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A busca da melhoria de propriedades físicas e mecânicas da cerâmica de revestimento é 

uma necessidade cada vez mais premente devido, principalmente à globalização da 

economia. O planejamento de experimentos tem sido cada vez mais utilizado para 

modelar, simular e obter características de interesses em diversas áreas da ciência. Este 

trabalho teve como objetivo o desenvolvimento de modelos matemáticos para predição 

das propriedades de absorção de água, retração linear e resistência à flexão da cerâmica 

de revestimento usando o planejamento fatorial de experimentos. Foram coletadas 

amostras de 03 depósitos argilosos, cuja caracterização física, química e mineralógica 

mostrou que as mesmas são características de argilas utilizadas na indústria da cerâmica 

de revestimento. Em seguida, com base nas principais variáveis do processamento 

cerâmico que influenciam diretamente a qualidade final do revestimento cerâmico 

(formulação, granulometria, prensagem e condições de queima), foram desenvolvidos 

modelos matemáticos para predição das propriedades de absorção de água, retração 

linear e do módulo de resistência à flexão. Os modelos matemáticos obtidos para 

predição da absorção e retração foram considerados satisfatórios, pois foram capazes de 

descrever os dados experimentais na faixa avaliada e para o nível de confiança desejado. 

Entretanto o mesmo não ocorreu com o modelo para resistência à flexão, que deve estar 

associado às características peculiares do comportamento mecânico dos materiais 

cerâmicos. Este trabalho demonstrou também a importância da caracterização dos erros 

experimentais em um planejamento de experimentos, e apresenta uma proposta de 

procedimentos para a utilização do planejamento fatorial de experimentos, 

especialmente na modelagem do comportamento mecânico de materiais cerâmicos. 
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The search for improved physical and mechanical properties of ceramic tiles is an 

increasingly urgent need, facing increasing competition from the globalization of the 

economy. The design of experiments has been used more and more to model, simulate 

and obtain characteristics of interest in several areas of science. This work aimed at the 

development of mathematical models for predicting the properties of water absorption, 

linear shrinkage and flexural strength of the ceramic tiles using the factorial design of 

experiments. Samples of three clay deposits were collected, whose physical, chemical 

and mineralogical characterizations, showed that these are clay characteristics used in the 

industry of ceramic tiles. Then, based on the major variables of ceramic processing that 

directly influence the final quality of the ceramic tiles( formulation, particle size, pressing 

and firing conditions), mathematical models were developed for the prediction of 

properties of water absorption, linear shrinkage and of the flexural strength modulus. 

Mathematical models obtained for the prediction of absorption and shrinkage were 

considered satisfactory for they were able to describe the experimental data in the 

evaluated range and to the desired level of trust. However, the same has not happened to 

the model for the flexural strength that must be associated to peculiar characteristic of 

mechanical behavior of ceramic materials. This work has shown that the importance of 

characterization of experimental errors in a design of experiments and presents a proposal 

of procedures for the usage of factorial planning of experiments, specially in the 

modeling of mechanical behavior of ceramic materials. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 CONSIDERAÇÕES GERAIS SOBRE O TEMA DE PESQUISA 

 

A indústria de revestimento cerâmico é o segmento da indústria de 

transformação brasileira, que juntamente com a cerâmica estrutural vermelha, participa 

diretamente da cadeia produtiva da indústria da construção civil. O crescimento da 

construção civil e os significativos avanços tecnológicos produtivos da indústria de 

revestimento cerâmico têm permitido às empresas brasileiras aumentar a produtividade 

dos seus recursos e atender às demandas do mercado.  

De acordo com a Associação Nacional dos Fabricantes de Cerâmica para 

Revestimentos, Louças Sanitárias e Congêneres (ANFACER), o Brasil é o segundo 

maior produtor e consumidor mundial de revestimentos cerâmicos. A Região Nordeste 

do Brasil consome cerca de 20% da produção nacional e só produz 9% (MELLO et al., 

2011), e o Estado de Sergipe contribui com pouco mais de 1% dessa produção. Portanto 

a indústria de revestimento cerâmico tem mercado e esse mercado está em crescimento 

devido a uma demanda cada vez maior de novas habitações.  

Entretanto, com a globalização da economia, ao mesmo tempo que surgem 

novas oportunidades de mercado, apresenta-se também uma ameaça à indústria com a 

concorrência cada vez maior de produtos importados, além também do crescimento da 

concorrência com as indústrias nacionais. Com a oferta maior do mercado os 

consumidores estão mais exigentes, além do fato de que, em julho desse ano, entrou em 

vigor a exigência de atendimento às normas de desempenho (NBR 15575-4 da ABNT) 

para pisos em edificações com no mínimo 13 anos de vida útil. Todos esses fatores vão 

exigir da indústria de revestimento cerâmico a necessidade da melhoria da qualidade do 

produto, que terá que apresentar uma maior durabilidade para poder ser utilizado na 

construção civil. Portanto, as melhorias no projeto e processos de fabricação, se tornam 

uma questão de sobrevivência da indústria de revestimento cerâmico.  

Os principais problemas relacionados à qualidade dos materiais cerâmicos estão 

ligados à porosidade (que pode ser caracterizada pela absorção de água) e à retração 

linear. A dificuldade de controlar a quantidade, as dimensões e posições da porosidade 

no processamento do material cerâmico contribuem com a grande variabilidade dos 
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resultados obtidos nos ensaios experimentais, especialmente para o módulo de 

resistência à flexão.  

Na construção civil, diversas patologias estão relacionadas com a taxa de 

absorção de água da cerâmica de revestimento, principalmente quando usadas em 

ambientes externos (fachadas), tais como: manchas na superfície externa devido a 

ocorrências de eflorescência de sais, e destacamentos de placas devido à expansão por 

umidade das placas, congelamentos da água absorvida, etc. 

As propriedades do material cerâmico podem ser modeladas com ferramentas de 

projetos e métodos aplicados no campo da ciência dos materiais. Estas propriedades 

podem ser expressas como parâmetros de controle de processo. Por outro lado, 

protótipos podem ser também desenvolvidos para análise experimental, validação dos 

modelos e consequente melhoria do desempenho dos materiais minimizando as 

interações do projeto. Com um modelo de previsão para o projeto do material cerâmico, 

experimentos em larga escala podem ser evitados. Materiais cerâmicos podem ser 

eficientemente projetados com propriedades específicas que podem ser melhoradas e 

incorporadas na melhoraria do desempenho do produto final. Isso permite que o 

material cerâmico seja projetado para o sistema e não o sistema ser projetado para o 

material.  O uso de um sistema de projeto de materiais que integrem a pesquisa 

experimental com ferramentas estatísticas de simulação e modelagem computacional 

contribui para uma evolução mais rápida do processo de desenvolvimento de produtos 

cerâmicos. 

 

1.2 JUSTIFICATIVA DA TESE 

 

Os materiais cerâmicos abrangem uma vasta gama de materiais. Podem ser 

classificados de duas maneiras: as cerâmicas tradicionais, tais como tijolos, telhas, 

cerâmicas de revestimento, louças sanitárias, refratários, etc. e as cerâmicas avançadas 

para aplicações elétricas, magnéticas, eletrônicas, óticas, biocerâmicas, etc. 

(RAHAMAN, 2003). 

Vários estudos de estratégias de pesquisas, de melhoria da qualidade e de 

controle de processos em relação a materiais cerâmicos têm sido feitos para materiais 

cerâmicos avançados. As pesquisas científicas nos últimos anos na área de materiais 

cerâmicos vêm desenvolvendo estudos com modelos estatísticos aplicados à cerâmica 

avançada (SAMANT et al., 2007, MITIC, et al., 2011, EKBERG et al., 2014) e muito 
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pouco tem sido estudado para a cerâmica tradicional. Isso aconteceu principalmente em 

função do alto valor agregado que tem os materiais cerâmicos avançados.  

Para as cerâmicas convencionais poucos ou raros estudos consideram as 

variabilidades naturais nas propriedades dos materiais cerâmicos e a necessidade de 

fazer modelos de distribuição que correlacionem propriedades com controle do processo 

para fazer previsão de suas propriedades físicas e mecânicas, e muitas vezes, quando 

são feitos, são feitos de maneira insuficiente e inadequadas.  

Alia-se ainda o fato, de que para cerâmicas avançadas, as matérias-primas 

utilizadas são preparadas e purificadas previamente na indústria. Já para a cerâmica de 

revestimento, as matérias-primas utilizadas são obtidas em depósitos naturais, onde 

ocorrem uma grande variabilidade nas suas características em função da formação 

geológica, da localização e da profundidade. Todos esses fatores dificultam de 

sobremaneira a obtenção de modelos matemáticos que permitam obter uma relação 

direta entre os parâmetros do controle do processo e as propriedades finais da cerâmica 

de revestimento. 

Além do mais, os trabalhos existentes ligados ao planejamento de experimentos 

relacionados à produção de cerâmica de revestimento, na sua maioria, estudam a 

formulação da mistura das matérias-primas, e a partir dela estudam outras variáveis, não 

avaliando entretanto, as influências das interações entre as variáveis que influenciam as 

características finais do revestimento cerâmico (CORREIA et al., 2006, MENEZES et 

al., 2008, BAHIENSE et al., 2008, SILVEIRA e LEITE, 2010). 

De acordo com BARBA et al. (2002), além da formulação, outras variáveis do 

processamento da cerâmica de revestimento influenciam suas propriedades físicas e 

mecânicas da cerâmica de revestimento, tais como: a distribuição granulométrica, o 

grau de compactação antes da queima, e as condições de queima. 

Além de estudarem, basicamente, somente a formulação, em muitos dos 

trabalhos ligados à produção de cerâmicas de revestimento, o emprego das técnicas de 

planejamento de experimentos e as avaliações estatísticas subsequentes não têm sido 

corretamente aplicadas devido, principalmente, a: os erros experimentais que não são 

devidamente identificados e caracterizados; a seleção do modelo que se fundamenta na 

maximização do coeficiente de correlação; não são considerados os erros paramétricos 

associados à estimação dos parâmetros e; muitas vezes, também não é feita a validação 

do modelo obtido.  
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Na modelagem de material cerâmico, devido especialmente ao comportamento 

frágil do mesmo, torna-se indispensável que o tratamento estatístico seja utilizado de tal 

forma que o material obtido possa apresentar a confiabilidade necessária para a sua 

aplicação nas diversas áreas da Engenharia. 

Esse trabalho se propõe, portanto, a estudar o uso adequado e racional de 

ferramentas estatísticas para obtenção de modelos matemáticos que possam ajudar na 

predição de propriedades físicas e mecânicas da cerâmica de revestimento. 

 

1.3 OBJETIVOS 

 

Este trabalho tem como objetivo geral o desenvolvimento de modelos 

matemáticos para previsão de propriedades para revestimento cerâmico usando o 

planejamento fatorial de experimentos. Para tanto, tem como objetivos específicos: 

a) Avaliar a potencialidade de argilas da formação geológica Calumbi e Riachuelo 

em Sergipe para otimizar a aplicação em revestimento cerâmico. 

b) Utilizar o planejamento de experimentos para obtenção de modelos matemáticos 

para predição das propriedades de absorção de água e da retração linear da 

cerâmica de revestimento. 

c) Demonstrar a importância da identificação e caracterização dos erros 

experimentais em um planejamento de experimentos, utilizando os resultados de 

um planejamento fatorial aplicado para obtenção de um modelo matemático para 

predição do módulo de resistência à flexão do revestimento cerâmico. 

 

1.4 CLASSIFICAÇÃO DA PESQUISA 

 

Esta pesquisa foi classificada quanto à área de conhecimento, baseando-se na 

classificação do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico 

(CNPq), e quanto à sua natureza, aos seus objetivos, aos seus procedimentos técnicos e 

à forma de abordagem do problema, segundo PRODANOV e FREITAS (2013). 

 

a) Classificação da Pesquisa Quanto à Área de Conhecimento 

 

Este trabalho, desenvolvido na linha de pesquisa ―Tecnologia de Materiais e 

Componentes Aplicados à Construção Civil‖, insere-se na grande área ―Engenharias‖ 
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correlacionando a área ―Engenharia de Materiais e Metalúrgica‖, subárea ―Materiais 

Não Metálicos‖, especialidade ―Cerâmicos‖. 

 

b) Classificação da Pesquisa Quanto à sua Natureza 

 

Quanto a sua natureza, uma pesquisa pode ser classificada como pesquisa básica 

ou aplicada. A pesquisa desenvolvida neste estudo configura-se como uma pesquisa 

aplicada, pois objetiva gerar conhecimentos para aplicação prática, dirigidos à solução 

de problemas específicos, envolvendo situações e interesses locais. 

