicos) e domésticos. As embalagens de vidro são consumidas, 

em ordem decrescente de volume de utilização, no setor de bebidas, em frascos e garrafas, 

principalmente para cervejas, no setor de alimentos e, por último, na embalagem de produtos não-

alimentícios (farmacêuticos e cosméticos) (Ministério de Minas e Energia, 2018).  

Apesar da diversidade de composição e propriedades dos vidros, o vidro soda-cal é o mais 

comum e o mais frequentemente reciclado (BURSI et al., 2018), como pode ser visto na Figura 5. 

O vidro segundo a ABNT NBR 10004, é um resíduo sólido classe II (não perigoso), inerte, tendo 

suas principais fontes geradoras no meio urbano, a exemplo de domicílios, comércios, indústrias 

e construção civil, podendo ser reciclado na indústria cimentícia, vidreira e cerâmica, dentre outras. 

Na Tabela 2 temos os índices de reciclagem de vidro de embalagens no Brasil, entre os anos de 

1992 e 2011. Brasil produz em média 980 mil toneladas de embalagens de vidro por ano, usando 

cerca de 45% de matéria-prima reciclada na forma de cacos. Parte deles gerado como refugo nas 

fábricas e parte retornou por meio da coleta seletiva (Ministério de Minas e Energia, 2018). 
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Figura 5 - Resíduo de vidro gerado em centros urbanos sendo carregado para ser destinado a 

reciclagem (Arquivo próprio, 2020). 

 

 

Tabela 2 - Reciclagem de embalagens de vidro no Brasil (Ministério de Minas e Energia, 2018). 
 

             Ano     %  Ano % 

1992   18 2002 44 

1993   25 2003 45 

1994   33 2004 45 

1995   35 2005 45 

1996   37 2006 46 

1997   39 2007 47 

1998   40 2008 47 

1999   40 2009 47 

2000   41 2010 47 

2001   42 2011 47 

 

3.2 Componentes cerâmicos da construção civil  

 

A cerâmica vermelha, integra o setor dos minerais não-metálicos da indústria da 

transformação mineral, fazendo parte do conjunto de cadeias produtivas que compõem o complexo 

da construção civil. No Brasil, os principais produtos do setor de cerâmica vermelha são: blocos, 

tijolos, telhas, elementos vazados, lajotas, ladrilhos vermelhos, tubos, agregados leves, além de 

produtos para outros fins como argilas piro expandidas, objetos ornamentais e utensílios 

domésticos (Ministério de Minas e Energia, 2018).  
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O setor brasileiro de cerâmica vermelha é o principal fornecedor de materiais para 

alvenarias e coberturas para uso residencial e comercial. Utiliza basicamente a argila comum como 

principal fonte de matéria-prima. A partir da produção estimada de 63,6 bilhões de peças/ano de 

cerâmica (ANICER), considerando a massa média de 2,0 kg/peça, pode-se estimar a utilização de 

aproximadamente 140 milhões de toneladas por ano de argila (Ministério de Minas e Energia, 

2018). 

As placas cerâmicas de revestimentos podem ser classificadas conforme sua forma de 

fabricação (prensada, extrudada e outros), absorção de água, tipo de acabamento da superfície 

(esmaltado e não-esmaltado), resistência mecânica, a abrasão, manchamento e resistência a ataque 

químico (ABNT NBR 13818:1997). Os blocos são classificados quanto a sua aplicação, em blocos 

de vedação (não tem função estrutural) e estrutural, sendo que os blocos estruturais acabam tendo 

requisitos de propriedades mecânicas e absorção de água mais rigorosos (ABNT NBR 15270-

3:2005). As telhas são classificadas quanto ao seu tipo de encaixe e formato, resistência mecânica 

e absorção de água (ABNT NBR 15310).  

A definição de agregado sintético graúdo de argila calcinada segundo o DNER (1994) 

(Departamento Nacional de Estradas de Rodagem), é um agregado graúdo artificial produzido a 

partir de argila com o uso de tratamentos térmicos com elevadas temperaturas (acima de 760 °C). 

As exigências de parâmetros de absorção de água e resistência mecânica desses agregados, a 

depender de sua utilização, podem ser norteados pelos respectivos parâmetros de agregados 

naturais, tendo em vista que eles podem ter suas propriedades determinadas pelos processos de 

produção e matérias-primas utilizadas (SCANDIUZZI e ANDRIOLO, 1986; PARAHYBA, 2009). 

Dentre as propriedades que esses componentes cerâmicos de construção civil têm, 

destacam-se as propriedades mecânicas e absorção de água. A impregnação de água em telhas, 

placas cerâmicas, blocos e agregados sintéticos de argila diminuem sua resistência mecânica com 

o tempo, pela impregnação de microrganismos, assim, quanto menor a massa de água absorvida 

por esses sinterizados, melhor a sua qualidade (COSTA et al., 2019). Os parâmetros de absorção 

de água e da resistência mecânica requeridos para esses componentes podem ser vistos na Tabela 

3. 
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Tabela 3 - Parâmetros de absorção de água e da resistência mecânica de componentes cerâmicos 
utilizados na construção civil (Arquivo próprio, 2019).  

 

Componentes             Absorção da água Resistência mecânica 

Telhas 
ABNT NBR 15310:2009 

Valores ≤ 18% 

ABNT NBR15310:2009. Os 
valores podem variar de: 6,8 a 

12,7 MPa dependendo do tipo de 
telha 

Blocos cerâmicos 
ABNT NBR 15270-3:2005 
Aceitável entre 8% e 18% 

ABNT NBR 15270-3:2005 
Dividido em 10 classe que vão 

de: no mínimo 1 MPa até valores 
superiores a 10 Mpa 

 

Placas cerâmicas de 
revestimento 

 

ABNT NBR 13817:1997 
Valores variam entre: 0% e 

superior a 10% (detalhado na 
Tabela 4) 

ABNT NBR 13818:1997 
Valores variam entre: 15 MPa e 
superior a 35 MPa (detalhado na 

tabela 4) 

Agregados graúdos de 
rochas naturais 

Valores entre 0 e 2%, para 
rochas como granito e gnaisse 

(SCANDIUZZI e ANDRIOLO, 
1986; PARAHYBA, 2009) 

Entre 90 e 110 MPa, para rochas 
como granito e gnaisse 

(SCANDIUZZI e ANDRIOLO, 
1986; PARAHYBA, 2009) 

 

As placas cerâmicas de revestimentos têm os parâmetros mais rigorosos de resistência 

mecânica e absorção de água, pela natureza de sua utilização (COSTA et al., 2019), por esse 

motivo esses parâmetros foram detalhados na Tabela 4. 

 

Tabela 4 - Classificação de placas cerâmicas fabricadas por prensagem a seco (Grupo ISO B) 

em função de sua resistência de ruptura à flexão (RRF) e o intervalo de absorção de água (AA) 
aceitável (ABNT NBR 13818:1997). 

 

Tipo     Grupo 
ISO 

       AA(%) RRF (MPa) 

Porcelanato BIa 0,0 a 0,5 ≥ 35 

Grés BIb 0,5 a 3,0 ≥ 30 

Semigrés BIIa 3,0 a 6,0 ≥ 22 

Semi poroso BIIb         6,0 a 10,0 ≥ 18 

Poroso BIII        10,0 a 20,0 ≥ 15 

Azulejo BIII         10,0 a 20,0           ≥ 15 

Azulejo fino BIII        10,0 a 20,0           ≥ 15 

 

3.3. Processamento de componentes cerâmicos 

 

Os processos de fabricação empregados pelos diversos segmentos cerâmicos assemelham-

se parcial ou totalmente, de maneira simplificada à produção dos sinterizados de argila, que 

consiste em preparação das matérias-primas através do procedimento de cominuição, preparação 

das massas, em que se homogeniza misturas de argila, areias e aditivos como cacos de vidro 
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(cullet), formação das peças e tratamento térmico (ABCERAM, 2019), como pode ser visto no 

fluxograma na Figura 6. 

 

 

Figura 6 - Fluxograma das principais etapas de produção de um sinterizado (Arquivo próprio, 
2019).  

 

O processamento de componentes cerâmicos define o conjunto de operações pelos quais 

se obtêm peças com forma e estrutura desejadas a partir de um ou mais materiais de partida 

(LANGE, 1989).  

Misturas de argilas e areias são frequentemente utilizadas na fabricação de componentes 

cerâmicos utilizados na construção civil. Esses componentes são, de modo geral, materiais 

heterogêneos e porosos, podem ser sinterizados em temperaturas que variam entre 750 a 1250 °C, 

a depender do tipo de componente e matéria-prima. Para uma dada composição, as propriedades 

mecânicas são controladas pelas características microestruturais, isto é, distribuição de fase, 

tamanho de grãos e distribuição de tamanho de poros. A fratura frágil dos materiais cerâmicos 

geralmente se inicia a partir de falhas do mesmo. Ao se fabricar produtos de argila como agregados, 

tijolos, telhas e pisos, a distribuição de tamanho de partículas e o arranjo das partículas durante o 

processo de sinterização, mudam a porosidade da microestrutura do produto sinterizado e, 

consequentemente, sua densidade final (ZERBO et al., 2018). 

 

3.3.1. Preparação das matérias-primas (cominuição) 

 

Grande parte das matérias-primas utilizadas na indústria cerâmica tradicional é natural, 

encontrando-se em depósitos espalhados na crosta terrestre. Após a mineração, os materiais devem 

ser beneficiados, isto é, desagregados ou moídos, classificados de acordo com a granulometria e 

muitas vezes também pela pureza (ABCERAM, 2019).  

A cominuição tem o objetivo de reduzir o tamanho final dos materiais. Isso pode ser feito 

por compressas, impacto ou abrasão. Mais especificamente, podemos dividir a cominuição em 

duas etapas: britagem e moagem. A diferença entre ambas é o tamanho final do material. Enquanto 



14 

 

na britagem o tamanho máximo obtido é de aproximadamente 10,0 mm, o tamanho final máximo 

obtido na moagem é da ordem de 0,8 mm (SETZ e SILVA, 2019). 

 

3.3.2. Moagem 

 

A moagem vem logo após os processos de britagem e constitui o último estágio do processo 

de fragmentação de partículas. Ela pode ser dividida em moagem terciária e quaternária. Porém, 

na prática, a partir da moagem terciária, o material resultante já é utilizado no processo de 

fabricação. A moagem terciária é geralmente executada em moinhos cilíndricos (bolas), moinhos 

de martelos e moinhos de rolos. Os principais resultados e os respectivos objetivos do uso da 

moagem podem ser vistos na Tabela 5.  

 

Tabela 5 - Principais resultados e os respectivos objetivos do uso da moagem 

(Adaptado de SETZ e SILVA, 2019). 
 

Resultado da moagem Objetivo 

Aumentar a relação entre a área superficial por 
volume (área de superfície específica) 

Proporcionar maior reatividade das partículas 
para favorecer processos posteriores, como a 

sinterização 

Uniformizar e adequar a distribuição de 
tamanhos de partículas 

Aumentar o empacotamento, para favorecer a 
compactação por conformação 

Homogeneizar pós e suspensões 
Obter produtos sinterizados com propriedades 

distribuídas homogeneamente em toda sua matriz 

 

Segundo RIBEIRO e ABRANTES (2001), de um modo geral, o rendimento da moagem é 

influenciado pelas características da própria matéria-prima, nomeadamente:  

- Dimensão e forma inicial das partículas; 

- Dureza do material (resistência à compressão, ao choque e à abrasão); 

- Estrutura homogênea ou heterogênea; 

- Umidade ou higroscopicidade; 

- Sensibilidade à variação da temperatura; 

- Tendência à aglomeração. 