 

c) Classificação da Pesquisa Quanto aos seus Objetivos 

 

Quanto a esse ponto de vista, as pesquisas podem ser classificadas como 

pesquisa exploratória, pesquisa descritiva ou pesquisa explicativa. O estudo aqui 

apresentado tem como objetivo o aprofundamento de uma realidade, utilizando as 

técnicas de planejamento de experimentos para explicar e identificar os fatores que 

determinam ou contribuem para a ocorrência dos fenômenos estudados. Esta 

especificidade classifica este estudo como uma pesquisa explicativa. 

 

d) Classificação da Pesquisa Quanto aos seus Procedimentos Técnicos 

 

Considerando a maneira como se obtiveram os dados necessários para esta 

pesquisa, pode-se classificá-la como uma pesquisa experimental, já que foram 

selecionadas variáveis capazes de influenciar o objeto de estudo, definindo formas de 

controle das variáveis e formas de observação dos efeitos que as variáveis produzem no 

objeto, utilizando, mais especificamente, a pesquisa de laboratório. 

 

e) Classificação da Pesquisa Quanto à Forma de Abordagem do Problema 

  

A maneira pela qual se pretende analisar o problema ou fenômeno e o enfoque 

adotado determina uma metodologia quantitativa e qualitativa. Este trabalho utilizou 

recursos e técnicas estatísticas, para quantificar e traduzir em números informações 

buscando a relação causa-efeito entre as variáveis dos fenômenos investigados 

conferindo a este estudo também um caráter quantitativo. 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1 MATERIAIS CERÂMICOS 

  

Os materiais cerâmicos compreendem todos os materiais inorgânicos, não 

metálicos, formados por elementos metálicos e não metálicos ligados entre si, e obtidos 

geralmente após tratamento térmico em temperaturas elevadas. Os materiais cerâmicos 

fazem parte da família dos materiais de engenharia, junto com os metais, polímeros, 

elastômeros, e os materiais híbridos (ASBHY, 2005).  

Os materiais cerâmicos abrangem uma vasta gama de materiais. Podem ser 

classificados como cerâmicas tradicionais e cerâmicas avançadas A Figura 2.1 apresenta 

a classificação dos materiais cerâmicos de acordo com a Associação Nacional dos 

Fabricantes de Cerâmica para Revestimentos, Louças Sanitárias e Congêneres 

(ANFACER).  

 

 

Figura 2.1 – Classificação dos materiais cerâmicos de acordo com a ANFACER. 
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2.2 COMPORTAMENTO MECÂNICO DOS MATERIAIS CERÂMICOS 

 

A alta temperatura de fusão e sua elevada dureza são as principais diferenças 

entre os materiais cerâmicos e os demais materiais. Essas características são uma 

consequência dos tipos de ligações químicas que ocorrem nos materiais cerâmicos, de 

caráter iônico e covalente entre os átomos constituintes. Por serem muito fortes e 

direcionais, essas ligações químicas requerem temperaturas elevadas para serem 

rompidas dificultando o deslocamento relativo entre átomos vizinhos e reduzindo 

drasticamente sua capacidade de deformação (ASHBY et al., 2007). 

Com relação ao comportamento mecânico, os materiais cerâmicos são 

relativamente rígidos, resistentes, duros (ausência de ductilidade) e são extremamente 

frágeis e altamente susceptíveis à fratura. O processo de fratura frágil consiste na 

formação e na propagação de trincas ao longo da seção transversal, em uma direção 

perpendicular à carga aplicada.  

Os materiais cerâmicos possuem um alto módulo de elasticidade e sua 

resistência à compressão é da ordem de 10 a 15 vezes maior que a resistência à tração. 

Entretanto, a falta de ductilidade dos materiais cerâmicos, provoca dentre outras 

características indesejáveis, baixa tenacidade à fratura e uma enorme quantidade de 

dispersão de dados em resistência à fratura. A principal desvantagem dos materiais 

cerâmicos é a disposição à fratura catastrófica, característica de materiais frágeis com 

absorção de energia muito pequena (ASHBY et al., 2007).  

Como a principal rota de processamento dos materiais cerâmicos é a tecnologia 

do pó, geralmente resulta em uma fração de poros. Essa porosidade pode ser proposital 

para diversas aplicações, ou uma porosidade residual involuntária em decorrência da 

limitação do processo de densificação na prensagem e na sinterização. A porosidade 

residual é negativa tanto para o seu módulo de elasticidade quanto para a sua resistência 

à fratura. Ela tem um efeito negativo sobre a flexão porque, além de reduzir a área da 

seção transversal através da qual é aplicada a carga, atua como concentrador de tensão. 

A concentração de tensão ocorre porque o material não acomoda a concentração por 

deformação o que ajudaria na redistribuição da carga (ASBHY, 2007).  

Portanto, a cerâmica é um material frágil cuja resistência à fratura depende da 

natureza dos defeitos superficiais e volumétricos de cada placa cerâmica ensaiada 

(DEFEZ et al. 2013). Entretanto, a dificuldade de controlar a quantidade, as dimensões 

e posições da porosidade no processamento do material cerâmico contribuem para a 
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grande variabilidade dos resultados obtidos nos ensaios experimentais para o módulo de 

resistência à flexão.  

A avaliação da resistência mecânica de um material cerâmico não é geralmente 

feito através de ensaios de tração por três motivos básicos: é difícil preparar e testar 

amostras que tenham a geometria exigida; é difícil prender e testar materiais frágeis sem 

fraturá-los; e as cerâmicas falham após uma deformação de aproximadamente 0,1%, o 

que exige que as amostras sejam perfeitamente alinhadas, com o objetivo de evitar a 

presença de tensões de dobramento ou flexão, as quais não são facilmente calculadas.. 

Assim normalmente de acordo com a norma ASTM 1161 é empregado um ensaio de 

flexão transversal, onde um corpo de prova é flexionado até a fratura, utilizando uma 

técnica em três ou quatro pontos. 

 Vários trabalhos de pesquisas, em especial nos trabalhos com cerâmicas 

avançadas, utilizam a distribuição estatística de WEIBULL para explicar a dispersão de 

resistência à fratura (teoria do elo mais fraco). (SHIH, 1980; BALAKRISHNAN et 

al.2010; DE NONI JUNIOR et al., 2009; GORJAN e AMBROZIC, 2012, KELES et al, 

2013; DEFEZ et al., 2013). Nessa distribuição é proposta uma abordagem probabilística 

para o projeto de produtos baseada na teoria do elo mais fraco e usando a função de 

distribuição de WEIBULL para caracterizar a resistência à fratura dos materiais frágeis 

que possuem comportamentos estruturais (DEFEZ et al., 2013). 

 

2.3 CERÂMICA DE REVESTIMENTO 

 

Dentre as cerâmicas tradicionais a cerâmica de revestimento é um dos mais 

importantes segmentos da indústria brasileira e apresenta um crescente desempenho 

tecnológico. A cerâmica de revestimento é utilizada na construção civil para 

revestimento de paredes, pisos, bancadas, piscinas, etc. O revestimento cerâmico é 

composto pelo conjunto formado pelas placas cerâmicas, pela argamassa de 

assentamento e pelo rejunte (NBR 13816). 

A ISO (International Organization for Standardization) 13006 de 2012, define 

placa cerâmica para revestimento, como um material composto de argila e outras 

matérias-primas inorgânicas, geralmente utilizadas para revestir pisos e paredes, sendo 

geralmente conformada por extrusão ou por prensagem à temperatura ambiente, mas, 

podem também ser conformadas por outros processos, sendo então secas e queimadas, 

podendo ou não ter acabamento esmaltado. Além da ISO 13006, aplicam-se para 
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cerâmica de revestimento todas as normas da série ISO 15145 (de 1 a 16) que 

descrevem os procedimentos de ensaios necessários para determinação de suas 

características.  

No processo de fabricação das placas cerâmicas, as matérias-primas são 

produzidas através de tecnologia de pó, seguido, normalmente, por prensagem e 

queima.  

As placas cerâmicas são constituídas, em geral, de três camadas:  

a) Suporte ou biscoito - placa prensada propriamente dita e objeto deste 

estudo;  

b) Engobe - tem função impermeabilizante e de garantia de aderência da 

camada seguinte; 

c) Esmalte - camada vítrea que impermeabiliza e decora uma das faces da 

placa.  

 

O suporte ou biscoito é normalmente obtido por prensagem do pó proveniente da 

moagem das matérias-primas utilizadas. O pó para fabricação do suporte da placa 

prensada pode ser obtido tanto pelo processamento por via úmida como pelo 

processamento por via seca. No processamento por via seca, as matérias-primas são 

moídas a seco em moinhos de martelo e pendulares, homogeneizadas, umidificadas e 

granuladas para prensagem. Por via úmida, as matérias-primas são misturadas, moídas e 

homogeneizadas em moinho de bolas em meio aquoso e a secagem e a granulação feitas 

em um atomizador.  

Além da diferença no processo de moagem das matérias-primas, outra 

característica distinta entre os dois tipos é a composição da massa. Na via seca, a massa 

é normalmente constituída apenas de argilas, enquanto que na via úmida a massa é 

composta por várias matérias-primas (MELLO et al., 2011). 

O pó obtido por via seca, apesar de todo avanço tecnológico em moinhos de 

moagem, apresenta características diferentes daquele que se obtém por via úmida. No 

processo por via úmida obtém-se uma mistura com maior grau de finura, maior fluidez 

(menor viscosidade) e uma massa mais homogênea, o que facilita a obtenção de um 

produto com uma melhor classificação técnica. Entretanto, o processo por via úmida 

exige maiores investimentos em instalações, além de maiores custos energéticos para 

sua produção, operação e manutenção. Devido à necessidade de se terem preços cada 

mais vez mais competitivos, o processamento por via seca vem crescendo cada vez mais 
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no Brasil. De acordo com a ANFACER, 73% das indústrias brasileiras utilizam a 

moagem via seca e 27%, a moagem via úmida. 

Comercialmente, as placas cerâmicas são classificadas em grupos com base na 

taxa de absorção de água e em função dos métodos de conformação: extrudado (A), 

prensado (B) e outros (C). A Tabela 2.1 apresenta a classificação dos grupos de 

absorção com os respectivos intervalos dos valores de absorção de água (média e 

individual) de acordo com as NBR 13817:1997 e 13818:1997 e com as respectivas 

nomenclaturas comerciais.  

 

Tabela 2.1 – Grupos de absorção para placa cerâmica. 

 

Fontes: NBR 13817:1997 e 13818:1997, INMETRO. 

 

A partir da classificação no respectivo grupo de absorção, a NBR 13818:1997 

fixa as características exigíveis (para todos os usos e para usos específicos) para 

fabricação, marcação, declaração em catálogos, recebimento, inspeção, amostragem, 

ensaios opcionais complementares, métodos de ensaios e aceitação de placas cerâmicas 

para revestimento. Para cada grupo de absorção são estabelecidas diversas 

características exigíveis para todos os usos ou para usos específicos, tais como: desvios, 

espessuras, retitude dos lados, ortogonalidade, curvaturas, empenos, aspectos, 

diferenças de tonalidades, absorção, módulo de resistência à flexão, carga de ruptura, 

expansão por umidade, dilatação térmica, coeficiente de atrito, dureza e resistências à 

abrasão, ao choque térmico, ao gretamento, ao congelamento e ao impacto, específicas 

para usos domésticos e para tratamento de piscinas, resistências ao manchamento, ao 

cádmio e chumbo solúveis, aos agentes químicos, aos ácidos e álcalis, etc. 

A concorrência cada vez maior nas opções de pisos de outros materiais levou a 

indústria cerâmica em todo mundo a produzir pisos com qualidades similares a pisos 

Média Individual Extrudado (A) Prensado (B) Outros (C) 

Abs ≤ 0,5% ≤ 0,6% AI BIa CI Porcelanato

0,5% < Abs ≤ 3% ≤ 3,3% AI BIb CI Grês

3,0% < Abs ≤ 6% ≤ 6,5% AIIa BIIa CIIa Semi-grés

6,0% < Abs ≤ 10% ≤ 11% AIIb BIIb CIIb Semi-poroso

Acima de 10% ≥ 9% AIII BIII CIII Poroso

Nomeclatura 

comercial

Absorção de água (%) Métodos de Fabricação
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tradicionalmente utilizados na construção predial, tais como: madeira, pedras, granitos, 

mármores, etc., mas com preços competitivos. Surgiu então uma subdivisão do 

Porcelanato. A NBR 15463:2007 da ABNT classifica como porcelanato técnico a placa 

cerâmica não esmaltada para revestimento que apresenta absorção de água menor ou 

igual a 0,1%, e como porcelanato esmaltado a placa cerâmica esmaltada com absorção 

de água menor ou igual a 0,5%.  

As principais características exigidas para os revestimentos cerâmicos estão 

relacionadas também com o seu local de aplicação. Revestimentos para piso devem 

possuir baixa porosidade, baixa absorção de água e elevada resistência mecânica 

(SILVA NETO, 2007).  

As placas cerâmicas fabricadas no Estado de Sergipe são processadas por 

moagem via seca, conformada por prensagem e classificada no grupo de absorção 

―BIIb‖. Como visto a maior competitividade do mercado aliado a uma maior exigência 

dos consumidores e a obrigatoriedade de durabilidade dos pisos exige cada vez mais das 

indústrias uma melhoria da classificação do seu produto.  

Portanto, na fabricação do revestimento cerâmico, portanto, deve-se ter em 

mente quais devem ser as propriedades finais que este deve possuir para desempenhar 

suas funções. De acordo com ZAUBERAS et al., 2004, essas propriedades são 

determinadas pela microestrutura do material, cuja formação é dependente das matérias-

primas e do processamento a que estas foram submetidas até a obtenção do produto 

acabado. 

A abordagem de melhoria da qualidade da cerâmica de revestimento nesse 

trabalho está voltada para obtenção de condições experimentais que permitam a 

melhoria da classificação técnica de acordo com o grupo de absorção estabelecido pelas 

normas técnicas (Tabela 2.1).  

 

2.4 MATERIAS-PRIMAS  

 

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

de origem natural e se encontram em depósitos espalhados na crosta terrestre. O estudo 

das matérias-primas tem como objetivo a busca de informações que possam auxiliar no 

desenvolvimento da produção e de processos.  

De acordo com KINGERY (1975), as propriedades das matérias-primas 

cerâmicas são consequência da estrutura cristalina e da composição química de seus 
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componentes essenciais, assim como da natureza e da quantidade dos minerais 

acessórios presentes. 

A identificação da composição mineralógica, química e física das matérias-

primas é de fundamental importância pelo papel fundamental que desempenham nas 

propriedades finais do produto cerâmico (MURRAY, 2007). O conhecimento da 

composição das matérias-primas usadas permite estabelecer especificações das mesmas, 

de modo a poder manter estáveis as condições do processo.  

Para se obterem as propriedades finais desejadas, uma massa cerâmica deve 

possuir características necessárias que possibilitem uma adequada trabalhabilidade 

durante o processamento cerâmico. Na fabricação de peças cerâmicas é bastante comum 

a mistura de dois ou mais materiais para formulação da massa (GRUN, 2007). 

As formulações típicas de placas cerâmicas para revestimento consistem, 

principalmente, de componentes como caulim ou caulinita, feldspatos e quartzo que, em 

proporções adequadas, contribuem individualmente no processo tecnológico e 

desempenho dos produtos finais.  

Levando-se em conta o papel que desempenham durante o processamento e o 

modo como afetam as propriedades tecnológicas, as matérias-primas usadas na 

fabricação de cerâmicos tradicionais podem ser, essencialmente, de três tipos: plásticos 

(argila), fundentes (feldspato) e inertes (quartzo) (CORREIA et al., 2004a).  

 

2.4.1 Argilas 

 

As argilas estão cada vez mais sendo utilizadas em indústrias, em aplicações 

agrícolas, em aplicações de engenharia e construção, em remediações ambientais, em 

geologia, e em muitas outras aplicações. Elas são materiais bastante heterogêneos, cujas 

características dependem da formação geológica e da localização de sua extração. 

SANTOS (1989) define argila como uma rocha finamente dividida, constituída 

essencialmente por argilominerais, podendo conter minerais que não são considerados 

argilominerais (calcita, dolomita, gibsita, quartzo, aluminita, pirita e outros), matérias 

orgânicas e outras impurezas.  

As argilas são as matérias-primas mais importantes do ponto de vista 

tecnológico para fabricação de materiais cerâmicos (CELIK, 2010). O comportamento 

das argilas utilizadas na fabricação de materiais cerâmicos é fortemente dependente da 

sua composição química e mineralógica que influenciam suas propriedades físicas e 



 

 

13 

 

químicas, que são essenciais aos produtos acabados de cerâmica (MURRAY, 2007; 

CELIK, 2010).  

As argilas apresentam características marcantes de plasticidade; quando 

suficientemente úmido, molda-se facilmente em diferentes formas, quando seco, 

apresenta coesão suficiente para construir torrões dificilmente desagregáveis por 

pressão dos dedos (MEDEIROS, 2010). Portanto, a presença da argila confere a 

plasticidade que é a propriedade que um sistema rígido possui de deformar-se, sem 

romper-se, pela aplicação de uma força (tensão) e de reter essa deformação quando a 

força aplicada é retirada. A plasticidade das argilas confere ao corpo de prova verde 

(corpo de prova obtido após prensagem) a resistência suficiente para sua moldagem 

sendo, portanto essencial na fase de conformação da placa cerâmica (ANDRADE et al., 

2010). Alta plasticidade está associada com corpos com maior resistência mecânica 

(MONTEIRO e VIEIRA, 2004).  

A plasticidade de argilas está relacionada com a morfologia das partículas de 

argila mineral em forma de placas que deslizam uma sobre aos outras, quando se 

adiciona água, que atua como um lubrificante. À medida que o teor de água da argila é 

aumentado, a plasticidade aumenta até um máximo, em função da natureza da argila. O 

grau de plasticidade pode ser definido em se tratando do limite de plasticidade.  Já o 

limite de liquidez é o teor de água em que o corpo começa a fluir. A diferença entre os 

dois limites é chamada de índice de plasticidade. Os limites de liquidez e de plasticidade 

são conhecidos como limites de ATTERBERG (ANDRADE et al., 2010). 

Os principais fatores que afetam a plasticidade da argila estão relacionados com: 

as características físicas do sólido, especialmente a distribuição de tamanho de partícula 

e sua área superficial específica; as características da água (viscosidade, tensão 

superficial, etc.); a composição mineralógica dos sólidos; e o estado de dispersão das 

partículas que influi sobre a capacidade de troca iônica e a temperatura do corpo 

cerâmico (BARBA et al., 2002; HANDLE, 2007). 

 Com relação ao tamanho das partículas, a NBR 6502 da ABNT classifica as 

argilas de acordo com o diâmetro granulométrico conforme Tabela 2.2. 
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Tabela 2.2 – Classificação granulométrica de acordo com NBR 6502. 

 

 

Várias nomenclaturas são encontradas na literatura associadas à variação 

granulométrica. SHEPARD em 1954 apresentou uma nomenclatura (Figura 2.2) 

baseada em um diagrama triangular em que são representados proporcionalmente os 

percentuais de areia, silte e argila (DIAS, 2004). 

 

 

Figura 2.2 – Classificação granulométrica de Shepard (adaptado de DIAS, 2004). 

 

  Classificação Diâmetro dos grãos (φ) 

  Argila φ < 2 μm

  Silte 60 μm > φ > 2 μm

  Areia fina 200 μm > φ > 60 μm

  Areia média 600 μm > φ > 200 μm

  Areia grossa 2 mm  > φ >  600 μm

  Pedregulho  φ >  2 mm
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Outra característica importante das argilas é a sua superfície específica, que é a 

superfície das partículas por unidade de massa (expresso em m
2
/g). A superfície 

específica determina a amplitude das reações entre a fase sólida e as fases líquidas e 

gasosas e varia em função do tamanho e tipo dos minerais. Quanto menor o diâmetro da 

partícula, maior a superfície específica e, portanto, maior a reatividade da mesma. 

(SILVA et al., 2009). As argilas caracterizam-se por apresentar uma alta superfície 

específica devido às suas pequenas dimensões.   

No processo de fabricação do produto cerâmico é de fundamental importância 

conhecer a argila e seus constituintes, pois a presença e a quantidade de cada um dos 

componentes é o que define suas propriedades de cada argila.  

As argilas são constituídas, essencialmente por argilominerais, podendo conter 

misturados em várias proporções outros minerais, os minerais não argilosos, tais como, 

quartzo, feldspato, mica, calcita, hematita, além da matéria orgânica (VIEIRA et al, 

2005). Devido aos argilominerais, as argilas na presença de água, desenvolvem uma 

série de propriedades tais como: plasticidade, resistência mecânica, retração linear de 

secagem e compactação. Quanto maior o teor do argilomineral e maior a porcentagem 

de partículas finas, maior será a plasticidade das argilas (MODESTO e BERNARDIN, 

2008).  

Os argilominerais são silicatos de alumínio, ferro e magnésio hidratados, com 

estruturas cristalinas em camadas, constituídos por folhas contínuas de tetraedros SiO4, 

ordenados de forma hexagonal, condensados com folhas octaédricas de hidróxidos de 

metais tri e divalentes. Os argilominerais são muitas vezes chamados ―silicatos em 

camadas‖ (―layer silicates‖) e ―filossilicatos‖. Os argilominerais são classificados em 

grupos com base nas semelhanças em composição química e na estrutura cristalina. 

(COELHO e SANTOS, 2007).  

A Figura 2.3 apresenta o diagrama esquemático da estrutura das folhas 

tetraédricas e octaédricas (MURRAY, 2007). 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Figura 2.3 – Estruturas das folhas tetraédrica (a) e octaédrica (b). 
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A composição e a disposição das folhas tetraédricas e octaédricas são 

responsáveis pelas maiores diferenças nas propriedades químicas e físicas dos 

argilominerais (MURRAY, 2007).  

A estrutura atômica dos argilominerais pode ser classificada em amorfos e 

cristalinos. De acordo com MURRAY (2007), GRIM em seu livro ―Clay Mineralogy‖ 

propôs a seguinte classificação para estrutura dos argilominerais cristalinos: 

a) Estrutura tipo 1:1 - uma camada composta de uma folha de tetraedros de sílica e 

uma folha de octaedros de alumínio. Grupo da Caulinita, Haloisita, etc. (Figura 

2.4a). 

b) Estrutura tipo 2:1 – uma camada composta de duas folhas de tetraedros de sílica e 

uma folha de octaedros de alumínio. Grupo da Esmectita (Montmorilonitas, 

Beidelita), Vermiculita, Ilita, etc. (Figura 2.4b). 

c) Estruturas mistas regulares - empilhamento ordenado de camadas alternadas de 

tipos diferentes. Grupo da clorita.  

d) Estrutura em cadeia (cadeias de tetraedros de sílica ligadas entre si por grupos 

octaédricos de oxigênios e hidroxila contendo átomos de Al e Mg). Sepiolita, 

Palygorskita (atapulgita), etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.4 - Modelo esquemático da camada estrutural básica de uma argila - (a) 

estrutura tipo 1:1 e (b) estrutura tipo 2:1 (MURRAY, 2007). 

 

Cada argilomineral, em função de sua estrutura cristalina tem a uma distância 

característica entre o plano de uma camada e a camada seguinte. Essa distância é 

chamada de distância interplanar basal e é determinada por difração de raios X e 

utilizada para classificar os diferentes argilominerais.  

(a) (b
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Na formação geológica dos argilominerais pode ocorrer substituição de cátions 

das unidades tetraédricas e/ou octaédricas, por outros de diâmetro aproximado. Essa 

substituição, chamada de substituição isomórfica, permite manter as mesmas dimensões 

da estrutura com uma carga menor. As principais substituições são (SAMPAIO, 2006): 

 O Si
4+

 pelo Al
3+

 nas camadas tetraédricas; 

 O Al
3+

 pelo Fe
2+

, Fe
3+

 ou Mg
2+

 nas camadas octaédricas. 

Essas substituições não causam distorção na estrutura das camadas devido à 

semelhança das dimensões dos raios iônicos. Essas substituições, chamadas 

isomórficas, são cargas permanentes e geram uma deficiência de cargas positivas 

balanceada por cátions trocáveis adsorvidos entre as camadas e nas bordas. (MURRAY, 

2007). Essa quantidade de cátions adsorvidos é a capacidade de troca catiônica (CTC) 

do argilomineral e representa a quantidade de cargas negativas disponível para atração 

de íons de carga positiva. 

Os principais grupos dos argilominerais encontrados em depósitos argilosos 

utilizados em revestimento cerâmico são a caulinita, a ilita e a montmorilonita (GRUN, 

2007). A Tabela 2.3 apresenta as relações entre as respectivas estruturas, superfície 

específica, distância interplanar basal e a capacidade de troca catiônica desses 

argilominerais.  

 

Tabela 2.3 – Principais características dos argilominerais caulinita, ilita e 

montmorilonita. 

 

Fonte: SANTOS, 1989; SAMPAIO, 2006. 

 

2.4.2 Fundentes 

  

Os fundentes atuam na formação da fase líquida preenchendo os vazios na 

microestrutura dos materiais contribuindo para aumentar a densificação e reduzir a 

porosidade. Este líquido formado tende a preencher as cavidades do corpo cerâmico, 

Argilomineral Estrutura
Superfície específica 

(m
2
/g)

Distância interplanar 

basal no plano d001    

(Å)

Capacidade de troca 

catiônica       

(meq/100g)

Caulinita tipo 1:1 5 a 20 7,2 3 a 15

Ilita tipo 2:1 100 a 200 10,0 10 a 40

Montmorilonita tipo 2:1 700 a 800 14 - 15 80 a 150
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dependendo da sua viscosidade, aumentando a densificação pela diminuição da 

porosidade e consequente redução da absorção de água (VIEIRA et al., 2004).  