 

3.3.2.1. Moinhos cilíndricos (bolas) 

 

Os moinhos cilíndricos são constituídos por um jarro metálico giratório, revestido 

internamente de placas de borracha ou cerâmica, contendo em seu interior, cargas soltas (elementos 
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de moagem), esses elementos podem ser barras cilíndricas ou esferas metálicas ou cerâmicas, que 

tem alta dureza, resistência a abrasão e impacto. Esses moinhos são utilizados na moagem de pós a 

seco e a úmido, e também na homogeneização de suspensões e barbotinas (SETZ e SILVA, 2019). 

De maneira simplificada o equipamento funciona da seguinte forma: os elementos de 

moagem (bolas) são elevados pelo movimento de rotação do jarro até certa altura do próprio jarro, 

de onde caem sobre os outros elementos de moagem que estão na parte inferior do cilindro, os 

elementos de moagem e o jarro ficam revestidos pelo material a ser moído, as partículas do 

material a ser moído são impactadas pelo contato entre os próprios elementos de moagem, e entre 

os elementos de moagem e o jarro. O esquema de funcionamento do moinho pode ser visto na 

Figura 7 (GERMAN, 1994).  

 

 

Figura 7 - Esquema de funcionamento de moinho com bolas (GERMAN, 1994). 

 

3.3.2.2. Moinhos de martelos  

 

O moinho de martelo reduz a granulometria de materiais secos, através do impacto dos 

martelos que são rotacionados pelo giro de um rotor de alta velocidade. O material fica na rota de 

impacto dos martelos até atingir granulometria para passar por uma peneira pré-determinada, o 

esquema de funcionamento do moinho de martelo pode ser visto na Figura 8. O equipamento 

apresenta como vantagens a obtenção de partículas de pequeno tamanho, e como desvantagem 

necessidade de manutenção no motor, que eventualmente podem ter o funcionamento prejudicado 

pela presença de partículas do material moído, e necessidade de troca e manutenções dos martelos 

(SETZ e SILVA, 2019). 
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Figura 8 - Esquema de funcionamento de um moinho de martelo (Adaptado de FABRICIA et 
al., 2004) 

 

3.3.3 Peneiramento  

 

Peneiramento é a forma mais simples para separar pós por suas dimensões geométricas, e 

para caracterizar a distribuição do tamanho de partículas de um pó. Para esse procedimento são 

utilizadas peneiras. A peneira consiste em uma superfície plana ou cilíndrica, que contém 

determinado número de aberturas de igual tamanho. As partículas que tem tamanho maior que a 

malha, ficam retidas em sua superfície, e as partículas que têm tamanho menor que a malha, 

passam (DINGER, 2005). 

As partículas sólidas podem ser separadas em frações por seu tamanho, com a utilização 

de peneiras de diferentes tamanhos de abertura, utilizadas de forma associada, um sistema de 

peneiras utilizadas de forma associada pode ser visto na Figura 9 (SETZ e SILVA, 2019). 

 

Figura 9 - Representação esquemática de um conjunto de peneiras utilizadas de forma associada 

(Adapatado de SETZ e SILVA, 2019).  
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A massa retida em cada peneira de uma amostra pode ser pesada para que possa ser 

conhecido seu perfil granulométrico. Para facilitar o processo, o peneiramento pode ser feito com 

a utilização de água (peneiramento úmido). Para evitar entupimento das aberturas, o peneiramento 

deve ser feito com movimentos suaves (SETZ e SILVA, 2019).    

 

3.3.4. Preparação das massas  

 

Os materiais cerâmicos geralmente são fabricados a partir da composição de duas ou mais 

matérias-primas, além de aditivos e água ou outro meio. Mesmo no caso da cerâmica vermelha, 

para a qual se utiliza apenas argila como matéria-prima, dois ou mais tipos de argilas com 

características diferentes entram na sua composição. Raramente emprega-se apenas uma única 

matéria-prima. Dois pontos a se destacar nessa etapa, que asseguram a qualidade dos sinterizados 

em etapas posteriores, são a dosagem das matérias-primas e a homogeneização das mesmas 

(ABCERAM, 2019).  

 

3.3.5. Prensagem a seco 

 

A técnica de conformação é amplamente utilizada em grandes produções até na aplicação 

de pressão uniaxial em moldes metálicos nos quais os pós granulados, contendo ligantes, 

plastificantes ou baixa umidade, entre 0 e 5% em massa (LEE, 1994). Na indústria cerâmica a 

umidade ótima utilizada na fabricação de porcelanatos que por norma devem ter até 0,5% de 

absorção de água, é utilizada para formação de grânulos para prensagem de corpos verdes de argila, 

varia entre 8 e 11% de água em massa (ABNT NBR 15.463; DE OLIVEIRA, 1998). Após a 

umidificação o material granulado é prensado contra a cavidade do molde, pressionado por um 

êmbolo ou macho superior em sentido uniaxial, e então é extraído pelo êmbolo inferior, como pode 

ser visto no esquema da Figura 10.  
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Figura 10 - Prensagem uniaxial por (a) ação simples e (b) ação dupla (ALBARO, 2000). 
 

A compactação do pó é um passo chave na fabricação de placas cerâmicas, rege a 

distribuição espacial e quantitativa da porosidade em produtos crus e semiacabados secos. Estas 

características controlam a resistência mecânica das peças não queimadas, além da contração na 

queima e a microestrutura final em relação à porosidade residual. Isto ocorre para grandes formatos 

obtidos com tecnologias inovadoras de compactação e em placas ou muito finas ou muito espessas. 

O comportamento na prensagem de corpos cerâmicos depende das características dos pós 

atomizados (distribuição do tamanho do aglomerado, forma do grânulo, resistência mecânica e 

porosidade) e da forma como a matriz é carregada (ou se deposita sobre a esteira) e como os 

grânulos se reorganizam sob uma pressão crescente (SOLDATI et al., 2019). 

A pressão exercida pelo êmbolo depende das condições dos pós, da prensa e principalmente 

do molde utilizado, podendo variar entre 20 e 100 MPa, sendo que maiores pressões são 

normalmente requeridas para cerâmicas técnicas. Existem duas possibilidades de prensagem: a 

primeira, com a carga sendo aplicada somente em uma direção, ou seja, somente em um dos 

êmbolos (efeito simples), e a segunda, em que a carga é aplicada em ambos os êmbolos (efeito 

duplo) do molde, em sentido opostos. Devido a técnica de prensagem, uma ampla gama de peças 

é produzida, entre elas, podemos citar: telhas, placas, materiais refratários, abrasivos e ferramentas 

de corte (SETZ e SILVA, 2019). 

 

 3.3.6. Secagem 

 

A secagem consiste na retirada da água utilizada para conformação, se faz necessária por 

que processos para consolidação dos produtos sinterizados necessitam de elevadas temperaturas 

(> 800 °C), se não for removida a mesma se transforma em vapor a alta pressão, o que conduz à 
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ruptura da peça conformada e sua inutilização.  A eliminação da água livre e adsorvida na argila 

deve ser feita de forma gradual, a temperaturas que variem entre 50 e 150 °C, com uso de estufas 

e fornos, mas também pode ser feita ao ar livre, com a desvantagem da secagem acontecer 

lentamente (CORRÊA e VASCONSELOS, 2015; ABCERAM, 2019). 

 

3.3.7. Queima 

 

A etapa de queima envolve o tratamento térmico que é utilizado no processamento 

cerâmico, uma vez que nela se desenvolvem as propriedades finais e definitivas dos produtos 

cerâmicos. As peças, após secagem, são submetidas a tratamentos térmicos em temperaturas 

elevadas, que para a maioria dos produtos situam-se entre 800 e 1250 oC. A queima pode ser 

dividida basicamente em três fases: aquecimento da temperatura ambiente até a temperatura 

desejada, patamar durante certo tempo na temperatura especificada e resfriamento (OLIVEIRA e 

HOTZA, 2015). 

Durante a queima, ocorre uma série de transformações em função dos componentes da 

massa, como: perda de massa, desenvolvimento de novas fases cristalinas, formação de fase vítrea 

e soldagem dos grãos (sinterização). Portanto, em função do tratamento térmico e das 

características das diferentes matérias-primas, são obtidos produtos para as mais diversas 

aplicações (BROWN, 2001). Os principais fenômenos observados durante o processo de queima 

e as respectivas faixas de temperatura em que ocorrem em argilas, podem ser vistos na Tabela 6.  

 

Tabela 6 - Principais fenômenos observados e a respectivas faixas de temperaturas em que 
ocorrem em argilas (Adaptado de NAVARO, 1989). 

 

 Fenômenos observados Faixa de temperatura (°C) 

Eliminação da água livre e adsorvida em argilominerais 150 a 250 

Eliminação da água estrutural de argilominerais 350 a 650 

Decomposição de carbonatos (liberação de CO2) 400 a 800 

Decomposição térmica de matéria orgânica 400 a 600 

Transformação polimórfica do quartzo (α para β) 573 

Início da fusão de álcalis e óxido de ferro 700 a 900 

Início da sinterização 800 

Início da fusão do CaO e FeO, com formação de silicatos 1000 

Formação de fase vítrea com redução de tamanho de poros 1200 
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3.4. Sinterização 

 

A sinterização é o processo térmico pelo qual um compacto de um pó ganha coalescência 

entre suas partículas, esse tratamento ocorre logo após a prensagem do corpo verde. O corpo 

cerâmico sinterizado apresenta, em geral, uma contração em volume e uma redução em sua 

porosidade, juntamente com uma melhoria da sua integridade mecânica. O processo ocorre pela 

formação de uma fase líquida ou por meio da difusão no estado sólido (BARSOUM, 2002; SILVA 

e JÚNIOR, 1998). 

Para que o processo de sinterização ocorra, duas condições são necessárias: é preciso haver 

mecanismos de transporte de massa; e é preciso haver uma fonte de energia para ativar e manter 

esses mecanismos. Como consequências desse processo, há um aumento na resistência mecânica 

dos materiais e uma redução na energia do sistema (SILVA e JÚNIOR, 1998). 

A Figura 11 resume as etapas da sinterização: um sistema de partículas em contato começa 

a formar “pescoços” entre si, em seguida a área de contato entre as partículas aumenta e os poros 

começam a ser suavizados. Neste estágio, os poros são fechados (não se comunicam entre si) e 

estão localizados no contorno de grão, a distribuição final de grãos e poros é denominada 

microestrutura (CARTER, 2013).  

Segundo SETZ e SILVA (2019), a sinterização frequentemente é dividida em três estágios 

ou fases, de acordo com as mudanças físicas que ocorrem nos contornos de grão junto com a 

eliminação da porosidade. Essa consideração, entretanto, é simplificada e serve apenas para ilustrar 

os fenômenos e os mecanismos envolvidos, como será descrito a seguir: 

I. No primeiro estágio, ou estágio inicial, ocorre o rearranjo das partículas e o início da 

formação de pescoço nos pontos de contato entre cada partícula. Os leves movimentos e 

rotações das partículas adjacentes causam um aumento no número de pontos de contato 

entre as mesmas. Nesse primeiro estágio, o número de poros ainda é grande e eles se 

encontram interligados.  