 Os feldspatos são os principais fundentes na massa cerâmica e podem ser 

definidos como sílico-aluminatos de metais alcalinos e alcalinos terrosos e, do ponto de 

vista químico, podem ser de quatro tipos: feldspato potássico - K2O.Al2O3.6SiO2 

(Ortoclásio); feldspato sódico - Na2O.Al2O3.6SiO2 (Albita); feldspato cálcico - 

CaO.Al2O3.2SiO2 (Anortita); e mais raramente o feldspato bárico - BaO.Al2O3.2SiO2 

(BAUCIA et al., 2010). 

 As temperaturas de fusão teóricas do feldspato variam (1075-1180 ºC) 

dependendo da composição do feldspato. Conforme sua composição química o 

feldspato contém elementos alcalinos (Na, K, Li...) ou alcalinos terrosos (Ca), cujos 

elementos interferem diretamente nas características da fase líquida formada durante a 

sinterização (BARBA et al., 2002). 

 Outra categoria de material fundente, a nefelina, pertence ao grupo dos 

feldspatóides (semelhante aos feldspatos, porém com menos sílica e mais álcalis) é 

muito utilizada na fabricação de vidros e em alguns setores cerâmicos por ser uma fonte 

de álcalis que diminui a fusibilidade da composição, melhora a capacidade de fluxo e 

favorece o processo de vitrificação em temperaturas mais baixas (BAUCIA et al., 

2010).  Outros materiais alternativos ao feldspato vêm sendo estudados, tais como o 

fonolito, filitos, talco e mais recentemente matérias-primas sintéticas como fritas e 

materiais reciclados como pó de vidro e de granito.  

 

2.4.3 Quartzo 

 

O quartzo é uma das formas cristalinas da sílica (SiO2) que pode também se 

apresentar nas formas de cristobalita e a tridimita.  

O quartzo, principal componente inerte da placa cerâmica, é utilizado para 

diminuir a plasticidade, aumentar a permeabilidade da peça a verde, aumentar o 

coeficiente de dilatação e controlar a retração. O quartzo, quando aquecido a 573 °C 

sofre uma rápida transformação de fase, reversível, da forma quartzo α (baixa 

temperatura) para quartzo β (alta temperatura), acompanhado de aumento de volume de 

suas partículas. 
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 Esse aumento do volume pode gerar defeitos como a formação de trincas, 

refletindo em propriedades importantes da placa cerâmica, tais como, absorção de água 

e resistência à fratura. 

 

2.4.4 Outros Componentes 

 

Além dos argilominerais, fundentes e areias, as argilas têm suas propriedades 

também definidas em função da presença de carbonatos, compostos de ferro e titânio, 

micas, talco, além de sais solúveis e matéria orgânica, etc. (GRUN, 2007). 

Os carbonatos mais comumente encontrados nas argilas são a calcita e a 

dolomita. De acordo com BARBA et al. (2002), a calcita em pequenas quantidades 

auxilia como fundente e ajuda a minimizar trincas. 

Os principais compostos de ferro encontrados em argilas são a hematita e a 

magnetita que são responsáveis pela coloração avermelhada e preta das argilas. Quando 

presentes nas argilas, os compostos de titânio são responsáveis pela coloração 

esbranquiçada ou amarelada. As micas comportam-se como inertes e o talco favorece a 

fusão, devido à sua capacidade de formar misturas eutéticas com as demais matérias-

primas. Algumas argilas apresentam em pequena quantidade alguns compostos solúveis 

em água sendo mais comuns os sulfatos de cálcio, de magnésio, de sódio, de potássio, 

que pode provocar o aparecimento de eflorescências, que são depósitos salinos que 

aparecem na superfície de produtos queimados (GRUN, 2007). 

A presença da matéria orgânica está associada à cor escura da argila e contribui 

também com o aparecimento de trincas e porosidade, que se formam a partir da 

diferença do coeficiente de dilatação entre as partículas dos demais componentes e 

presença de material orgânico na massa cerâmica durante a queima (SCHULLER et al., 

2008) 

Aditivos inorgânicos ou orgânicos podem ser utilizados principalmente para 

melhorar a reologia das suspensões aquosas, tais como, defloculantes e coagulantes etc.  

De acordo com CORREIA et al. (2004a), as propriedades tecnológicas de 

módulo de resistência à flexão, carga de ruptura, densidade aparente, absorção de água e 

retração linear são determinadas basicamente pela combinação de matérias-primas e 

pelos parâmetros ajustáveis das etapas de processamento industrial (moagem, 

granulação, prensagem, temperatura e ciclo de queima, etc.). 
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2.5 PROCESSAMENTO INDUSTRIAL  

 

Além da natureza química e das associações mineralógicas das matérias-primas, 

as características finais de um produto dependem fortemente dos parâmetros 

tecnológicos adotados durante o processo produtivo (OLIVEIRA, 2000).  

A Figura 2.5 apresenta o fluxograma do processo produtivo utilizado por uma 

Indústria de placa cerâmica do Estado de Sergipe. 

 

 

Figura 2.5 – Fluxograma do processo produtivo do revestimento cerâmico por via seca.  

 

Entretanto, de acordo com BARBA et al. (2002), os principais fatores que 

influenciam as características finais de uma placa para revestimento cerâmico são: a 

formulação da massa (mistura das matérias-primas); a distribuição granulométrica e 

formato das partículas (moagem); o grau de compactação antes da queima, denominado 

compacidade (prensagem) e; as condições de queima (Queima / sinterização).   
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2.5.1 Formulação da Massa Cerâmica 

 

A formulação da massa envolve a escolha das matérias-primas e a determinação 

e quantificação de cada componente utilizado para fabricação da placa cerâmica. Essa 

determinação leva em conta o produto e as respectivas propriedades que se deseja obter, 

a partir da disponibilidade das matérias-primas, seu custo, além dos custos de transporte 

e processamento. A formulação das massas deve proporcionar uma máxima estabilidade 

dimensional durante uma faixa de temperatura de queima com valores de retração 

inferiores a 1% (OLIVEIRA, 2000).  

Entretanto, a formulação da massa ainda é a etapa de processamento cerâmico 

que mais depende do conhecimento pessoal de poucos indivíduos na indústria, 

conhecimento este geralmente adquirido pela prática baseada de forma muito empírica, 

mais precisamente, a metodologia da tentativa e erro (ZAUBERAS et al. 2004). Assim, 

não se pode garantir controle de qualidade de matéria-prima em termos de 

conhecimento pessoal. É fundamental que as indústrias cerâmicas façam controle de 

qualidade da matéria-prima para formulação com base em ensaios e caracterização de 

composição física, química e mineralógica e técnicas de planejamento adequadas. 

Técnicas estatísticas de planejamento de experimentos com misturas de 

matérias-primas envolvendo variáveis no processo de formulação da massa têm sido 

bastante utilizadas para produção de placas cerâmicas.  

 

2.5.2 Granulometria 

 

A obtenção de uma granulometria através do processo de moagem é um método 

de cominuição que tem por objetivo diminuição gradual do tamanho dos grãos e a 

homogeneização das matérias-primas (GRUN, 2007).  

De acordo com PRADO et al., (2008), a distribuição granulométrica da massa 

cerâmica interfere na estabilidade dimensional à medida que o tamanho, o formato, a 

rugosidade e a homogeneização do pó determinam o preenchimento do molde de 

prensagem e os pontos de contato entre as partículas.  

A diminuição do tamanho dos grãos aumenta a superfície específica das 

partículas, e a superfície específica determina a amplitude das reações entre a fase sólida 

e as fases líquidas e gasosas, devido ao aumento da área de contato entre os grãos. 

Frações granulométricas menores (geralmente < 2 m) ajudam a formação de 
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plasticidade, que é um parâmetro necessário para boa propriedade de moldagem de 

produção da cerâmica (MODESTO e BERNARDIN, 2008; DE NONI et al., 2010). 

Muitas das propriedades finais dos produtos cerâmicos são afetadas diretamente 

pelo tamanho dos grãos das matérias-primas. Uma das ferramentas utilizadas para 

orientar no estudo da composição da granulometria de massas cerâmicas é o ―diagrama 

de WINKLER‖.  

De acordo com o referido diagrama, para cada produto que se deseja obter, há 

uma distribuição granulométrica mais adequada para fabricação de determinados tipos 

de produtos de cerâmica vermelha, permitindo portanto proceder a ajustes necessários 

em uma composição granulométrica dosando-se adequadamente grãos finos, médios e 

grossos (PRACIDELLI e MELCHIADES, 1997; VIEIRA et al., 2005; GRUN, 2007).  

A Tabela 2.4 apresenta as composições granulométricas com as respectivas 

identificações de acordo com o diagrama de WINKLER (Figura 2.6). Na região ―A‖ 

estão enquadrados os materiais com dificuldade de produção, ou seja, os materiais que 

para obtenção das características desejadas necessitam de um maior controle de 

qualidade no processamento industrial, tais como: tubos cerâmicos, manilhas, elementos 

vazados, cerâmicas de revestimento, etc. 

 

Tabela 2.4 – Composição granulométrica de produtos cerâmicos de acordo com o 

diagrama de WINKLER. 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: PRACIDELLI e MELCHIADES, 1997. 

< 2μm 2 a 20 μm > 20 μm 

A Materiais com dificuldade de produção 40 a 50 20 a 40 20 a 30

B Telhas e capas 30 a 40 20 a 50 20 a 40

C Tijolos furados 20 a 30 20 a 55 20 a 50

D Tijolos maciços 15 a 20 20 a 55 25 a 55

Composição granulométrica em %
Tipo de produtoRegião
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Figura 2.6 – Diagrama granulométrico de WINKLER (PRACIDELLI e 

MELCHIADES, 1997). 

 

 

A maioria dos trabalhos envolvendo a composição granulométrica parte de uma 

massa pré-estabelecida, normalmente já utilizada, e tem como objetivo a otimização 

desta massa através de pequenas variações, sendo, então, o diagrama de WINKLER 

indicado para se alcançar esse objetivo. 

 

2.5.3 Grau de Compactação 

 

A prensagem do pó obtido com a moagem é feita após a etapa de granulação do 

pó, que é o processo pelo qual partículas de pós muito finas aderem entre si para a 

formação de partículas de tamanhos diferentes facilitando seu empacotamento e 

melhorando a compacidade. Pressões de compactação diferentes geram densidades 

aparentes diferentes, que influenciam principalmente nos valores de retração e 

porosidade da placa. Segundo OLIVEIRA (2000), valores de densidade aparente 

superiores a 2,1 e 2,2 g/cm
3
 podem dificultar a expulsão dos gases do suporte durante a 

queima e causar problemas de porosidade.  
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Na compactação através da prensagem, deseja-se obter elevada densidade a 

verde, porém compatível com os problemas que podem manifestar-se durante o 

processo de queima, tais como trincas, deformações, ―coração negro‖, etc. A origem do 

coração negro consiste em uma região escura (geralmente cinza) que se estende, e está 

associada à presença de compostos de carbono (matéria orgânica) e óxidos de ferro nas 

argilas. 

 

2.5.4 Etapa de Queima 

 

Queima é um tratamento térmico em forno, a que são submetidos os produtos 

secos, onde desenvolve sua microestrutura e se obtém as propriedades desejadas desse 

produto. A queima é uma das etapas mais importantes do processamento cerâmico por 

que é nessa etapa que ocorre a consolidação do formato da peça definido na operação de 

conformação do pó (KINGERY et al., 1975). As reações que ocorrem nos produtos 

cerâmicos durante essa etapa estão relacionadas à composição das matérias-primas 

utilizadas (DUTRA et al., 2006).  

Durante a etapa de queima, em temperaturas elevadas, uma série de 

transformações ocorre por interações entre os três componentes básicos das matérias-

primas da placa cerâmica (argila / feldspato / quartzo). As novas fases formadas são 

decisivas para as propriedades finais dos produtos cerâmicos (JORDAN et al., 2009).  

As transformações químicas que ocorrem durante a etapa de queima podem ser 

basicamente de dois tipos (BARBA et al., 2002):  

a) Transformações que alteram a composição, como a oxidação da matéria 

orgânica e decomposição / desidroxilação do material argiloso, etc. O 

desprendimento de CO, CO2 e H2O durante a queima criam grandes 

quantidades de vazios no interior da peça. Se sua permeabilidade não 

permitir a saída dos gases, esses vazios, por sua vez, podem comprometer as 

propriedades mecânicas da peça. 

b) Transformações que não alteram a composição, tais como, mudanças de 

estados sólido-líquido e líquido-gasoso e sinterização dos materiais.  

 

A sinterização é um processo físico, termicamente ativado, que faz com que um 

conjunto de partículas de determinado material, inicialmente em contato mútuo, adquira 

resistência mecânica. A força motora para a ocorrência de qualquer tipo de sinterização 
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é a diminuição da energia livre superficial do conjunto de partículas. Esta diminuição 

ocorre pela substituição da interface material/poro pela interface material/material.  

Existem basicamente dois tipos básicos de sinterização: a sinterização por fase 

sólida e a sinterização por fase líquida. Na sinterização por fase sólida, o material é 

transportado por difusão sem que haja qualquer tipo de líquido. A difusão é um 

fenômeno de transporte de material por movimento de átomos. A rigidez e densificação 

são conseguidas pelo aumento da área de contato entre as partículas e o melhor 

empacotamento de matéria. Na sinterização por fase líquida, o pó é constituído por dois 

ou mais componentes, onde um dos quais tem baixo ponto de fusão em relação aos 

demais componentes da mistura, sendo que a fase líquida formada ajuda o processo de 

rigidez e densificação.  

 A sinterização dos materiais que ocorre durante a queima é essencialmente uma 

remoção de poros entre as partículas, acompanhada por retração de componentes, 

combinada com o crescimento conjunto e de ligações fortes entre partículas adjacentes 

(RICHERSON, 2006). A etapa de sinterização da placa cerâmica tem como objetivo 

consolidar o formato definido pela operação de conformação, oferecendo à peça 

propriedades que permitam a sua utilização como revestimento de pisos e/ou paredes na 

construção civil.   

Duas das principais variações sofridas pelo corpo cerâmico durante a queima são 

a diminuição da porosidade e a retração linear, sendo que a primeira pode ser 

caracterizada pela absorção de água. As principais condições de queima na etapa do 

processamento industrial são: temperatura máxima de queima, taxa de aquecimento, 

tempo de patamar da temperatura, atmosfera do forno e condições de resfriamento. 

 

2.6 PLANEJAMENTO DE EXPERIMENTOS 

 

A essência de uma análise estatística é tirar conclusões sobre uma população 

com base em dados obtidos de uma amostra dessa população. Os dados podem provir de 

estudos observacionais ou de experimentos planejados (BARBETTA et al., 2010). 

As atividades experimentais permitem aos cientistas e engenheiros a elucidação 

dos fenômenos que ocorrem tanto em escala laboratorial quanto em escala industrial, 

possibilitando desta forma um melhor entendimento do processo. Assim, por meio da 

experimentação identificam-se as dependências e interações entre as variáveis de um 

processo, tornando possível o desenvolvimento de novas teorias para explicar os 
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mecanismos através dos quais o processo ocorre, ou mesmo, comprovar e aperfeiçoar 

teorias já existentes (SCHWAAB, 2007).  

A forma como os experimentos devem ser conduzidos depende muito dos 

objetivos que o experimentador deseja alcançar, e estes objetivos podem ser os mais 

diversos possíveis, como, por exemplo, verificar os efeitos que as variáveis de entrada 

ou fatores de um processo exercem umas nas outras, a determinação de condições 

ótimas de operação, bem como, o estudo científico de certos fenômenos, visando o 

desenvolvimento de novas teorias e processos. E é com base nesses vários objetivos que 

surgem as diferentes técnicas de planejamento de experimentos.  

O planejamento de experimentos consiste em determinar as condições 

experimentais mais adequadas para que os objetivos da experimentação sejam 

alcançados. Além disso, esta definição de experimentos é feita de forma ótima, ou seja, 

os objetivos podem ser alcançados com um esforço mínimo, diminuindo assim o 

número de experimentos, o tempo e o custo da experimentação (SCHWAAB e PINTO, 

2011). 

O planejamento de experimentos tem sido bastante utilizado como ferramenta 

para modelar, simular e obter características de interesses em diversas áreas da ciência 

(PRAJAPATI e PATEL, 2010, STAZI et al., 2012, MAVROMATIDIS et al., 2013, 

CUADROS et al., 2013, AYADI, et al., 2013, ISODA et al., 2014, TAMBE et al., 

2014).  

 

2.6.1 Abordagem Atual de Técnicas de Planejamento Usadas na Produção de 

Cerâmicas de Revestimento 

 

Técnicas de planejamento de experimentos têm sido utilizadas para estudar a 

influência das condições operacionais de produção de cerâmicas de revestimento com o 

objetivo de melhorar suas propriedades físicas e mecânicas (ZAUBERAS et al., 2004, 

CORREIA et al., 2004a, CORREIA et al., 2004b; CORREIA et al., 2005, CORREIA et 

al., 2006, CORREIA et al., 2008, CAMPOS et al., 2007, BAHIENSE et al., 2008, 

MENEZES et al., 2008, MENEZES et al., 2009, MENESES et al, 2012, SILVEIRA e 

LEITE, 2010, NJOYA et al., 2012, DAL BÓ et al., 2014).  

Esses trabalhos utilizam normalmente a técnica de delineamento de misturas 

mantendo-se constantes as demais condições de processamento. De acordo com 

MYERS e MONTGOMERY (2002) e CORNELL (2002), o delineamento de misturas 
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pode ser entendido como um caso especial da metodologia do cálculo de superfícies de 

resposta, a qual utiliza ferramentas estatísticas e matemáticas para modelar, simular e 

otimizar uma determinada propriedade de uma mistura em função de seus componentes. 

Portanto, os trabalhos ligados ao planejamento estatístico de experimentos relacionados 

à produção de placas cerâmicas para revestimento, normalmente, não estudam a 

influência das demais variáveis que influenciam as características finais do produto 

cerâmico (granulometria, compacidade, as condições de queima, etc.) nem suas 

respectivas interações.   

Além do mais, a forma como a ferramenta de planejamento de experimentos 

vem sendo abordada nos trabalhos ligados à produção de cerâmicas de revestimento, 

não têm sido estatisticamente adequadas, considerando-se que: 

a) A seleção dos modelos se fundamenta na maximização do coeficiente de 

correlação, ou seja, quanto mais próximo de ―1‖ melhor; 

b) Não são considerados os erros paramétricos associados à estimação dos 

parâmetros.  

 

A análise das incertezas paramétricas permite que se faça uma avaliação 

estatística dos parâmetros do modelo obtido. Se não há conhecimento da sua 

significância estatística não pode ser atribuído um significado físico para esse 

parâmetro.  

Entretanto, muitos trabalhos não fazem essa análise e selecionam modelos por 

apresentar um alto coeficiente de correlação, mas que foi obtido a partir de um modelo 

que possuem parâmetros não significativos. Um modelo deve ser considerado bom 

quando sua predição é compatível com as suas incertezas experimentais. 

 

2.6.2 Planejamento Fatorial 

 

Quando em uma atividade experimental se deseja procurar identificar as 

interações entre as variáveis envolvidas no processo, possibilitando o desenvolvimento 

de teorias e modelos matemáticos que o descrevam, é recomendável o uso de uma 

técnica de planejamento de experimentos chamada planejamento fatorial (SCHWAAB e 

PINTO, 2011).  

Neste tipo de planejamento, as condições em que serão realizadas as 

observações são uniformemente distribuídas no intervalo que define a região 



 

 

28 

 

experimental e, uma vez definidos os intervalos, são feitas todas as combinações 

possíveis entre as variáveis. Logo, esta técnica pode ser vista como uma malha uniforme 

de condições experimentais, gerada a partir do cruzamento dos pontos de observação 

desejados para cada variável. 

O planejamento fatorial é uma das técnicas de planejamento de experimentos 

mais conhecida e utilizada em diversas áreas (PRAJAPATI e PATEL, 2010; 

CUADROS et al., 2013; ISODA et al., 2014), isto se deve, principalmente, a sua 

simplicidade quando comparada com outras técnicas. Além disso, esta técnica tem 

apresentado grande sucesso na maioria dos problemas nos quais é aplicada. Entretanto, 

há casos em que o emprego do planejamento fatorial não consegue obter uma resposta 

satisfatória e na maioria destes casos, isto ocorre devido à forma como esta ferramenta é 

utilizada para analisar os resultados, pois grande parte dos usuários desta técnica não 

avalia as condições de contorno utilizadas para gerar o planejamento fatorial. Logo, esta 

técnica acaba não tendo êxito durante a elucidação dos fenômenos envolvidos, pois, às 

vezes, os resultados experimentais apresentam um comportamento diferente por não 

atender ao escopo das condições de contorno ou hipóteses adotadas. 

Com base nisso, são apresentadas a seguir algumas das hipóteses utilizadas pela 

técnica de planejamento fatorial (SCHWAAB e PINTO, 2011): 

• Quando o objetivo do estudo é verificar, se, e como as variáveis 

independentes possuem vínculos com as variáveis dependentes; 

• Os erros experimentais associados às variáveis independentes podem ser 

desprezados, pois estas variáveis são controladas de forma apropriada; 

• Os erros relacionados às variáveis dependentes são independentes, de modo 

que a matriz de covariâncias dos erros experimentais é diagonal; 

• As variáveis dependentes estão sujeitas a flutuações normais; 

• Os erros experimentais das variáveis independentes são constantes ao longo 

de toda a região de experimentação; 

• As variáveis dependentes podem ser representadas por um modelo 

matemático composto por uma série de contribuições lineares das variáveis 

independentes. 

A forma mais simples de propor um planejamento fatorial consiste em definir 

dois níveis (dois pontos de observações) para cada variável de entrada e combinar estes 

níveis entre si. Para facilitar a análise dos efeitos de cada variável de entrada, é 

interessante normalizar a região experimental, de forma que os limites inferiores e 
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superiores sejam iguais a -1 e +1, respectivamente, para cada variável. Desta maneira, 

considerando as hipóteses de erros experimentais independentes e constantes, os efeitos 

que cada variável de entrada (variável independente) exerce sobre cada variável de saída 

(variável dependente) podem ser isolados e quantificados. Esta propriedade caracteriza 

este tipo de planejamento como um plano fatorial ortogonal (BOX et al., 2005). 

Portanto, com a devida utilização do planejamento fatorial, é possível quantificar 

e comparar os efeitos que cada variável independente exerce sobre a variável 

dependente (BOX et al., 2005, SCHWAAB e PINTO, 2011). 

Uma vez identificada a influência de cada variável sobre o processo, é comum 

buscar um ponto de ótimo, ou seja, uma condição experimental que maximize ou 

minimize uma dada resposta e, para isto, faz-se da operação evolucionária, que visa a 

obtenção de modelos mais robustos e confiáveis (BOX et al, 2005; SCHWAAB e 

PINTO, 2011). 

Mas, somente isso não é o suficiente Ao determinar qual a melhor condição, é 

necessário validar o modelo, ou seja, realizar o experimento e verificar se o resultado 

condiz com o valor predito pelo modelo. É muito comum a literatura fazer uso apenas 

da superfície de resposta para verificar qual é a melhor condição experimental, 

entretanto, vale ressaltar que a superfície de resposta é apenas um modelo empírico, na 

maioria das vezes, que ajustou-se aos dados experimentais, logo, nem sempre é verdade 

que os dados experimentais irão seguir aquele comportamento predito pela superfície, 

por isso se faz necessário a validação do modelo. 

Após a realização dos experimentos, é comum fazer-se a análise dos resultados 

obtidos por delineamentos fatoriais por meio de modelos empíricos. Estes modelos são 

usados devido a uma das hipóteses feitas durante a concepção dos planos fatoriais, de 

que os efeitos que cada variável de entrada exerce sobre as variáveis de saída podem ser 

expressos por uma série de contribuições lineares. Outra hipótese geradora do plano 

fatorial é admitir que os erros são constantes ao longo de toda a região de 

experimentação, sendo, portanto, necessário apenas realizar réplicas no ponto central 

que, permitem obter a estimativa do erro experimental além de manter a ortogonalidade 

do plano (SCHWAAB e PINTO, 2011).  

Entretanto, considerar a hipótese de erros constantes é muito arriscado e muitas 

vezes conclusões erradas podem ser obtidas quando os erros experimentais não são 

caracterizados de forma correta. Assim, quando um experimento é repetido várias vezes 

sob as mesmas condições experimentais, os resultados obtidos não são necessariamente 
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os mesmos. As flutuações detectadas quando réplicas distintas são comparadas entre si, 

são inevitáveis, devido às flutuações experimentais (BOX et al., 2005).  

Por esta razão é que o estudo dos erros experimentais é de suma importância 

quando se está interessado em analisar o desempenho de processos e na construção de 

modelos, seja em escala laboratorial ou industrial. Como se sabe, a qualidade dos dados 

experimentais só pode ser especificada quando os erros experimentais são conhecidos e 

propriamente caracterizados com o auxílio de ferramentas estatísticas. Entretanto, a 

própria caracterização dos erros e a influência de como estes erros afetam a análise do 

processo e a construção de modelos raramente são realizados em processos que visam à 

produção de materiais cerâmicos.  