II. No segundo estágio, ou estágio intermediário de sinterização, o tamanho dos pescoços 

entre as partículas aumenta em relação a porosidade, e os centros de massa das partículas 

iniciais aproximam se. O estágio intermediário continua até que os poros sejam isolados. 

A maioria das ligações promovidas pela sinterização ocorre nesse estágio. 

III. No terceiro estágio, ou estágio final da sinterização, envolve essencialmente remoção da 

porosidade final, que ocorre por difusão das vacâncias ao lado do contorno do grão, devido 

a isso os poros podem permanecer próximos ao contorno de grão.  
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Figura 11 - Esquema dos estágios clássicos da sinterização (a) corpo verde, com grãos 

aproximados pelo processo de conformação, (b) início da formação de pescoço e aproximação 
dos grãos, (c) redução do tamanho de poros e aumento da densificação (CALLISTER e 

RETHWISCH 2016). 

 

A sinterização se realiza quando as partículas micrométricas ou submicrométricas do pó 

estão em estreito contato entre si, e a temperatura do ambiente supera aproximadamente 60% da 

temperatura de fusão do material de que são feitas as partículas. O processo pode ser dividido em 

dois subprocessos, crescimento dos grãos e redução da porosidade (densificação). Esses 

fenômenos ocorrem de forma simultânea durante o processo de sinterização, o resultado final da 

sinterização vai depender da contribuição de cada um desses fenômenos (RAHAMAN, 2017). 

Como pode ser visto na representação esquemática da Figura 12, e no conjunto de imagens de 

MEV da evolução da morfologia de um sinterizado em função da temperatura na Figura 13. 

 

Figura 12 - Subprocessos da sinterização, densificação e crescimento de grãos (SHAW, 1989). 
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Figura 13 - Microscopia eletrônica de varredura da evolução da microestrutura no processo de 
sinterização, (1) corpo verde, (2) início da sinterização com formação de pescoços 

característicos, (3) aumento do tamanho de grãos, (4) preenchimento de poros e densificação do 
material (Adaptado de MACEDO, 2003). 

 

Durante a sinterização ocorrem fenômenos de transporte de massa por difusão volumétrica 

(via retículo cristalino), difusão superficial, difusão através dos contornos de grão, fluxo viscoso e 

evaporação/condensação. Qualquer combinação destes processos é possível em todos os estágios de 

sinterização, e em todos os casos a força-motriz é a redução da energia livre total do sistema. O 

mecanismo envolvendo fluxo viscoso ocorre quando uma fração do material atinge a fase líquida 

ou ponto de amolecimento, o que favorece o transporte de massa. A sinterização por fluxo viscoso 

é proporcional à área efetiva das partículas (CHIANG, BIRNIE e KINGERY, 1997).  

O uso de pós finos, de forma regular e homogênea gera aumento da densidade dos 

sinterizados, com menores temperaturas de sinterização. A força motriz do processo de sinterização 

é o excesso de energia superficial das partículas. De acordo com a lei das escalas de Hering, essa 

energia superficial é inversamente proporcional ao tamanho da partícula, isto é, partículas pequenas 

possuem alta energia superficial e, portanto, uma alta reatividade (HERRING, 1950). 

A forma das partículas e a distribuição dos tamanhos das partículas, influenciam na 

densidade do compactado a verde e, consequentemente, no desempenho de etapas subsequentes do 

processamento de cerâmicos e, principalmente, na formação da microestrutura da cerâmica 

(RICHERSON e DAVID, 1992).  

A análise granulométrica das matérias-primas é um aspecto considerado importante para o 

processo de fusão, pois materiais com menor granulometria (mais finos) podem, por exemplo, em 

função de sua maior área superficial, apresentar alta reatividade, isto é, formar líquidos em 

temperaturas mais baixas que o esperado, afetando o controle de processo, a vida útil do forno, a 

formação de gases, etc. Da mesma forma, materiais com elevada granulometria podem ser menos 
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reativos e, com isso, aumentar os gastos de energia (custo) por unidade de massa (SETZ e SILVA, 

2019).  

 

3.4.1. Sinterização no estado sólido 

 

Sinterização no estado sólido envolve o transporte material por difusão de volume. O 

movimento de átomos ou vacâncias ocorre junto da superfície ou dos contornos de grãos, ou ainda, 

por meio do volume do material, corresponsável pela difusão. A difusão superficial, assim como 

o transporte por fase vapor, não resulta em retração e densificação. A difusão de volume é feita 

por meio dos contornos de grão ou dos deslocamentos de rede. A força motriz responsável pelo 

transporte de massa neste tipo de sinterização é a diferença na energia livre ou no potencial químico 

existente entre a superfície livre das partículas e os pontos de contato entre as partículas adjacentes, 

a região do pescoço (SILVA e JÚNIOR, 1998). 

Neste processo, a difusão envolvida na sinterização contribui para a densificação, 

promovendo a aproximação entre os centros das partículas ou contribuindo para o aumento do 

tamanho dos pescoços formados entre as partículas (RAHAMAN, 2017). 

O tamanho das partículas e a temperatura têm enorme influência na taxa de fusão do 

processo. Quanto menor o diâmetro das partículas, maior a taxa de fusão, e quanto maior a 

temperatura, maior o coeficiente de difusão. Isso significa que materiais constituídos por partículas 

extremamente finas podem fundir mais rapidamente e em temperaturas menores do que materiais 

que possuam partículas mais grosseiras. A homogeneidade na distribuição das partículas e no 

empacotamento a verde é também importante, pois pode dificultar a remoção da porosidade e 

também provocar diferenças nas propriedades ao longo do corpo sinterizado (MYSEN, 1998).  

A sinterização no estado sólido pode ser dividida em 3 estágios. No estágio inicial, as 

partículas ligam-se aos pontos de contato, e, à medida que o processo se desenvolve, novos pontos 

de contato são formados. Uma das forças responsáveis pela adesão entre partículas são as forças 

de atração de Van Der Waals. O segundo estágio caracteriza-se pela densificação, pelo crescimento 

dos grãos e pela tendência de tornar os poros esféricos. O último estágio é o término da 

sinterização, nele, há crescimento de grão e a porosidade é finalmente eliminada (RAHAMAN, 

2017). 

 

3.4.2. Sinterização por fase líquida 
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Na  maioria dos casos industriais, o material que está sendo sinterizado é multicomponente, 

quando a temperatura ambiente ultrapassa a temperatura de fusão de um dos componentes, e se 

consegue formar fase líquida que molhe partículas sólidas, inicia-se a sinterização por fase líquida 

(SILVA e JÚNIOR, 1998). Na Figura 14 pode ser vista uma representação esquemática dos 

estágios da sinterização por fase líquida envolvendo uma mistura de pós (componentes).  

 

Figura 14- Esquema dos estágios da Sinterização por fase líquida envolvendo uma mistura de 
pós (GERMAN, 1985). 

 

A sinterização por fase líquida pode ser dividida em três estágios, com diferentes taxas de 

densificação, que são: rearranjo, precipitação e coalescência, ou densificação final. Todos os 

estágios do processo contribuem para a variação da densidade no processo em seus respectivos 

estágios e dependerá da quantidade de líquido formado durante a sinterização (LEE, 1994). Os 

estágios e suas respectivas contribuições para a retração linear podem ser vistas na Figura 15. 
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Figura 15 - Etapas de retração de um corpo cerâmico em função do tempo de exposição ao 
aquecimento (Adaptado de LEE, 1994).  

 

A sinterização por fase líquida é bastante interessante para a obtenção de peças cerâmicas 

compactadas, pois proporciona altas densidades. Envolve a presença de um líquido viscoso na 

temperatura de sinterização, que é o mecanismo principal para a densificação da maioria dos 

sistemas contendo silicatos (cerâmicas vermelhas, porcelanas, cerâmicas brancas). A maior 

vantagem deste processo é a velocidade de sinterização pela formação de uma fase líquida; a 

desvantagem está na dificuldade de controle dos parâmetros da sinterização que deixam os 

materiais suscetíveis a deformações (RAHAMAN, 2017).  

As condições necessárias para que esse processo ocorra são três: existência de líquido na 

temperatura de sinterização, molhabilidade do líquido no sólido e solubilidade do sólido no 

líquido. O controle da taxa de sinterização neste processo de sinterização depende de três fatores: 

tamanho das partículas, viscosidade e tensão superficial do líquido, sendo que os dois últimos 

dependem da composição do líquido e da temperatura que o processo ocorre. O líquido preenche 

os poros por pressão capilar, quanto maior a temperatura do processo, menor é a viscosidade do 

líquido, o que facilita o fluxo viscoso para o preenchimento de poros e rearranjo das partículas 

(SETZ e SILVA, 2019).  

Para que o líquido se espalhe uniformemente sobre as partículas sólidas, deve molhar a 

superfície sólida. A molhabilidade de um sólido por um líquido pode ser explicada em termos de 

energias superficiais. A forma de equilíbrio do líquido com uma superfície sólida está em 

conformidade com a energia interfacial mínima para todos os limites de fase presentes. Se a energia 

interfacial sólido-líquido é alta, o líquido tende a formar uma gota (Figura 16(a)). Se a energia da 

interface sólido-líquido é baixa, o líquido tende a cobrir toda a superfície sólida (Figura 16(b)). 

Entre esses dois extremos, há a situação intermediária (Figura 16(c)) (LEE, 1994). O grau de 

densificação dependerá, então, da quantidade de líquido existente e da molhabilidade. 
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Figura 16 - Efeito de energias interfaciais na forma de uma gota de líquido em uma superfície 

sólida: (a) com alta energia o líquido forma uma gota, (b) com baixa energia o líquido se espalha 
e (c) a morfologia da natureza intermediária de energia (Adaptado de LEE, 1994). 

 

A partir da formação do primeiro líquido após a difusão no estado sólido, ocorre em um 

primeiro momento, aumento na densidade devido ao rearranjo das partículas, sendo que na 

sequência há o processo de solução-precipitação junto com o crescimento de grãos (CHIANG, 

1996). 

Segundo SETZ e SILVA (2019), no primeiro estágio de sinterização muitos fenômenos 

ocorrem simultaneamente e consecutivamente. Ambos, sólido e líquido, devido às forças capilares 

exercidas pelo líquido, são rearranjados, e como consequência, há um rápido aumento na 

densidade, funcionando como uma espécie de lubrificante, o líquido formado permite também 

maior movimentação das partículas, favorecendo dessa forma um empacotamento mais efetivo. 

Neste processo, o líquido existente entre as partículas se comporta de forma semelhante ao 

“pescoço” formado entre as partículas na sinterização via estado sólido. Quando há quantidade 

suficiente de fase líquida nos sinterizados, podem ser obtidas peças densas, desde que o líquido 

apresente boa molhabilidade das partículas durante o processo. 

A etapa de rearranjo é impulsionada pelas pressões capilares desbalanceadas existentes e 

ocorrem devido a:  

I. Distribuição do tamanho das partículas;  

II. Formatos irregulares das partículas; 

III. Variação na densidade ao longo do corpo a verde, o fluxo vai das zonas de maiores pressões 

para as zonas de menores pressões;  

IV. Anisotropia das propriedades. 
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Quando não é mais possível aumentar o valor da densidade nesse estágio (rearranjo), inicia -

se o estágio de solução-precipitação. Nesse momento ocorre a dissolução dos pontos de contato 

entre as partículas e, consequentemente, a aproximação de seus centros. Quanto menor o tamanho 

das partículas, maior a energia existente, e, portanto, maior sua solubilidade no líquido 

(HERRING, 1950).  

O transporte de massa passa a ocorrer dos menores grãos para os maiores por difusão pelo 

líquido, tendo como consequência o crescimento dos grãos maiores. Essa etapa, solução-

precipitação, contribui tanto para o arranjo quanto para a densificação pela acomodação dos grãos 

em função de sua forma, preenchendo de modo mais efetivo os espaços existentes (CHIANG, 

1996). 

O último estágio depende da densificação da estrutura sólida, é bastante lento devido à 

rígida estrutura formada nas etapas anteriores. Nos casos em que há pouco líquido, a densificação 

é inibida pela estrutura rígida, e ocorre o fenômeno de solução-precipitação, em que o transporte 

de massa através do líquido controla a densificação. A porosidade residual nessa etapa é removida 

pela sinterização no estado sólido (RAHAMAN, 2017). 

 

3.5. Uso de vidro em sinterizados de argila 

 

Uma parte da matéria-prima mineral virgem utilizada na fabricação de componentes 

cerâmicos de argila pode ser substituída por cacos de vidro (cullets) reciclados e triturados. Esta 

prática traz vantagens de economia de energia, de matéria-prima e de uso de água. Para cada 10% 

de cacos de vidro na mistura economizam-se de 3 a 4% da energia necessária para a fusão nos 

fornos industriais e reduzem-se em 10% a utilização de água (Ministério de Minas e Energia, 

2018). 

Na literatura, o vidro tem sido incorporado em diferentes teores como agente de fluxo 

viscoso em argilas para aprimorar propriedades de sinterizados de argila, como aumentar sua 

densidade e resistência mecânica, e diminuir sua porosidade e absorção de água. A maioria dos 

trabalhos avalia a influência do teor de incorporação de vidro na argila, tentando encontrar um teor 

ideal de incorporação, já que a utilização em excesso de vidro pode fazer os sinterizados perderem 

seu formato inicial e ficam porosos pelo aprisionamento de gases no interior do sinterizado (JI et 

al., 2019; OLIVEIRA et al., 2019; ABUH et al., 2019; NJINDAM et al., 2018; ISLAM et al., 

2016; CANAKCI et al., 2016; MARINONI et al., 2013; JARIAH et al., 2013).  
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O vidro pode contribuir para o rearranjo de partículas, ao se formar um fluxo viscoso, que 

molha as partículas de argila, se espalha e junta as partículas por pressão capilar, causando alguma 

densificação, porém, o excesso de formação de fase líquida, gerado a partir de temperaturas mais 

altas, ou por altos teores de incorporação de vidro gera aprisionamento de gases no sinterizado, o 

que reduz suas propriedades mecânicas pelo excesso de cavidades formadas no seu interior (JI et 

al., 2019; ABUH et al., 2019; NJINDAM et al., 2018). Um diagrama esquemático de um 

sinterizado contendo vidro pode ser vista na Figura 17, em que o material base (enchimento) é a 

argila. A fase vítrea pode se apresentar de diferentes maneiras no sinterizado, como mostra a 

ilustração esquemática da Figura 18, a depender da quantidade de fase líquida gerada durante o 

processo de sinterização.   

 

 

Figura 17 - Diagrama esquemático de um sinterizado feita a partir de pós de diferentes materiais 
com uma ampla gama de tamanhos (Adaptado de LEE, 1994). 

 

 

Figura 18 - Morfologia de diferentes situações de sinterizados contendo fase vítrea em que: (A) 
um grande volume de fase vítrea contínua, (B) fase de vidro concentrada em junções triplas e 
(C) vidro cristalizado no contorno de grão (fase líquida transiente) (Adaptado de LEE, 1994). 

 

O crescimento dos poros e aumento do volume do componente pode ocorrer com pós de 

alta área superficial (pequeno tamanho de partícula), que são desejáveis para sinterização de estado 

sólido, porque a força motriz para o processo ocorrer consiste na redução na área de superfície. Da 

mesma forma, o uso de pós de pequeno tamanho de partícula favorece a sinterização por fase 

líquida, porque além do uso de pós de pequeno tamanho de partícula ter alta energia superficial, 

apresentam maior solubilidade, e acabam por gerar maiores pressões capilares entre as partículas. 
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Componentes que requerem alta resistência e porosidade mínima são geralmente processados a 

partir de pós de pequeno tamanho de partícula (LEE, 1994). 

Em trabalhos que utilizaram incorporação de vidro em argila com o objetivo de investigar 

a viabilidade da aplicação para aprimorar propriedades de sinterizados, redução de custos com a 

possibilidade de menor gasto energético, obter aumento de densificação e melhorar as 

propriedades mecânicas, assim como redução de absorção de água, os principais parâmetros 

utilizados como variáveis foram o teor de incorporação de vidro na argila e a temperatura de 

queima, como mostra a Tabela 7. 

Pode-se observar também na coluna partículas de vidro, o tamanho das partículas utilizadas 

pelo autor, na coluna temperatura tem-se o intervalo de temperatura estudado, na coluna 

observações tem-se o destaque a autores que estudaram vidro com outro agente de fluxo e na 

coluna melhores resultados, temos o melhor resultado de teor de incorporação de vidro e de 

temperatura de queima para produção de componentes cerâmicos respectivo a cada trabalho. 

 

Tabela 7 - Parâmetros utilizados por diversos autores demonstrando os melhores resultados de 

incorporação de vidro e da temperatura de queima dos sinterizados (Arquivo próprio, 2019). 
 

Autores 
Vidro em massa 

(%) 
Partículas de 

vidro < que (µm) 
Temperatura 

(oC) 
Observações 

Melhor 
Resultado 

DARWEESH et al. 
(2019) 

 5, 10, 15, 20, 20, 
25, 30, 35 

75 1000 - 1250 - 25%-1200 oC 

JI et al. (2019) 20, 40, 60, 80 - 600 - 1000 - 40%-800 oC 

OLIVEIRA et al. 
(2019) 5, 10, 20 300 870 - 1100 - 20% - 1000 oC 

NATRAH et al. 
(2019) 5, 10 80 950 - 1150 - 5% - 1000 oC 

KOLOSOVA (2019) 2,5 - 35 630 1050 - 30% 

ABUH et al. (2019) 10, 20, 30, 40 180 900- 1250 - 20%-1100 oC 

NJINDAM et al. 
(2018) 

10, 20, 30, 40 125 1000 - 1200 - 30% - 1150 oC 

KAZMI et al. (2017)  5, 10, 15, 20, 25 100 800 - 25% 

CANACKI et al. 
(2016) 3, 6, 9, 12 75 - - 12% 

ISLAM et al. (2016) 20, 35, 50 100 850 - 1050 - 50% - 1050 oC 

SAHAR et al. 
(2011) 40, 50, 60, 70, 80 100 900 - 80% 

JUOI et al. (2013) 30, 70 75 800 - 30% 

MUSTAFI et al. 
(2011) 10, 30 - 1050 - 1175 K-feldspato 10% 

MARINONI et al. 
(2013) 7, 11, 22 75    1040 - 1100   K-feldspato         22% 



30 

 

 

No trabalho de NJINDAN et al. (2018), foi observado que a incorporação de vidro foi 

benéfica até a temperatura de 1150 °C com incorporação de 30%, contribuindo para a evolução da 

densificação dos sinterizados, conforme aumentava o teor de incorporação de vidro, como pode 

ser visto na Figura 19. Os bons resultados mecânicos atingidos pelos sinterizados contendo vidro 

foram justificados pela microestrutura densificada (livre de poros) e pela formação principalmente 

das fases anortita (CaO.Al2O3.2SiO2), mulita (3Al2O3.2SiO2) e cristobalita (SiO2). A absorção de 

água dos sintetizados reduziu conforme aumentava a sua densificação, como mostra a Figura 20.  

 

Figura 19 - Microscopia eletrônica de varredura da topografia microestrutural de sinterizados a 

1150 °C, com diferentes teores de incorporação de vidro: (a) 10% de vidro em massa, (b) 20% 
de vidro em massa, (c) 30% de vidro em massa (NJINDAM et al., 2018). 
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Figura 20 - Absorção de água das diferentes formulações sinterizadas entre 1000 e 1200 °C 

(NJINDAM et al., 2018). 
 

No trabalho de OLIVEIRA (2017), e CANAKCI et al. (2016), os melhores resultados 

foram obtidos com os maiores teores de incorporação de vidro na argila. No trabalho de 

OLIVEIRA (2017) foi observado o surgimento de poros/cavidades pelo processo de 

aprisionamento de gases, como mostra a Figura 21, porém, o processo não foi suficiente para 

reduzir as propriedades mecânicas dos sinterizados. No trabalho de SAHAR et al. (2013), o vidro 

contribui para a formação de fase amorfa nos sinterizados, que preenche vazios quando se inicia a 

formação de fase líquida, densificando a superfície dos sinterizados, como pode ser visto na Figura 

22. 

 

 

Figura 21- Microscopia eletrônica de varredura da evolução da microestrutural de sinterizado de 

argila contendo 20% de vidro em massa, em que se observa o surgimento de poros pelo 
aprisionamento de gases (Adaptado de OLIVEIRA, 2017). 
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Figura 22 - Microestrutura morfológica de sinterizados com diferentes incorporações de vidro 
em argila, sinterizado a 900 ºC, obtidas por MEV (SAHAR et al., 2011). 

 

Segundo ABUH et al. (2019), o uso sugerido de resíduo de vidro em produtos sinterizados 

de argila é limitado a menos que 20% para temperaturas acima de 1200 °C e acima de 20% para 

temperaturas abaixo de 1000 °C. O aumento do teor de incorporação de vidro e da temperatura 

contribui para a redução da densidade dos sinterizados, como pode ser visto na Figura 23, pelo 

aumento do número de cavidades formadas por aprisionamento de gases durante o processo de 

queima, porém, o aumento do teor de incorporação de vidro e da temperatura reduziu a absorção 

de água dos sinterizados independente da densidade do material, como pode ser visto na Figura 

24.  

 

Figura 23 - Evolução da densidade de formulações de diferentes teores de incorporação de vidro 

na argila, sinterizados em diferentes temperaturas (ABUH et al., 2019). 
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Figura 24 - Evolução da absorção de água de formulações de diferentes teores de incorporação 
de vidro na argila, sinterizados em diferentes temperaturas (ABUH et al., 2019). 

 

A partir de 1000 °C, o incremento de resistência de ruptura à flexão proporcionada aos 

sinterizados contendo vidro, variou entre 50% (com 10% de vidro) e 100% (com 40% de vidro) 

maior que os sinterizados de argila pura. O aumento da resistência com o aumento da temperatura 

pode ser devido à interação dos óxidos que produzem mulita e sílica livre na forma de cristobalita, 

como mostra a Equação (B) (ABUH et al., 2018).  