Vale ressaltar, que a caracterização adequada dos erros experimentais pode ser 

muito importante quando se deseja otimizar ou projetar as condições de operações de 

um determinado processo, além reduzir a sua variabilidade (SEVERO JÚNIOR et al., 

2011). Assim, compreender e melhorar a qualidade são fatores chaves que conduzem ao 

sucesso, crescimento e a uma melhor posição de competitividade de um negócio. As 

técnicas de controle de qualidade desempenham um papel crucial na redução da 

variabilidade, entretanto, para que estas técnicas apresentem bom desempenho é 

necessário fazer-se uso, primeiro, dos procedimentos ―off-line‖ de controle de qualidade 

(MONTGOMERY, 2009). 

As ferramentas ―off-line‖ de controle de qualidade, em geral, são usadas nas 

atividades de desenvolvimento e nos estágios iniciais do processo, além de serem  

ferramentas de fundamental importância para o controle estatístico dos dados obtidos 

em escala laboratorial e que visam a um posterior aumento de escala. São consideradas 

ferramentas ―off-line‖ os procedimentos básicos de estatística, obtenção de modelos 

matemáticos por regressões lineares e não lineares e as técnicas de planejamento de 

experimentos (MONTGOMERY, 2009; HIMMELBLAU, 1970). 

O uso de procedimentos básicos de estatística, como, por exemplo, a aplicação 

do teste ―t‖, (para construir o intervalo de confiança da média real a partir dos valores 

amostrais) e do teste ―F‖ (que se baseia na análise das variâncias dos grupos amostrais), 

permite verificar se há reprodutibilidade dos resultados, analisando o comportamento 

das médias e dos erros e rastrear fontes de erro para que assim seja possível diminuir a 

variabilidade (dispersão) das medidas (SEVERO JÚNIOR et al., 2011; EINSFELDT et 

al., 2011; CARVALHO et al., 2014). 
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Um exemplo de como o uso adequado destes procedimentos básicos de 

estatística é bastante eficaz, pode ser visto no trabalho de SEVERO JÚNIOR (2011), 

que conseguiu reduzir em torno de 60 mil vezes os erros experimentais em processos de 

adsorção. E de acordo com MONTGOMERY (2009), uma das definições de controle de 

qualidade é reduzir a variabilidade, ou seja, reduzir os erros experimentais. 

Diante disto, este trabalho estudou o emprego de ferramentas estatísticas básicas 

e de planejamento de experimentos visando ao controle de qualidade durante a obtenção 

de materiais cerâmicos, bem como o desenvolvimento de modelos capazes de predizer 

propriedades físicas e mecânicas de cerâmicas de revestimento. 
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3 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

A metodologia deste trabalho foi desenvolvida em três partes principais. Na 

primeira são apresentadas as matérias-primas utilizadas, a localização e geologia dos 

depósitos estudados. Em seguida são apresentadas as técnicas utilizadas para 

caracterização física, química e mineralógica de 03 depósitos argilosos que são 

utilizados na fabricação de revestimento cerâmico. A terceira parte apresenta a 

metodologia do planejamento de experimentos adotada para obter os modelos 

estatísticos para predição das propriedades de absorção de água, retração linear e flexão 

do suporte das placas do revestimento cerâmico. 

 

3.1 LOCALIZAÇÃO DOS DEPÓSITOS / COLETA DAS AMOSTRAS 

 

De acordo com o Mapa Geológico do Estado de Sergipe (CODISE / CPRM – 

Serviço Geológico do Brasil, 1997), a identificação geológica da bacia sedimentar do 

depósito ―A‖ pertence ao Grupo Piaçabuçu com formação Calumbi contendo argilito e 

folhelho, cinzentos a esverdeados, com intercalações de arenitos finos a grossos. Nesse 

depósito observou-se a presença de gipsita cristalizada no formato fibroso (OLIVEIRA, 

2011). Os depósitos ―B‖ e ―C‖ pertencem ao grupo Sergipe com formação Riachuelo, 

sendo o depósito ―B‖, correspondente ao membro Taquari, contendo calcilutito e 

folhelho, cinzentos interestratificados, e o depósito ―C‖, correspondente ao membro 

Angico contendo arenitos brancos, finos a conglomeráticos, com intercalações de siltito, 

folhelho e calcário. 

Para a realização dos trabalhos foram coletadas 06 amostras de 03 depósitos 

localizados no Estado de Sergipe, identificados nesse trabalho como depósitos ―A‖, ―B‖ 

e ―C‖, cujas matérias-primas são utilizadas no processamento industrial de cerâmicas 

para revestimento. As amostras dos depósitos ―A e B‖ foram extraídas de diferentes 

localizações e profundidades e identificadas como VR1, VR3 e VR5 (depósito ―A‖), 

PR1 e PR2 (depósito ―B‖). A amostra do depósito ―C‖ foi coletada no pátio do depósito 

de indústria de revestimento cerâmico e identificada como DFR1. A Figura 3.1 

apresenta a localização e geologia dos depósitos com base no Mapa Geológico do 

Estado de Sergipe. 
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Figura 3.1 - Localização e geologia dos depósitos ―A, B e C‖ (adaptado do Mapa 

Geológico do Estado de Sergipe). 

 

3.2 CARACTERIZAÇÃO FÍSICA, QUÍMICA E MINERALÓGICA 

 

A caracterização físico-química e mineralógica das matérias-primas é de 

fundamental importância para a obtenção de peças com propriedades tecnológicas 

desejadas para a placa cerâmica. Assim, com bases neste conhecimento prévio obtido a 
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partir destas caracterizações, torna-se possível a formulação de materiais cerâmicos com 

propriedades específicas, bem como possibilita a melhoria do produto final.  

As amostras coletadas foram secas em estufa a 110 ºC por 24 horas e por meio 

de almofariz e pistilo, desagregadas, peneiradas e devidamente preparadas para os 

ensaios de caracterização. A Figura 3.2 apresenta o fluxograma das etapas dos 

procedimentos adotados neste trabalho para caracterização das amostras. 

 

 

Figura 3.2 – Fluxograma das etapas dos procedimentos para caracterização física, 

química e mineralógica das amostras dos depósitos ―A, B e C‖. 

 

3.2.1 Caracterização Física 

  

A caracterização física foi feita com base na análise granulométrica através da 

distribuição dos tamanhos de partículas, da determinação dos limites de liquidez e 

plasticidade e do índice de plasticidade.  

A análise granulométrica foi realizada pelo método de peneiramento e 

sedimentação de acordo com a norma NBR 7181:1984 (ABNT). Os limites de 

ATTERBERG, limite de liquidez (LL) e limite de plasticidade (LP), foram obtidos de 

acordo com a NBR 6459:84 e a NBR 7180:84 (ABNT) respectivamente. O índice de 

plasticidade (IP) foi encontrado pela diferença entre os dois limites LL e LP. 
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A partir do tamanho de partículas as amostras foram identificadas de acordo com 

o diagrama de SHEPPARD, e avaliadas suas potencialidades para uso em revestimento 

cerâmico com base no diagrama granulométrico de WINKLER. 

 

3.2.2 Caracterização Química e Mineralógica  

 

Conhecer uma argila e seus constituintes é de fundamental importância para a 

sua correta utilização. Nesse trabalho foram utilizadas as seguintes técnicas para 

caracterização química e mineralógica das amostras coletadas: espectrometria de 

fluorescência de raios X (FRX); difração de raios X (DRX); análise termogravimétrica 

(TGA); análise térmica diferencial (DTA) e; espectroscopia vibracional na região do 

infravermelho (FTIR). 

 

3.2.2.1 Fluorescência de raios X (FRX)  

 

Para a determinação dos constituintes químicos foram realizadas análises de 

fluorescência de raios X no aparelho S8 Tiger da Bruker com software SPECTRA plus, 

nas condições de 40 kV e 10 mA, atmosfera de vácuo. As amostras foram preparadas 

com adição de 50 % de ácido bórico, e compactadas com prensa manual hidráulica com 

carga de 10 toneladas. As análises foram realizadas no laboratório de caracterização de 

materiais do Departamento de Ciência e Engenharia de Materiais (DCEM) da 

Universidade Federal de Sergipe. 

 

3.2.2.2 Difração de raios X (DRX) 

 

Para auxiliar na identificação das fases cristalinas das amostras, as análises de 

DRX foram obtidas utilizando o X-RAY DIFFRACTOMETER ―RIGAKU‖, com: 

radiação Cu-Kα (λ = 1,5148 Å); filtro de níquel; intervalo de varredura (2Ө) de 5° a 

80°; velocidade de varredura de 5°/min em 2θ; fenda do tubo de raios X de10 mm; 

voltagem de 40 kV e corrente de 40 mA. Os padrões de difração de raios X foram 

identificados por comparação com cartas-padrão contidas no banco de dados do ―JOINT 

COMMITTEE ON POWDER DIFFRACTION STANDARDS‖ (JCPDS-2000) e com 

informações coletadas de artigos na literatura. As análises foram realizadas no 

Departamento de Física da Universidade Federal de Sergipe. 
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3.2.2.3 Análise termogravimétrica (TGA) e análise térmica diferencial (DTA)  

 

O comportamento da decomposição e cristalização das amostras foi analisado 

por termogravimetria e análise diferencial (TGA/ DTA, SDT 2960, TA 

INSTRUMENTS), a uma taxa de aquecimento de10 ºC/min desde a temperatura 

ambiente até 1.200 °C, em atmosfera de nitrogênio e cadinhos de platina. As análises 

foram realizadas no Departamento de Ciência e Engenharia de Materiais (DCEM) da 

Universidade Federal de Sergipe. 

 

3.2.2.4 Espectroscopia vibracional na região do infravermelho (FTIR) 

 

A espectroscopia na região do infravermelho é extremamente útil para 

identificação e análise da presença de grupos químicos em diversos tipos de amostras. 

Nesse trabalho, os espectros de infravermelho por transformada de FOURIER (FTIR) 

foram obtidos utilizando o ESPECTRÔMETRO 640-IR-T-IR com varredura no 

intervalo de 4000 a 600 cm
-1

. As análises foram realizadas no Departamento de Ciência 

e Engenharia de Materiais (DCEM) da Universidade Federal de Sergipe. 

 

3.3 PLANEJAMENTO DE EXPERIMENTOS 

 

Nessa parte do trabalho é apresentada a metodologia do planejamento de 

experimentos adotada para desenvolver modelos estatísticos para predição das 

propriedades de absorção de água, retração linear e flexão do suporte das placas do 

revestimento cerâmico. 

 

3.3.1 Preparação / Ensaios dos Corpos de Prova 

 

Para a confecção dos corpos de prova, foram devidamente preparadas misturas 

de dois depósitos argilosos estudados, granuladas com teor de 8% de umidade 

(semelhante ao valor utilizado na indústria) e prensadas.  Para a prensagem foi utilizada 

uma prensa manual uniaxial com capacidade de 15 toneladas, marca MARCON, mod. 

MPH-15. O molde foi confeccionado em aço SAE 1045, permitindo a confecção de 

corpos de prova retangulares nas dimensões, conforme SANTOS (1989), de 60 mm x 
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20 mm x 5 mm (comprimento x largura x espessura). Após prensagem e secagem os 

corpos de provas foram queimados em um forno elétrico de mufla com capacidade até 

1300 ºC. Os valores para granulometria, prensagem e condições de queima foram 

utilizados de acordo com os níveis definidos no planejamento fatorial de experimentos. 

A Figura 3.3 apresenta o fluxograma das etapas dos procedimentos para 

realização dos ensaios.  

 

 

Figura 3.3 - Fluxograma das etapas de preparação/ensaios dos corpos de prova 

utilizando-se as matérias-primas das amostras de dois depósitos. 

 

Os corpos de prova queimados foram submetidos aos seguintes ensaios: 

a) Absorção de Água (AA) - de acordo com a NBR 13818:97 da ABNT. Foi 

utilizada a seguinte expressão: 

         
     

  
 . 100        (3.1) 

onde:    - é a massa seca em gramas e    - é a massa saturada em gramas; 

 

b) Retração Linear (RL) - calculada pela diferença entre as medidas da peça seca e 

da peça queimada, de acordo com a expressão: 

         
     

  
 . 100        (3.2) 

onde:    é o comprimento da peça seca e    é o comprimento da peça queimada; 

 

c) Módulo de resistência à flexão (MRF)– foi realizado o ensaio de ruptura à flexão 

em 03 pontos de acordo com a NBR 13818:97 da ABNT, utilizando-se de uma 



 

 

38 

 

máquina universal de ensaios INSTRON, série 3300, modelo 3367, dupla coluna 

com célula de carga com 5 kN com velocidade de 0,5 mm/min de aplicação da 

carga, com vão de 50 mm. Para o tratamento dos dados foi utilizado do software 

Instron BlueHill® 2, que tem como base as seguintes equações: 

 

    
     

 
           (3.3)      

 

     
      

         
                   (3.4) 

 

onde: CR – é a carga de ruptura em newtons; F – é a força de ruptura em 

newtons; L – é a distância entre as barras de apoio em milímetros; b – largura do 

corpo de prova ao longo da ruptura após ensaio, em milímetros; MRF – módulo 

de resistência à flexão, em mega-pascais e;      – é a mínima espessura do 

corpo, em milímetros. 