3Al2O3 (alumina) + 6SiO3 (silica)→ 3Al2O3.H2O (mulita) + 4SiO2 (cristobalita)                    (B) 

 No trabalho de JI et al. (2019), pode-se inferir que um aumento na densidade aparente 

existiria na temperatura de sinterização abaixo de 600 °C. Isso ocorre porque o aumento das 

temperaturas de sinterização ajudaria a formação de fase líquida do corpo e, portanto, o corpo 

compacta, o que leva à densidade crescente. Quando a temperatura de sinterização atinge 700 °C, 

se inicia a decomposição da calcita (CaCO3) e o gás CO2 é gerado. O gás gerado foi mantido no 

corpo pelo vidro amolecido e, assim, deu-se o surgimento de cavidades, o que acaba por diminuir 

a densidade da amostra significativamente. O processo de geração de cavidades se intensificou nas 

temperaturas de 800 e 1000 °C. Na Figura 25(a) pode ser visto a variação da densidade do material 

em função do teor de incorporação de vidro na temperatura de 800 °C, e na Figura 25(b) a evolução 

do aspecto visual. 
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Figura 25 - (a) Evolução da densidade dos sinterizados de argila-vidro, em função da 
incorporação de vidro a 800 °C, (b) aspecto visual dos sinterizados em função da incorporação 

de vidro a 800 °C (Adaptado de JI et al., 2019). 
 

Para explicar este fenômeno, o autor usou as imagens de MEV das amostras contendo 60% 

de vidro incorporado, sinterizadas a diferentes temperaturas, como mostra a Figura 26. Primeiro, 

pode-se observar que existe uma estrutura relativamente granular (600 °C). Então, com o aumento 

da temperatura de sinterização (700 °C), há sinterização parcial e cavidades no corpo da amostra, 

indicando um maior grau de sinterização e manutenção do gás. A 800 e 1000 °C, a superfície de 

fratura da amostra contendo 60% de vidro torna-se cada vez mais suave e as cavidades tornam-se 

maiores. Pode-se concluir que o aumento da temperatura de sinterização pode elevar a densificação 

da matriz e a geração de cavidades, o que é consistente com o fenômeno da Figura 26.  
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Figura 26 - Microscopia eletrônica de varredura da evolução da topografia microestrutural dos 
sinterizados contendo 60% de vidro (a) 600 °C, (b) 700 °C, (c) 800 °C, (d) 1000 °C (JI et al., 

2019). 

 

Análises de DRX das amostras contendo 60% de vidro, sinterizadas em diferentes 

temperaturas foram realizadas para observar a composição da fase cristalina das amostras 

sinterizadas, como mostra a Figura 27. Este teste indica que amostras sinterizadas abaixo de 1000 

°C são amorfas, enquanto que para a amostra sinterizada a 1000 °C há considerada presença de 

fase amorfa, e formação de fase cristalina de anortita (CaAl2Si2O8). 

Em conclusão, as amostras sinterizadas a 800 e 1000 °C tiveram as densidades mais baixas. 

No entanto, a amostra sinterizada a 800 °C tem aparência mais brilhante e mais vidrada do que a 

amostra sinterizada em 1000 °C. Além disso, a amostra sinterizada a 800 °C possui poros mais 

homgeneos, o que favorece a resistência à compressão. Assim, a temperatura de 800 °C foi 

escolhida como a temperatura ideal de sinterização no seguinte estudo. 

 

Figura 27 - Análise de DRX das amostras de argila-vidro contendo 60% de vidro, sinterizadas a 
diferentes temperaturas (JI et al., 2019). 
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Os trabalhos que utilizam vidro com a finalidade de aprimorar propriedades de sinterizados 

e investigar sua microestrutura variam principalmente os parâmetros de teor de incorporação de 

vidro na argila e a temperatura de queima, porém, nenhum trabalho investigou a influência da 

granulometria do vidro no processo. Devido a esse fato, esse trabalho se dedicou a comparar a 

influência de incorporação de diferentes tamanhos de partículas de vidro em sinterizados de argila.  
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4. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Apresentação  

Esse espaço do trabalho foi utilizado para mostrar como foram realizadas a preparação e 

caracterização das matérias-primas (argila e vidro) utilizadas, os parâmetros de produção dos 

sinterizados e os ensaios de caracterização dos mesmos.  

 

4.1. Beneficiamento de matérias-primas. 
 

4.1.1 Vidro 

 

As embalagens de alimentos e bebidas transparentes de vidro soda-cal, com origem 

domiciliar, foram lavadas, tiveram seus rótulos retirados, transformadas em cacos com uso de 

martelo, os cacos foram colocados dentro de um pano, em que se iniciou a cominuição manual 

granulométrica com o uso de um utensilio de madeira. O vidro que não passasse pela peneira de 

850 μm voltava para o processo de cominuição manual. 

O vidro passante na peneira de abertura de 850 μm e retido na peneira de abertura de 600 

μm, apresentado tamanho de partícula médio inicial de 725 μm, foi inserido no moinho com corpos 

moedores de alumina, na proporção de 60% de bolas, 30% de vidro e 10% de água (236,00 g de 

corpos moedores de alumina, 155,76 g de vidro e 51,92 g de água), o que correspondia a 

aproximadamente 60% do volume da jarra. As dimensões da jarra cilíndrica de polietileno 

utilizada no sistema de moagem tinham 7,2 cm de diâmetro e 12,0 cm de altura, a jarra efetuava 

120 rotações por minutos, no total eram 54 corpos moedores esféricos de alumina com massa 

média de 4,37 g e diâmetro médio de 1,2 cm cada. 

Para se conhecer a granulometria em diferentes tempos de moagem, o vidro foi moído nos 

tempos de 1, 2, 4, 8, 16 e 32 h. Posteriormente à moagem, o material era submetido a peneiramento 

com o auxílio de água, com o uso das peneiras de abertura de 600, 300, 150, 100 e 75 μm. A água 

turva passante na peneira de 75 μm era colocada em um balde para decantação do vidro disperso 

na água durante 3 h, o que possibilitou a retirada do mesmo. Posteriormente, as amostras retidas 

em cada peneira foram levadas à estufa a (100 ± 5) oC durante 4 h para serem pesadas, e então foi 

montado o histograma do tamanho de partículas para cada tempo de moagem. 
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4.1.2 Argila  
 

A argila utilizada, de nomenclatura comercial São Félix, coletada na linha de produção da 

empresa Cerâmica Sergipe, localizada no município de Nossa Senhora do Socorro-SE, sendo 

originária de uma jazida localizada na cidade de Divina Pastora-SE. A mesma apresentava formato 

de torrões, posteriormente, foi levada à estufa durante o período de 24 h a uma temperatura de 

(100 ± 5) oC. Ao sair da estufa foi destorroada, para ser moída em um moinho de martelos, toda a 

argila tinha granulometria passante pela peneira de abertura de 150 μm. 

4.2. Preparação e caracterização de matérias-primas 

 

4.2.1. Vidro 

 

Foram realizadas medidas de microscopia óptica dos tamanhos de partícula de diâmetro 

médio de 450 μm (600-300 μm) e 37,5 μm (0-75 μm), o aumento foi de 50 vezes. Para se avaliar 

as propriedades de diferentes tamanhos de partículas do vidro foram utilizadas duas amostras com 

a mesma massa, uma formada por uma única partícula de vidro com diâmetro médio de 1000 μm, 

e outra amostra formada pelo pó mais fino que o sistema de peneiras utilizadas pode obter, com 

diâmetro médio de 37,5 μm. As amostras foram caracterizadas pela técnica DTA, com o objetivo 

de observar a diferença entre uma amostra com partículas de vidro com diâmetro médio de 37,5 

μm e uma amostra com uma única partícula com mesma massa da outra amostra, comparando 

esses resultados de DTA com o resultado de OLIVEIRA (2017), que utilizou uma amostra de 

diâmetro médio de 150 μm.  

 

4.2.2. Argila 

 

A caracterização mineralógica foi feita pela técnica de difração de raios X (DRX) e as fases 

foram identificadas com o uso do software MATCH! versão demo. A análise química da argila, 

do vidro e das fórmulas foi feita com a técnica de fluorescência de raios X (FRX), análise térmica 

diferencial (DTA) e termogravimétrica (TG), que foram realizadas simultaneamente.  

 

4.3. Preparação e caracterização das formulações  
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As formulações de argila-vidro foram feitas com incorporações de vidro em massa nas 

proporções de 0, 10, 20, 30 e 40% (ABUH et al., 2019; NJIDAM et al., 2018) com dois tamanhos 

de partículas diferentes (37,5 e 450 μm), o material foi umidificado com teor d e 8% de água em 

massa, e homogeneizado com uso de almofariz. Posteriormente, o material foi prensado com 35,7 

MPa, no formato de cilindros com 6 mm de diâmetro com comprimento entre 9,70 e 14,75 mm. O 

ensaio de dilatometria foi realizado entre 30 e 1200 °C, com taxa de aquecimento de 10 °C/min. 

Foram feitas mais 3 curvas dilatométricas com o teor fixo de 40% de vidro e 3 tamanhos de 

partículas intermediários aos usados inicialmente (87,5, 125 e 225 μm).  

4.4. Processamento e caracterização dos sinterizados 

 

As formulações de argila-vidro com teores de incorporação de vidro em massa de 10, 20, 

30 e 40% com dois tamanhos de partículas (37,5 e 450 μm), foram utilizadas para fazer corpos de 

provas, que foram produzidos em triplicata, com altura de aproximadamente 15 mm, com 20 mm 

de diâmetro, massa em torno de 10 g e umidade de 8%, que foram fabricados por prensagem 

uniaxial com utilização de pressão de 63,67 MPa. Os corpos verdes foram levados ao forno e 

queimados com taxa de aquecimento de 10 oC/min, com 3 patamares de uma hora (MUSTAFI et 

al., 2011), nas temperaturas de 1050, 1100 e 1150 oC, pois foi observado através das técnicas de 

DTA-TG e Dil, que nessa faixa de temperatura aparecia fase liquida na argila, o que aumentava a 

retração linear dos corpos (NJIDAM et al., 2018). 

Os produtos sinterizados então foram caracterizados por absorção de água, perda de massa 

ao fogo, evolução da densidade em função da temperatura de queima, retração de altura e diametral 

com o uso de paquímetro metálico, sendo ainda caracterizados microestruturalmente por MEV, 

para correlacionar os resultados macroscópicos com os resultados microscópicos. O resumo da 

metodologia pode ser visto no fluxograma da Figura 28.  
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Figura 28 - Fluxograma da metodologia utilizada no trabalho (Arquivo próprio, 2019). 

 

4.5. Parâmetros de ensaios e equipamentos 

 

4.4.1. Difratometria de raios X (DRX) 

 

A difratometria de raios X (DRX) foi utilizada para a identificação das fases cristalinas de 

acordo com os padrões obtidos no banco de dados do ICSD (Inorganic Crystal Structure Database), 

software Match! versão Demo. As amostras eram inicialmente secas em estufa a 110 ºC por 24 h, 

já moídas e passadas em peneira de abertura de malha de 150 µm, para serem gerados os padrões 

de difração, que foram obtidos com um equipamento D8-Advance Bruker, usando radiação Cu Kα1 

(λ=1,5418 Å) em modo de varredura contínua, em intervalo angular de 5 a 70o (2θ), com velocidade 

de varredura de 1º/min.  

4.5.2. Análise Diferencial Térmica (DTA) e Termogravimétrica (TG) 

Os eventos térmicos apresentados pela amostra no intervalo de temperaturas entre 25 e 1200 

ºC foram registrados em medidas simultâneas de DTA e TG. As medidas foram realizadas em um 

equipamento da Netzch STA 449 F1 Júpiter. As amostras foram medidas em cadinho de alumina, 

sob fluxo de nitrogênio com vazão de 100 ml/min e taxa de aquecimento de 10 ºC/min.  
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4.5.3. Dilatometria (Dil) 

 

As medidas dilatométricas foram realizadas para verificar as alterações dimensionais de 

expansão e retração térmica e o processo de densificação de amostras compactadas em um molde 

cilíndrico de 12 mm de altura e 6 mm de dimensão. Foi utilizado um dilatômetro da marca Netzsch 

DIL 402PC com fluxo de ar sintético e vazão de 100 ml/min variando da temperatura ambiente até 

1150 ºC com taxa de aquecimento de 10 ºC/min. 

 

4.5.4. Fluorescência de raios X (FRX) 

 

Os percentuais dos óxidos constituintes das amostras de argila e de vidro foram 

determinados através de medidas semiquantitativas pela técnica de fluorescência de raios X (FRX). 

As medidas foram realizadas em vácuo, em um equipamento Bruker S8-Tiger 4KW, utilizando 

amostras com massa em torno de 10 g em pó, secos, em atmosfera de gás He. 

 

4.5.5. Absorção de água (AA) 

 

O ensaio de absorção de água (AA) foi feito com as amostras secas na estufa até massa 

constante, em que se determinou a massa seca das amostras, posteriormente, as amostras foram 

mergulhadas por 24 h em água à temperatura ambiente. Determinou-se a massa úmida dos 

sinterizados com superfície seca. A absorção de água foi calculada segundo a equação (C), como 

determina a ABNT NBR NM 53:2003.  

 

 

Em que: 

Mu = Massa úmida (g); 

Ms = Massa seca (g); 

AA (%) = Porcentagem de absorção de água. 

4.4.6. Retração linear (RL) 

 

As retrações lineares (RL) das amostras foram medidas com uso de paquímetro metálico 

com precisão de 0,05 mm, a partir da equação (D). 
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Em que: 

Ci = Comprimento da amostra a verde (mm); 

Cf = Comprimento da amostra sinterizada (mm); 

Rl (%) = Porcentagem de retração linear. 

 

4.5.7. Resistência de ruptura por compressão (RRC) 

 

Os ensaios de resistência de ruptura por compressão foram realizados na prensa hidráulica-

elétrica, da marca Contento, como mostra a Figura 29. O valor do carregamento em quilograma-

força (kgf) lido era o pico de resistência mostrado pelo equipamento, que era dividido pela área da 

seção transversal do sinterizado, para ser transformado em tensão (MPa).  

                       

 

Figura 29 - Ensaio de compressão uniaxial na prensa hidráulica-elétrica utilizada (Arquivo 
próprio, 2019).  

 

4.5.8. Microscopia Eletrônica de Varredura 
 

As imagens de Microscopia Eletrônica de Varredura foram realizadas no microscópio 

JEOL (JSM-5700) scanning elétron microscope, com tensão de 15 kv, as amostras foram 

previamente metalizadas com ouro com uso da metalizadora modelo DENTON VACUUM (Desk 

V), com sistema para metalização via sputtering.  A técnica foi utilizada na fratura das amostras 

sinterizadas a 1100 °C, contendo apenas a argila, contendo 30% de vidro com diâmetro médio de 

partícula de 37,5 µm e contendo e 30% de vidro com diâmetro médio de 450 µm. 
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5. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

5.1. Evolução do tamanho de partícula de vidro 

 

O sistema de moagem com uso de moinho de bolas, reduziu significativamente o diâmetro 

médio das partículas nas 4 primeiras horas, e gerou uma pequena redução do diâmetro médio das 

partículas até 32 h, após esse tempo, a redução de diâmetro médio das partículas de vidro pelo 

sistema apresentou desvio padrão insignificante, como pode ser visto na Figura 30. Quanto à 

distribuição granulométrica das partículas em função do tempo de moagem, pode-se observar que 

a partir de 32 h, a distribuição das partículas se estabilizou, como mostra a Figura 31. 

 

 

Figura 30 - Evolução do diâmetro médio das partículas de vidro em função do tempo de 
moagem (Arquivo próprio, 2019). 
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Figura 31 - Histogramas de distribuição do tamanho de partículas de vidro em função do tempo 

de moagem (Arquivo próprio, 2019). 
 

5.2. Microscopia óptica 

 

Foi realizado ensaio de microscopia óptica das partículas de vidro passante na peneira de 

abertura de 75 μm pode-se observar a presença de partículas menores que 1 μm, como mostra a 

Figura 32 (A). Já na microscopia das partículas que estavam compreendidas entre as peneiras de 

abertura 600 e 300 μm, pode-se observar que mesmo após a moagem, algumas partículas 

preservaram superfícies lisas de seus objetos originários, como mostra a Figura 32 (B). As 

superfícies lisas são menos reativas que as rugosas, o que pode retardar processos térmicos como 

o da sinterização.  
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Figura 32 - Imagem obtida através de microscopia óptica em que: (A) Partículas de vidro com 

diâmetro médio de 37,5 μm. (B) Partículas de vidro com diâmetro médio de 450 μm (Arquivo 
próprio, 2019). 

 

5.3. Fluorescência de raios X (FRX) 

 

A análise química das matérias-primas que foi realizada através da  técnica de  

fluorescência de raios X é mostrada na Tabela 8, em que se pode constatar que a argila utilizada é 

majoritariamente constituída de sílica e alumina, com altos teores de óxido de cálcio e ferro, os 

quais são elementos associados com estruturas de argilominerais, como feldspatos, típicos de 

produtos de cerâmica tradicional (MAHMOUDI et al., 2017). Já o vidro é composto 

majoritariamente por sílica e óxidos de cálcio e sódio, podendo ser classificado como um vidro 

soda-cal, cuja organização pode ser vista na Figura 2. A composição química das formulações foi 

calculada com base nas proporções de incorporação em massa. 

Na argila e nas formulações argila-vidro o teor de SiO2 oscilou de 52,0 a 58,6%, enquanto 

os teores de Al2O3 variaram de 11,3 a 18,0%. A relação (SiO2/Al2O3) variou entre valores de 2,9 

a 5,2, os quais são mais altos do que os valores clássicos para a caulinita (SiO2/Al2O3:1,18) ou para 

a montmorilonita (SiO2/Al2O3:2,36) (BOUSSEN, 2016), indicando que quanto maior este 

coeficiente, maior é a porcentagem de quartzo livre em relação a minerais acessórios presentes nas 

argilas, o que pode ser confirmado pelo DRX da argila apresentado na Figura 34(A). No caso 

específico das fórmulas argila-vidro, o SiO2 se apresenta também na forma de sílica amorfa devido 

a incorporação de vidro. O teor de Fe2O3  foi maior do que 5% na argila, sendo um dos responsáveis 

pela cor vermelha após queima (MAHMOUDI et al., 2017). A argila apresentou considerável 

presença do álcali fundente K2O, e a medida que aumentava a presença de vidro aumentou a 

presença do álcali fundente Na2O (ABCERAM, 2019). 
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Tabela 8 - Composição química obtida com o uso da técnica de fluorescência de raios X da 
Argila São Félix, do vidro soda-cal e da composição calculada das formulações argila-vidro 

(Arquivo próprio, 2019). 
 

Óxidos 
Argila SF 

(%) 
Vidro Soda-

cal (%) 
Fórmula 10% 

(%) 
Fórmula 20% 

(%) 
Fórmula 30% 

(%) 
Fórmula 40% 

(%) 

SiO2 52,0 68,6 53,7 55,3 57,0 58,6 

Al2O3 18,0 1,2 16,3 14,6 12,8 11,3 

CaO 13,0 9,7 12,6 12,3 11,0 11,7 

Fe2O3 7,9 0,1 7,1 6,3 5,5 4,8 

K2O 3,7 0,2 3,3 3,0 2,6 2,3 

MgO 3,1 2,1 3,0 2,9 2,6 2,7 

Na2O 1,4 17,9 3,0 4,7 4,6 8,0 

TiO2 1,0 - 0,9 0,8 0,7 0,6 

SO3 - 0,2 0,0 0,0 0,0 0,1 

Perda ao fogo 
(%) 

14,1 1,0 12,8 11,5 10,1 8,9 

Relação Si/Al 2,9 57,2 3,3 3,8 4,5 5,2 

 

Através da análise química as fórmulas foram posicionadas no diagrama ternário mostrado 

na Figura 33. Os sinterizados de argilas, que se encontram dentro do losango de RILEY (1951) e 

aprimorado por SOLTAN et al. (2011) em destaque no diagrama, apresentam grande potencial 

para que seus sinterizados alcancem a densificação máxima. Apesar das fórmulas com vidro 

estarem mais distantes do losango, elas apresentam maior quantidade de agentes de fluxo. 

 

Figura 33 - Posição da argila São Félix e das formulações de argila-vidro no diagrama de 

RILEY (Arquivo próprio, 2019). 
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5.4. Difratometria de raios X (DRX) 

 

As fases presentes no difratograma de raios X da argila São Félix foram identificadas 

considerando os principais elementos identificados na análise química pelo software Match! 

versão Demo com uso das fichas cristalográficas do Inorganic Crystal Structure Database (ICSD). 

O resultado da identificação de fases da argila São Félix pode ser observado na Figura 34 (A), 

sendo constituída por quartzo, muscovita, caulinita, feldspato, hematita, calcita e provavelmente 

montmorilonita, que são fases comuns para argilas locais (SANTOS et al., 2016; OLIVEIRA, 

2017). Na Figura 34 (B) pode ser visto o padrão do vidro soda-cal utilizado, que consiste em um 

padrão esperado para um material amorfo.  

 

Figura 34 - (A) Padrão de difração de raios X da argila São Félix e suas respectivas fases 
minerais de acordo com o banco de dados da ICSD. (B) padrão de difração de raios X do vidro 

soda-cal utilizado (Arquivo próprio, 2019). 

 

5.5. Analise Térmica Diferencial (DTA) e Termogravimétrica (TG) 

 

Através da caracterização mineralógica da argila São Félix foi possível entender os eventos 

que ocorreram nas curvas de DTA/TG. As curvas de DTA/TG da argila São Félix na Figura 35 

mostram uma perda de massa até 200 ºC, referente à perda de água livre e adsorvida na argila 

(1,25%). A desidratação de argilominerais e queima de material orgânico é observada na argila 

entre 500 e 660 ºC (4%) (BROWN, 2001). 

A liberação de dióxido de carbono devido à decomposição da calcita entre 660 e 770 ºC 

(SOARES et al., 2012), representa mais da metade da perda de massa durante o processo (8,1%), 

através dessa perda de massa pode se estimar a quantidade de calcita em massa na argila em 18,4%. 
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A decomposição da caulinita ocorre entre 900 e 1060 ºC (0,3%) e entre 1070 e 1160 °C há o 

aparecimento da fase líquida. A perda total de massa da argila São Félix foi de 14,1%. 