A avaliação da resistência mecânica de um material cerâmico não é geralmente 

feito através de ensaios de tração por três motivos básicos: é difícil preparar e testar 

amostras que tenham a geometria exigida; é difícil prender e testar materiais frágeis sem 

fraturá-los; e as cerâmicas falham após uma deformação de aproximadamente 0,1%, o 

que exige que as amostras sejam perfeitamente alinhadas, com o objetivo de evitar a 

presença de tensões de dobramento ou flexão, as quais não são facilmente calculadas. 

Assim normalmente é empregado um ensaio de flexão transversal, onde um corpo de 

prova é flexionado até a fratura, utilizando uma técnica em três ou quatro pontos. 

 

3.4 PLANEJAMENTO FATORIAL 

 

Como visto as principais variáveis de entrada que influenciam as características 

de uma placa do revestimento cerâmico são formulação, granulometria, prensagem e 

condições de queima (temperatura de queima, taxa de queima e tempo de patamar de 

queima) totalizando, portanto 06 variáveis.   

Nessa etapa do trabalho, foi aplicado o planejamento fatorial para as seguintes 

variáveis de entrada: Formulação (Form), a Granulometria (Gran), e Prensagem (Pr). A 

escolha dessas variáveis teve como objetivo de procurar uma condição experimental, 
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sem alterar as condições de queima, na busca de minimizar os esforços experimentais 

para a melhoria das propriedades de interesse para os corpos de provas ensaiados. 

Foi então aplicado o planejamento fatorial de experimentos com dois níveis e 

três fatores (variáveis de entrada) e com réplicas em cada condição experimental e no 

ponto central. Para os limites inferiores dos níveis adotados de cada variável de entrada 

procurou-se aproximar, dos valores utilizados pela indústria objeto deste estudo. Os 

limites superiores foram escolhidos de acordo com a disponibilidade comercial das 

ferramentas/equipamentos e com base em trabalhos publicados na literatura em 

trabalhos similares. Nessa etapa as condições de queima foram mantidas constantes em 

toda região de experimentação e o resfriamento foi feito de forma natural no próprio 

forno após o tempo de patamar. As variáveis de saída (respostas) foram absorção de 

água (AA), retração linear (RL) e o módulo de resistência à flexão (MRF). 

A Tabela 3.1 apresenta as condições experimentais do planejamento fatorial 

aplicado com as respectivas variáveis de entrada (fatores) e níveis adotados e 

normalizados. 

 

Tabela 3.1 - Variáveis de entrada (Gran, Form e Pr) e respectivos níveis. 

 

 

A partir dos resultados obtidos nas condições experimentais estudadas 

inicialmente, foi utilizado o modelo apresentado na Equação 3.7 abaixo, para verificar 

como cada uma das variáveis de entrada estudadas (Gran, Form e Pr) influenciam as 

variáveis de saída (AA, RL e MRF). 

Gran 

(mesh)

Form      

(%VR1/%PR2)

Pr       

(MPa)
G F P

1 < 200 25/75 32,7

2 < 200 25/75 40,9

3 < 200 75/25 32,7

4 < 200 75/25 40,9

5 < 100 25/75 32,7

6 < 100 25/75 40,9

7 < 100 75/25 32,7

8 < 100 75/25 40,9

9 < 150 50/50 36,8 0 0 0

Condição 

experimental 

1ª etapa       

Nº 

Variáveis de entrada Variáveis normalizadas
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  (     )  (     )    (     )    (     )    (     )    

(     )       (      )       (     )                                         (3.7) 

   

Onde: ―y‖ é a variável de saída que se deseja obter; ―            as variáveis de entrada 

estudadas; ―  ,   ,   ,   ,   ,    e   ‖ são os parâmetros do modelo; e ―  ,   ,   ,   , 

  ,    e   ‖ são os respectivos erros dos parâmetros. 

Este modelo empírico é frequentemente utilizado para analisar os dados obtidos 

após a realização de um planejamento fatorial com dois níveis, partindo de um 

pressuposto de que os efeitos que cada uma das variáveis de entrada exerce sobre as de 

saída podem ser representados por uma série de contribuições lineares de cada fator 

(SCHWAAB e PINTO, 2011).  

Os parâmetros do modelo e as incertezas paramétricas foram obtidos pelo 

SOFTWARE STATISTICA 8. As análises estatísticas foram realizadas com base na 

avaliação das incertezas paramétricas e do Teste ―F‖ de FISHER.  

A partir dos modelos obtidos, foi utilizado o diagrama de PARETO (gráfico de 

efeitos) para avaliar quais das variáveis de entrada estudadas exercem maior influência 

sobre cada uma das variáveis de saída obtidas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

41 

 

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

Os resultados e discussões são apresentados em quatro partes. Na primeira parte 

são apresentados os resultados da caracterização física, química e mineralógica dos 03 

depósitos argilosos da formação geológica Calumbi e Riachuelo, em Sergipe, com 

vistas à sua otimização de sua utilização na aplicação em revestimento cerâmico. Na 

segunda parte foi aplicado o planejamento fatorial de experimentos para obtenção de 

modelos estatísticos para predição das propriedades de absorção de água e retração 

linear a partir dos experimentos realizados em escala laboratorial.   

Na terceira são apresentados também os resultados obtidos para o modelo 

estatístico para flexão. Nessa etapa, também é demonstrada a importância da 

caracterização adequada dos erros experimentais em um planejamento de experimentos.  

Concluindo, é apresentada uma proposta de um fluxograma com o passo a passo 

para aplicação de um planejamento fatorial de experimentos. 

 

4.1 AVALIAÇÃO DA POTENCIALIDADE DE ARGILAS DA FORMAÇÃO 

GEOLÓGICA CALUMBI E RIACHUELO 

  

4.1.1 Caracterização Física 

 

4.1.1.1 Tamanho de partículas e limites de ATTERBERG 

 

A distribuição do tamanho das partículas e os limites de ATTERBERG das 

amostras estudadas estão listados na Tabela 4.1. Os resultados para o tamanho das 

partículas mostram que as amostras analisadas têm fração de argila (ϕ < 2μm) de 23 a 

50%, proporção de silte (60 μm < ϕ < 2 μm) de 45 a 73%, e a fração de areia (ϕ > 60 

μm) de 3 a 6 %. Observa-se que as amostras VR1, VR3 e VR5 contêm alto teor de 

argila em comparação com as amostras PR1, PR2 e DFR1 (GOES, et al. 2014)  

De acordo com MAHMOUDI et al. (2008) para o processamento de produtos de 

cerâmica, atenção especial deve ser dada à fração mais fina. Partículas menores 

apresentam maior energia de superfície. Quanto menor o diâmetro das partículas, maior 

a superfície específica e, portanto, maior a reatividade da mesma. 
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Tabela 4.1 – Distribuição do tamanho de partículas e dos limites de ATTERBERG das 

amostras. 

 
LL = Limite de Liquidez; LP = Limite de Plasticidade; IP = Índice de Plasticidade. 

 

Com relação aos limites de ATTERBERG apresentados na Tabela 4.1, os limites 

de liquidez e plasticidade (LL e LP) das amostras variaram entre 32 e 63% e 23 e 30% 

respectivamente. Comparando as amostras, a VR1 apresentou os maiores valores de LL, 

LP e IP, sendo também a amostra que apresentou o maior percentual de argilas 

(50,26%). As diferenças no IP (9-34%) das amostras estão relacionadas com os dados 

da distribuição de tamanhos de partículas. Os valores de índice de plasticidade 

aumentam juntamente com o aumento do teor de argila (ϕ < 2 μm), produzindo alta 

plasticidade para as amostras de depósito ―A‖. Assim, a fração do tamanho das 

partículas (ϕ < 2 μm) pode afetar os limites de ATTERBERG (MODESTO e 

BERNARDIN, 2008; NGUN et al., 2011; ANDRADE et al., 2010).  

De acordo com Barba et al. (2002) os valores típicos do índice de plasticidade de 

ATTERBERG para argila caulinítica variam de 5% a 22%; para argila ilita de 39% a 

51%, e para argilas montmorilonita, até 600%. Com base nos resultados dos IP obtidos, 

as amostras das argilas coletadas apresentam plasticidades típicas de argilas caulinitas. 

A caulinita é um dos mais importantes argilominerais utilizados como matéria-prima na 

indústria cerâmica. 

 

4.1.1.2 Nomenclatura das Amostras de Acordo com o Diagrama de SHEPARD 

 

A Figura 4.1 apresenta a classificação das amostras no diagrama triangular de 

―SHEPARD‖, com base na distribuição do tamanho de partículas (Tabela 4.1) das 

amostras coletadas nos depósitos ―A, B e C‖. 

 

Areia            

(ф > 60 μm)

Silte                         

(60 μm > ф > 2 μm)

Argila           

(ф < 2 μm)
LL LP IP

VR1 3,79 45,95 50,26 63,00 29,84 33,16

VR3 5,42 50,92 43,66 42,50 24,36 18,14

VR5 4,59 48,73 46,68 50,00 28,21 21,79

PR1 5,85 70,85 23,30 34,30 25,26 9,04

PR2 3,39 65,25 31,36 35,60 25,56 10,04

C DFR1 4,64 72,28 23,08 32,00 23,07 8,93

Limites de Atterberg (%)

Depósitos Amostras

A

B

Distribuição de tamanho de partícula (%)
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Figura 4.1 – Classificação granulométrica das amostras no diagrama de SHEPARD 

(adaptado de DIAS, 2004). 

 

Como pode ser observado na Figura 4.1, as amostras do depósito ―A‖ podem ser 

classificadas como argila siltosa (VR1) e silte arenoso (VR3 e VR5). As amostras dos 

depósitos ―B‖ e ―C‖ (PR1, PR2 e DFR1) foram classificadas como amostras de 

depósitos silte arenoso por apresentarem baixa quantidade da fração argilas, que é a 

matéria-prima indispensável no processamento cerâmico.  

A mistura de matérias-primas de depósitos diferentes pode ajudar em ajustes 

granulométricos com base no diagrama de WINKLER. 

 

4.1.1.3 Avaliação da potencialidade das amostras com base no diagrama 

granulométrico de WINKLER 

 

Para utilização do diagrama de WINKLER, as amostras foram agrupadas de 

acordo com a distribuição granulométrica conforme Tabela 4.2, e a Figura 4.2 apresenta 

a posição das amostras VR1, VR3, VR5, PR1, PR2 e DFR1 no referido diagrama.  
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Tabela 4.2 – Distribuição por tamanho de partículas das amostras.  

 

 

 

Figura 4.2 - Posições das amostras VR1, VR3, VR5, PR1, PR2 e DFR1 no diagrama de 

WINKLER.  

 

Na Figura 4.2, observa-se que as argilas VR3 e VR5, do depósito ―A‖, são as 

mais indicadas para produção de materiais de qualidade com dificuldade de produção 

(louças sanitárias, placas cerâmicas, etc.) e que a argila VR1 do mesmo depósito 

necessita de um aumento do percentual da fração maior que ˃ 20 μm.  

Para se estudar a melhoria da posição das amostras no diagrama de WINKLER, 

foram preparadas 05 formulações (M1, M2, M3, M4 e M5) com as misturas dentro do 

ф > 20 μm 20 μm > ф > 2 μm ф < 2 μm

VR1 17,20 32,55 50,26

VR3 24,48 31,86 43,66

VR5 24,00 29,32 46,68

PR1 25,39 51,32 23,30

PR2 20,05 48,59 31,36

C DFR1 19,29 57,63 23,08

Depósitos Amostras
Distribuição de tamanho de partícula (%)

A

B
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intervalo entre os percentuais máximos e mínimos das amostras VR1 e PR2, conforme 

Tabela 4.3. A amostra VR1 foi escolhida por apresentar a necessidade de aumento do 

percentual da fração maior que 20 μm para enquadramento na região ―A‖ do referido 

diagrama, e PR2 por ser a amostra dos depósitos ―B‖ e ―C‖ que se encontra com  a 

granulometria mais próxima de VR1, ou seja, a amostra cuja granulometria mais se 

aproxima da referida ―A‖. A Figura 4.3 apresenta a posição das misturas M1, M2, M3, 

M4, e M5 no diagrama de WINKLER. 

 

Tabela 4.3 – Formulações com misturas das amostras VR1 e PR2. 

 

 

 

Figura 4.3 - Posições das misturas M1, M2, M3, M4, e M5 no diagrama de WINKLER.  

 

Como pode ser observado na Figura 4.3, não ocorreu uma melhoria da 

composição granulométrica em relação à indicação do produto cerâmico do tipo A. 

M1 M2 M3 M4 M5

VR1 0% 25% 50% 75% 100%

PR2 100% 75% 50% 25% 0%

Amostras
Formulações
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Observa-se a necessidade de se ter um aumento de 5 a 10% no percentual de grãos com 

ф˃ 20 μm, para o ajuste granulométrico de acordo com o referido diagrama. 