 

Figura 35 - Gráfico da análise térmica obtido pela técnica combinada DTA/TG da argila São 

Félix (Arquivo próprio, 2019). 

 

Na Figura 36 é apresentado a análise térmica diferencial de diferentes tamanhos de 

partícula de vidro, para se evidenciar a antecipação de eventos influenciados pelo tamanho de 

partícula e, consequentemente, pelo aumento da superfície livre. Na faixa de temperatura 

observada (30 - 1200 ºC) era esperado observar dois eventos, a temperatura de transição vítrea e a 

temperatura de cristalização do vidro (BERNARDO e HAMPSHIRE, 2008). 

Na amostra que utilizou partículas de vidro com diâmetro médio de 37,5 μm, o pico 

endotérmico relacionado a temperatura do evento de transição vítrea aconteceu em 594 ºC e o pico 

exotérmico relacionado a temperatura de cristalização ocorreu em 778 ºC. Já na amostra que 

utilizou partículas com diâmetro médio de 150 μm, o pico endotérmico relacionado a temperatura 

de transição vítrea aconteceu em 640 ºC e o pico exotérmico relacionado a temperatura de 

cristalização foi observada em 775 ºC, ou seja, o uso de uma granulometria menor favoreceu uma 

antecipação de 46 ºC no evento de transição vítrea, porém, gerou apenas uma pequena diferença 

de 3 ºC na temperatura de cristalização. 

Na amostra em que foi utilizada uma única partícula com diâmetro médio próximo a 1000 

μm com a mesma massa das outras amostras, nenhum dos picos relacionados aos eventos de 

transição vítrea e de cristalização ficaram evidenciados. O uso de partículas menores antecipou 

eventos térmicos devido a maior reatividade das mesmas, segundo a Lei de escala de HERRING, 

quanto menor o tamanho das partículas, maior sua reatividade (HERRING, 1950). 
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Figura 36 - Curvas de análise térmica diferencial com taxa de aquecimento de 10 ºC/min, de 3 

diferentes amostras de vidro, uma amostra contendo uma única partícula com aproximadamente 
1000 μm de diâmetro, e as demais com partículas de diâmetro médio de 150 μm (OLIVEIRA, 

2017) e 37,5 μm (Arquivo próprio, 2019). 

 

5.6. Dilatometria (Dil) 

 

Através das curvas de DTA/TG da Figura 36, pode se correlacionar os eventos físico-

químicos que ocorreram na argila e no vidro com os eventos de expansão e retração que foram 

observados nas curvas de dilatometria, vistas na Figura 37. 

As curvas de dilatometria da argila São Félix e das fórmulas contendo quatro teores de 

incorporação de vidro em massa (10, 20, 30 e 40%) e com dois diferentes diâmetros médios de 

partículas de vidro (37,5 e 450 μm), são apresentadas na Figura 37.  

A retração que ocorre até 250 ºC se dá pela perda de água livre e adsorvida nas partículas 

de argila e vidro. Os fenômenos expansivos observados entre 300 e 600 ºC se devem à desidratação 

de argilominerais e queima de matéria orgânica, o que libera dióxido e monóxido de carbono. Em 

573 °C se observa um fenômeno expansivo gerado pela mudança do quartzo α para quartzo β 

(BROWN, 2004). 

Os fenômenos expansivos entre 660 e 770 ºC foram gerados pela dissociação da calcita em 

CaO e CO2 (SOARES et al., 2012). A partir de 800 ºC começa o processo de sinterização, o que 

promove uma acentuada retração até 900 ºC, ocorrendo uma leve expansão entre 900 e 1080 ºC, 
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proveniente da perda de água quimicamente ligada e decomposição da caulinita. Após 1100 ºC 

começa a formação de fase líquida, o que promove um rearranjo das partículas, contribuindo para 

a retração (CHINELATTO e SOUZA, 2004).  

Nas amostras contendo vidro, a retração linear ocorreu antecipadamente pelo aumento da 

fase liquida de vidro presente, a viscosidade da fase liquida do vidro diminui conforme aumenta a 

temperatura (RODRIGUES et al., 2003), o que facilita o fluxo viscoso e o rearranjo das partículas, 

contribuindo para maior retração e densificação das peças (SETZ e SILVA, 2019). 

 

 

Figura 37 - Curvas dilatométricas das formulações sob taxa de aquecimento de 10 ºC/min 
(Arquivo próprio, 2019). 

 

A incorporação de 40% de vidro foi o melhor resultado para o tamanho de partícula de 37,5 

μm, por ter proporcionado a mesma retração na temperatura mais baixa, porém, foi o pior resultado 

para o tamanho de partícula de 450 μm. Devido a essa constatação, foram feitos mais três amostras 

com tamanhos médios de partículas intermediários a esses dois tamanhos de partículas (450 e 37,5 

μm), sendo esses tamanhos 87,5, 125 e 225 µm, os resultados das curvas de dilatometria dessas 

amostras podem ser observados na Figura 38.  
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Figura 38 - Curvas dilatométricas das formulações sob taxa de aquecimento de 10 ºC/min, em 
que se fixou o teor de incorporação de vidro em 40% e se variou o tamanho de partícula em 

37,5, 87,5, 125, 225 e 450 μm (Arquivo próprio, 2019). 

 

Através da técnica da dilatometria pode se observar que todas as fórmulas contendo vidro 

conseguiram atingir uma retração linear maior que a argila São Félix, ou ainda, a mesma retração 

em temperaturas mais baixas (NIJDAM et al., 2018, ABUH et al., 2019, CANAKCI et al., 2016, 

ISLAM et al., 2016). 

O losango localizado dentro do diagrama ternário idealizado por RILEY (1951), 

aprimorado por SOLTAN et al. (2011), se mostrou ineficaz para prever condições de densificação 

de fórmulas de argila com vidro, um dos fatores que podem ser relacionados é o fato do losango 

de composição química não considerar propriedades térmicas de polimorfos como SiO2, que se 

apresenta, por exemplo, como quartzo na argila, porém, nas fórmulas o quartzo é substituído por 

fase amorfa de sílica, que tem propriedades térmicas diferentes. 

As fórmulas em geral apresentaram uma faixa em que se notou uma retração acentuada a 

partir de 750 e 940 °C, e uma nova retração acentuada após 1100 °C. As formulações com vidro 

com diâmetro médio de 37,5 μm apresentaram retração linear em temperaturas mais baixas. O 

melhor resultado foi o da fórmula contendo 40% de vidro com diâmetro de 37,5 μm, em que se 

conseguiu atingir a mesma retração linear da argila São Félix com antecipação de 125 °C.  

A incorporação de 10% de vidro com diâmetro médio de 37,5 μm apresentou retração 

linear superior a todos os teores que utilizaram vidro com diâmetro médio de 450 μm. A 

incorporação de vidro com diâmetro médio de 450 μm levou ao aumento de retração linear até o 
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teor de incorporação de 30%, quando começou a ter um efeito reverso de retardar a retração linear, 

algo que foi observado também no ensaio térmico com partículas de vidro na Figura 37. Isso pode 

ser relacionado pela forma lisa da superfície das partículas como mostra a microscopia óptica, 

vistas nas Figuras 32(A) e (B). 

Na Figura 38, pode se perceber que quanto menor o tamanho das partículas de vidro, maior 

a antecipação da temperatura das condições de retração linear, o que significa uma considerável 

economia energética. 

 

5.7. Aspecto visual dos sinterizados 

 

Na Figura 39 pode ser visto o aspecto visual dos corpos de prova produzidos nas 

temperaturas de 1050, 1100 e 1150 ºC, com os teores de incorporação de vidro entre 0 e 40% em 

massa e com dois diâmetros médios de partícula de vidro, 37,5 e 450 μm. A diferença entre as 

colorações dos sinterizados aumentou conforme aumentava o teor de vidro e a temperatura, em 

que pode se notar que além da mudança de cor houve um ganho de brilho vítreo, que se mostrou 

mais acentuado nos sinterizados contendo partículas com 37,5 μm.  

As peças que utilizaram partículas menores de vidro ficaram com coloração mais 

homogênea em comparação às peças que usaram partículas de vidro maiores, nessas visualmente 

se distinguia a fase vítrea da argila sinterizada. A argila queimada pura tem coloração avermelhada. 

Essa coloração pode ser devido às reações térmicas entre vários óxidos contidos nas matérias-

primas, principalmente ao seu teor de óxido de ferro (Fe2O3) (NIJDAM et al., 2018). 

 

Figura 39 - Aspecto visual dos sinterizados produzidos, em que nas colunas se identifica o teor 
de incorporação de vidro com diferentes diâmetros médios de partícula de vidro (37,5 e 450 

µm), e nas linhas a temperatura de queima. 
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5.8. Massa específica aparente 

 

Na Tabela 9 pode ser vista a evolução da massa específica aparente dos sinterizados em 

relação aos diferentes parâmetros de produção, que são temperatura de queima, teor de 

incorporação de vidro em massa e tamanho da partícula de vidro. A utilização de partículas 

menores de vidro contribui para a redução da massa específica aparente dos sinterizados conforme 

se aumentava a temperatura e o teor de incorporação, o que pode ser associado ao aumento do 

fenômeno de aprisionamento de gases durante a sinterização com fase líquida.  

Os sinterizados contendo partículas maiores de vidro só mostraram redução da massa 

específica aparente na temperatura de 1150 ºC, o que indica que o fenômeno de aprisionamento de 

gases aconteceu tardiamente. O decréscimo na densidade é usualmente o resultado do 

aprisionamento de gases liberados pela superfície do pó ou da decomposição de carbonatos 

aprisionados em poros fechados (JI et al., 2019) 

 

Tabela 9 - Evolução da massa específica aparente (g/cm3) dos sinterizados em função da 
temperatura de queima, teor de incorporação de vidro em massa (%) e tamanho da partícula de 

vidro (μm) (Arquivo próprio, 2019). 
 

 Formulações 
 Temperatura °C Argila 10%-37,5 20%-37,5 30%-37,5 40%-37,5 10%-450 20%-450 30%-450 40%-450 

1050 2,40 2,50 2,26 2,25 2,07 2,59 2,52 2,65 2,70 

1100 2,47 2,47 2,48 2,57 2,36 2,52 2,52 2,61 2,70 

1150 2,52 2,73 2,40 2,30 1,97 2,61 2,46 2,46 2,43 

 

5.9. Resistência à Ruptura por Compressão (RRC) 

 

Na Tabela 10 pode ser vista a evolução da resistência à ruptura por compressão dos 

sinterizados em função dos parâmetros de produção. Nota-se que as maiores resistências se 

concentraram na temperatura de 1100 ºC, mostrando ser essa a temperatura ideal para queima dos 

sinterizados. Na temperatura de 1050 ºC observa-se que todos os resultados com vidro foram 

superiores aos da argila pura. 

Em 1150 ºC os sinterizados contendo teores iguais ou superiores a 20% de vidro, para os 

dois tamanhos de partículas utilizados, tiveram a resistência à compressão menor que os 

sinterizados contendo apenas argila. A menor resistência foi dos sinterizados contendo 40% de 
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vidro, com partículas de diâmetro médio de 37,5 μm, sinterizados a 1150 ºC, cujos corpos foram 

os únicos que geraram estilhaços projetados para fora da prensa ao se romper.  

 

Tabela 10 - Evolução da resistência à compressão (MPa) dos sinterizados em função da 
temperatura de queima, teor de incorporação de vidro em massa (%) e tamanho da partícula de 

vidro (μm) (Arquivo próprio, 2019). 
 

 Formulações 
 Temperatura 

°C 
Argila 10%-37,5 20%-37,5 30%-37,5 40%-37,5 10%-450 20%-450 30%-450 40%-450 

1050 38,6±20,4 61,4±19,5 49,3±15,2 57,3±27,2 51,3±11,9 54,7±3,3 69,8±7,9 68,9±8,4 61,2±8,4 

1100 72,8±3,6 79,4±18,6 70,0±16,3 135,1±39,4 94,4±11,6 59,7±8,44 65,3±5,1 76,6±24,2 107,9±8,8 

1150 65,2±2,7 79,5±28,1 40,0±9,8 41,0±8,3 32,7±7,7 85,1±16,7 57,2±14,4 52,2±9,3 49,4±4,3 

 

 5.10. Absorção de água (AA) 

 

Na Tabela 11 podemos observar a evolução da absorção de água dos sinterizados em 

função dos parâmetros de produção. Os sinterizados produzidos com partículas de vidro com 

granulometria de 37,5 μm obtiveram menores índices de absorção de água nas temperaturas de 

1100 e 1150 ºC, nessas temperaturas os sinterizados com granulometria maior de vidro, obtiveram 

resultados de absorção de água maiores que os que utilizaram partículas menores de vidro, porém, 

resultados melhores que os sinterizados com argila pura. Para as duas granulometrias a absorção 

de água reduziu conforme se aumentava o teor de incorporação de vidro e a temperatura.  

 

Tabela 11- Evolução da absorção de água (%) dos sinterizados em função da temperatura de 
queima, teor de incorporação de vidro em massa (%), e tamanho da partícula de vidro (μm) 

(Arquivo próprio, 2019). 
 

 Formulações 
 Temperatura °C Argila 10%-37,5 20%-37,5 30%-37,5 40%-37,5 10%-450 20%-450 30%-450 40%-450 

1050 6,11 11,89 11,37 9,41 7,98 11,44 8,49 6,91 3,18 

1100 12,60 14,32 6,87 1,96 0,54 9,34 7,02 3,80 3,68 

1150 10,51 3,02 0,31 0,12 0,06 3,54 1,60 0,92 0,69 

 

5.11. Retração Linear (RL) 

 

A evolução da retração linear da altura dos sinterizados em função dos parâmetros de 

produção pode ser vista na Tabela 12. A maior retração linear foi da formulação contendo 30% de 

vidro em massa com partículas de 37,5 μm, queimado a 1050 ºC. O sinterizado que utilizou 40% 

de vidro em massa com partículas de 37,5 μm, queimado a 1150 ºC teve a maior expansão.  
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Tabela 12 - Evolução da retração linear da altura (%) dos sinterizados em função da temperatura 
de queima, teor de incorporação de vidro em massa (%), e tamanho da partícula de vidro (μm) 

(Arquivo próprio, 2019).  
 

 Formulações 
 Temperatura °C Argila 10%-37,5 20%-37,5 30%-37,5 40%-37,5 10%-450 20%-450 30%-450 40%-450 

1050 0,34 0,69 0,00 6,67 0,51 1,28 0,00 0,58 0,58 

1100 0,12 1,36 2,87 5,31 3,56 -0,71 -1,29 -0,12 1,05 

1150 1,61 4,69 5,50 1,83 -5,00 0,85 -2,33 -2,50 -3,33 

 

5.12. Aspecto visual da superfície da fratura e da face externa dos sinterizados 

 

Na Figura 40 (A) pode ser visto o aspecto visual da superfície da fratura e na Figura 40 (B) 

a face externa dos sinterizados a 1150 ºC contendo 40% de vidro, com tamanhos de partícula de 

37,5 µm. 

Na Figura 40 (C) pode ser visto o aspecto visual da superfície da fratura e na Figura 40 (D) 

a face externa dos sinterizados a 1150 ºC contendo 40% de vidro, com tamanhos de partícula de 

450 µm. Os sinterizados produzidos com partículas menores tiveram acentuado o fenômeno de 

formação de cavidades por aprisionamento de gases durante a sinterização, e uma matriz 

homogênea.  

Já os sinterizados que usaram partículas maiores tiveram uma matriz heterogênea dividida 

em duas fases, fase vítrea e argila. As cavidades geradas pelo fenômeno de aprisionamento de 

gases se concentraram na parte vítrea. Em ambos os casos as superfícies ficaram sem presença de 

poros, pelo fato dos gases que se formam na superfície exalarem para a atmosfera. A superfície 

livre de poros contribuiu para a baixa absorção de água dos sinterizados.  

O excesso de cavidades isoladas geradas pelo fenômeno de aprisionamento de gás gerado 

por excesso de formação de fase líquida durante o processo sinterização, algumas chegando a 

diâmetro de até 1 mm, comprometeu a resistência do sinterizado como um todo, pois as cavidades 

são pontos fracos na estrutura dos sinterizados (JI et al., 2019).  
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Figura 40 - Imagens de fragmentos dos corpos sinterizados a 1150 ºC contendo 40% de 
vidro em A - fratura e B - face externa do sinterizado formulado com partículas de vidro de 

diâmetro médio de 37,5 µm. C - fratura e D - face externa do sinterizado formulado com 
partícula de diâmetro médio de 450 µm (Arquivo próprio, 2019). 

 

O melhor resultado de absorção de água foi dos agregados que utilizaram 40% de vidro em 

massa com 37,5 μm, sinterizado a 1150 °C, chegando a quase zero de absorção. Porém, os mesmos 

tiveram o pior desempenho mecânico, maior expansão, menor densidade e os que manifestaram 

mais intensamente o fenômeno de aprisionamento de gases.  

O melhor resultado mecânico foi dos agregados contendo 30% de vidro em massa com 

37,5 μm de tamanho de partícula, sinterizado a 1100 °C, chegando a ter mais que o dobro da 

resistência dos agregados com mesmo teor de vidro, e queimados na mesma temperatura que 

usaram partículas de vidro com 450 μm. 

Apesar de alguns dos sinterizados terem apresentado alta quantidade de aprisionamento de 

gases e, consequentemente, cavidades, as mesmas se mostram isoladas, e prejudicam as 

propriedades mecânicas, porém, o excesso de fase líquida gerou sinterizados com superfície 

impermeável, o que reduziu a absorção de água dos mesmos. 
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5.13. Microscopia Eletrônica de Varredura da morfologia dos sinterizados. 

 
Na figura 41 são apresentadas microscopia eletrônica de varredura da fratura das amostras 

sintetizadas a 1100 °C, comparando a morfologia do sinterizado contendo apenas argila, contendo 

30% de vidro com diâmetro médio de partícula de 37,5 µm e contendo 30% de vidro com diâmetro 

médio de 450 µm. 

 

 
Figura 41 - Microscopia eletrônica de varredura da fratura dos sinterizados a 1100 °C (A) 

contendo apenas a argila, (B) contendo 30% de vidro com diâmetro médio de partícula de 37,5 
µm, (C) contendo 30% de vidro com diâmetro médio de 450 µm (Arquivo próprio, 2019). 

 

Na Figura 41 (A) é possível observar uma matriz porosa, que explica a baixa resistência 

mecânica e alta absorção de água do sinterizados contendo argila pura, além da presença de 

material granular, sem estar completamente sinterizado, indicando a baixa presença de fase líquida 

durante a sinterização (SAHAR et al., 2013; OLIVEIRA, 2017; JI et al., 2019). 

Na Figura 41 (B) é possível observar uma matriz densificada com aspecto vítreo, e presença 

de cavidades isoladas e unânimes, que não se comunicam, o que contribuiu para a baixa absorção 

de água e alta resistência mecânicas desses sinterizados. A matriz densa foi gerada pela alta 

formação de fase líquida de vidro ligada a argila, o fluxo viscoso de vidro preencheu poros 

densificando o material. Foi observado que as cavidades apresentam formato circular característico 

de uma bolha decorrente de gases aprisionados pela alta formação de fase líquida (SAHAR et al., 

2013; OLIVEIRA, 2017; JI et al., 2019; MONICH et al., 2019). 

Na Figura 41 (C) é possível observar maior número de partículas de vidro sem estar 

completamente sintetizados, além de uma matriz menos densa devido à menor formação de fase 

líquida durante o processo de sinterizacao. A baixa formação de fase líquida contribuiu para a 

baixa densificação da matriz, o que não gerou significativos ganhos mecânicos (SAHAR et al. 

2013; JI et al., 2019, MONICH et al., 2019).   
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6. CONCLUSÕES 

  

  O sistema de moagem elaborado reduziu significativamente o diâmetro médio das 

partículas de vidro nas 4 primeiras horas, e se mostrou ineficaz a partir desse tempo de moagem. 

O uso de partículas menores de vidro na técnica de DTA antecipou o pico referente a temperatura 

de transição vítrea do vidro, em 44 °C.  

Na técnica de dilatometria as formulações contendo vidro alcançaram as mesmas condições 

de retração linear da argila pura em temperaturas mais baixas, quanto menor o tamanho de partícula 

e maior o teor de incorporação de vidro, maior foi a antecipação de temperatura gerada. O resultado 

que obteve maior antecipação de temperatura para a mesmas condições de retração da argila pura, 

foi o da incorporação de vidro com 40% em massa com diâmetro médio de 37,5 μm, ficando 

evidente pela antecipação da temperatura em 125 °C a economia de energia que se pode atingir.  

 A utilização de partículas menores de vidro na preparação de sinterizados resultou em 

menor absorção de água, e maior resistência mecânica na faixa de temperatura de 1100 °C, porém, 

na temperatura de 1150°C acentuou a expansão dos sinterizados por intensificar o fenômeno de 

aprisionamentos de gases pela maior quantidade de fase líquida gerada durante a sinterização.  

Através da técnica de Microscopia eletrônica de varredura, pode ser constatado que o uso 

de vidro com menor diâmetro médio proporciona maior densificação e homogeneização da 

morfologia do sintetizado, gerada pela maior quantidade de fase liquida formada durante a 

sinterização, que atuou preenchendo a porosidade através de fluxo viscoso. O uso de partículas 

maiores gerou uma matriz heterógena com presença de poros, e de partículas de vidro não 

sinterizadas, o que explica alta absorção de água e baixa resistência mecânica dos sinterizados que 

usaram partículas de vidro maiores.  

O tamanho da partícula de vidro é um parâmetro que interfere na eficiência da incorporação 

de vidro na argila, pois assegura melhores resultados no processo de sinterização em temperaturas 

mais baixas, devido à maior reatividade das partículas menores de vidro, e a maior 

homogeneização da distribuição das mesmas na argila. 

.  



59 

 

7. SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

 

- Variar o tempo de patamar de queima dos sinterizados de argila com diferentes tamanhos 

de partícula de vidro.  

- Investigar o efeito do tamanho de partícula de vidro em argilas com diferentes composições 

químicas e mineralógicas. 

- Investigar o efeito da influência da granulometria de vidro em sinterizados de diferentes 

formatos e aplicações.  
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