Além de se conhecerem suas características físicas é de fundamental importância 

a caracterização química e mineralógica das argilas, pois, como visto, o comportamento 

das argilas utilizadas na fabricação de materiais cerâmicos é fortemente dependente da 

sua composição química e mineralógica que influenciam propriedades físicas e 

químicas essenciais aos produtos acabados de cerâmica. 

 

4.1.2 Caracterização Química e Mineralógica 

 

A caracterização química das argilas consiste em determinar sua composição 

química, fornecendo os percentuais de óxidos presentes e também os valores de perda 

ao fogo. A partir da análise química é possível ter uma ideia preliminar dos minerais 

presentes na amostra. Vários trabalhos da literatura apresentam a composição química 

de argilas expressa em termos do percentual em massa dos óxidos equivalentes e os 

valores de perda ao fogo (SOUSA e HOLANDA, 2005; ALCÂNTARA et al., 2008; 

NAYAK e SINGH, 2007; MAHMOUDI et al., 2008; DE NONI et al., 2009; 

MEDHIOUB et al., 2010; ZORZI et al., 2012; AYADI et al., 2013). 

A Tabela 4.4 apresenta as composições químicas das amostras das argilas 

expressa na forma de óxidos e obtidos no Espectrômetro de Fluorescência de Raios X 

(FXR) e mostra que a maioria dos óxidos presentes são os SiO2, Al2O3 e Fe2O3 e CaO 

característicos das argilas utilizadas nas indústrias cerâmicas (SOUSA e HOLANDA, 

2005; ALCÂNTARA et al., 2008; MAHMOUDI et al., 2008).  

 

Tabela 4.4 - Composição química das amostras das argilas. 

 

 

SiO2 Al2O3 Fe2O3 CaO K2O MgO TiO2 Na2O P2O5 BaO MnO

VR1 58,60 18,85 7,71 6,93 3,31 3,05 0,88 0,40 0,16 0,06 0,05

VR3 62,08 19,45 5,35 4,68 3,32 3,53 0,68 0,64 0,18 0,06 0,03

VR5 63,75 21,29 5,75 0,58 3,39 3,47 0,72 0,79 0,18 0,05 0,03

PR1 54,34 18,72 5,50 13,26 2,95 3,29 0,78 0,87 0,18 0,07 0,04

PR2 56,51 19,94 4,72 10,18 2,74 3,91 0,67 1,07 0,17 0,05 0,04

C DFR1 56,14 20,45 5,98 8,75 3,26 3,26 0,84 1,04 0,15 0,08 0,05

Depósitos Amostras
Composição (% em peso)

A

B
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Observa-se, na Tabela 4.4, que todas as amostras apresentaram baixo teor de 

óxidos alcalinos (Na2O + K2O), o que reduz a formação da fase líquida que é 

indispensável para preencher os vazios na microestrutura contribuindo para aumentar a 

densificação e reduzir a porosidade. De acordo com CORREIA et al. (2005) deve-se 

procurar obter uma mistura que, por exigências de processamento, apresente um limite 

inferior a 15% de feldspatos, o que não ocorreu em nenhuma das amostras estudadas. 

A principal diferença na composição química entre as amostras dos depósitos 

estudados é o alto teor de CaO em ―B‖ e ―C‖ em relação ao depósito ―A‖. É bem 

conhecido que os conteúdos elevados de carbonato de cálcio podem proporcionar 

porosidade nos corpos cerâmicos durante a queima, justificando a elevada perda de 

massa conforme observado nas análises de TGA / DTA (Figura 4.4).  

As curvas TGA/DTA, para as amostras VR1, PR2 e DFR1 das argilas em estudo 

estão ilustrados na Figura 4.4. Observa-se que até 100 ºC a amostra VR1 apresentou 

uma perda de massa, que pode ser atribuída à perda de água livre mais água adsorvida, 

bem maior que as amostras PR2 e DFR1, o que está de acordo com os resultados 

obtidos para o índice de plasticidade das respectivas amostras. 

Foram observados os seguintes picos endotérmicos: a aproximadamente 250 ºC 

relacionado à decomposição dos hidróxidos; a aproximadamente 470 ºC, devido à 

desidroxilação e remoção da matéria orgânica, e entre 645 ºC e 700 ºC, relacionado à 

decomposição da calcita (SANTOS, 1989). Nesta última região de temperatura um 

efeito endotérmico forte é observado em PR2 e DFR1. Para o primeiro pico 

endotérmico (~250 ºC), a perda de massa foi de VR1, PR2 e DFR1 foi de 5,7%, 2,7% e 

2,0%, respectivamente. No pico aproximadamente a 470ºC, há uma perda de massa de 

6,9%, 3,6% e 3,8% para VR1, PR2 e DFR1, respectivamente. A perda de massa 

atribuída à decomposição da calcita foi estimada em 2,5% para VR1, 7,2% para PR2 e 

9,7% para DFR1. Estes valores elevados confirmam maior conteúdo de calcita para as 

argilas PR2 e DFR1. Finalmente, um pequeno pico endotérmico a 1120°C e 1150 °C 

para VR1 e PR2, respectivamente, pode ser relacionado com a nucleação de mulita 

(SANTOS, 1989), como também pode ser observado conforme indicado pelos padrões 

do DRX das argilas submetidas a tratamento térmico. A perda de massa total das argilas 

nos ensaios TG/DTA ficou em torno de 14% (GOES et al., 2014).  
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Figura 4.4 - Curvas TGA/DTA das amostras VR1, PR2 e DFR1. 
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Pode-se observar na Figura 4.5 os resultados de difração de raios X das argilas 

naturais, e após a calcinação a 900 °C e 1100 °C. Todas as argilas apresentaram as fases 

cristalinas características da caulinita (JCPDS - 140164), ilita (JCPDS - 020042), 

montmorilonita (JCPDS - 030016), quartzo (JCPDS - 791910), gipsita (ALCÂNTARA 

et al. 2008), calcita (JCPDS - 721651) e feldspato (ALCÂNTARA et al. 2008). Ficou 

bastante evidente o aumento da difração da calcita para as amostras PR2 e DFR1, em 

bom acordo com os resultados observados por TGA (Figura 4.4). Após calcinação a 

intensidade das reflexões de caulinita, ilita, montmorilonita, gipsita e feldspato (JCPDS 

- 760828) desapareceram, enquanto novas fases são formadas. Em 1100 °C, a mulita 

(JCPDS - 742419) é identificada por DRX, em todas as amostras, como resultado da 

transformação térmica da ilita e da caulinita (OKADA, et al., 1986; ARAS, 2004). 

Também pode ser visto que as fases típicas da guelenita (Ca2Al2SiO7) e anortita 

(CaAl2Si2O8) foram formadas durante o tratamento térmico, devido ao maior teor de 

cálcio nessas amostras (JORDAN et al., 2009; TRAORÉ et al., 2003). Acima de 900 

ºC, os picos de calcita estavam ausentes, confirmando a sua decomposição. Assim, as 

placas cerâmicas preparadas com essa argila devem apresentar alta porosidade quando 

calcinadas em temperaturas acima de 900 ºC (GOES et al. 2014). 

Os espectros de FTIR das amostras das argilas são mostrados na Figura 4.6. Vê-

se claramente que todas as amostras apresentam características semelhantes. A banda a 

cerca de 3700 cm
-1

 e 3620 cm
-1

 são características do estiramento das vibrações de OH. 

A banda em 1630 cm
-1

 é devido à água de hidratação na superfície da argila (QTAITAT 

e AL-TRAWNEH, 2005; NAYAK e SINGH, 2007). A banda de absorção em 1430   

cm
-1

 está relacionada com a vibração da calcita. Bandas devido às vibrações de 

alongamento SiO2 são vistas em 999 cm
-1

, enquanto que a 915 cm
-1

 sugere a 

deformação Al-OH-Al (QTAITAT e AL-TRAWNEH, 2005; MARITAN et al., 2006). A 

ocorrência de quartzo está representada pelas bandas nas faixas 790 cm
-1

 e 690 cm
-1

 

(QTAITAT e AL-TRAWNEH, 2005; NAYAK e SINGH, 2007). A banda a 2360 cm
-1

 

pode ser atribuída ao CO2 atmosférico (KALINKINA et al., 2001). Assim, os resultados 

de FTIR confirmam adicionalmente os resultados dos ensaios de EDX, TGA/DTA e 

DRX das amostras coletadas. 
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Figura 4.5 - DRX das amostras VR1, PR2 e DFR1 naturais e calcinadas a 900 ºC e a 

1.100 ºC. Q - quartzo; C – calcita; I – ilita; K – caulinita; Gp – gipsita; Mo – 

montmorilonita; F – feldspatos; M–mulita; G – guelenita; A – anortita. 
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Figura 4.6 - Espectros FTIR das amostras das VR1, PR2 e DFR1. 

 

4.1.3 Estudo da Potencialidade para Absorção e Retração Utilizando Misturas das 

Amostras dos Depósitos “A e B” 

 

Para se avaliar a potencialidade das amostras VR1 e PR2 para as respostas de 

absorção de água e retração linear, os corpos de provas foram preparados e ensaiados de 

acordo com a Figura 3.3 e com base nas formulações da Tabela 4.3. Todos os corpos de 

provas foram preparados utilizando-se: granulometria < 100 mesh, prensagem de 32,7 

MPa (valores próximos aos utilizadas na industria) e as condições de queima (Tq = 

1100 ºC, Tx = 10 ºC/min e Pt = 30 min).  

A Tabela 4.5 apresenta a matriz dos experimentos realizados e a Figura 4.7, o 

comportamento gráfico dos resultados para absorção de água e retração linear.  

Com o objetivo de classificação dos corpos de provas ensaiados a partir dos 

resultados obtidos e com base na Tabela 2.1, foram destacados na Figura 4.7 os 

patamares de 10% para a absorção de água (limite superior para a classificação ―BIIb‖), 

e 1,2% para a retração linear que é o desvio máximo em relação ao tamanho de 

fabricação para o respectivo grupo de placas com área de superfície menor que 90 cm
2 

(os corpos de prova ensaiados possuem 12 cm
2
 de área). 
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Tabela 4.5 - Resultados para AA e RL para as formulações de M1 a M5. 

 

 

 

Figura 4.7 – Comportamento da AA e RL para as formulações de M1 a M5. 

 

Como pode ser observado na Figura 4.7, as formulações M1 e M2 permitem, 

para as condições experimentais estudadas, a classificação dos corpos de provas 

ensaiados no grupo de absorção ―BIII‖. Entretanto, em nenhuma formulação foi 

possível obter a melhoria da classificação para o grupo de absorção ―BIIb‖ (Tabela 2.1). 

As formulações M4 e M5, apesar de apresentarem baixa absorção de água, apresentam 

valores de retração linear bem acima do admissível pela NBR 13818 da ABNT. 

Com base nos estudos realizados, não foi identificada nenhuma formulação que 

permita a melhoria da classificação dos corpos de provas ensaiados de acordo com a 

Tabela 2.1.  É necessário, portanto, incluir o estudo das demais variáveis que 

influenciam as propriedades estudadas, tais como: granulometria, prensagem e 

13,07 0,08

13,02 0,03

12,65 0,74

12,56 0,50

11,78 1,30

11,53 1,23

7,92 3,49

7,59 3,80

2,12 8,27

3,66 8,35

M3

Formulações
Absorção de água                  

(%)

Retração  linear                     

(%)

M1

M2

M4

M5
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condições de queima, na busca da melhoria da classificação técnica da classificação 

para o grupo de absorção ―BIIb‖. Para tanto foi aplicado um planejamento fatorial de 

experimentos com as condições de experimentações constantes da Tabela 3.1. 

 

4.2 MODELOS MATEMÁTICOS PARA PREDIÇÃO DAS PROPRIEDADES 

DE ABSORÇÃO E RETRAÇÃO 

 

Essa etapa apresenta os resultados e discussão dos procedimentos adotados para 

a obtenção de modelos matemáticos para predição das propriedades de absorção de água 

e retração linear de cerâmicas de revestimento usando o planejamento fatorial de 

experimentos. Inicialmente o planejamento fatorial foi utilizado estudando-se as 

variáveis de entrada granulometria, formulação e prensagem, mantendo-se constante as 

condições de queima. A partir dos modelos obtidos para absorção e retração, 

devidamente ajustados e validados, foram feitas simulações para encontrar uma 

condição experimental que atendesse a melhoria da classificação para o grupo de 

absorção ―BIIb‖ (Tabela 2.1). Como não foi encontrada essa condição, foi aplicado um 

novo planejamento fatorial de experimentos, utilizando-se como variáveis de entrada: 

temperatura de queima, taxa de aquecimento e tempo de patamar. Foram feitas novas 

simulações, tendo sido então obtidas condições experimentais cujas respostas para 

absorção de água e retração linear permitiram a classificação a melhoria da classificação 

de acordo com as normas técnicas NBR 13817 e NBR 13818. 

Ademais, este trabalho procurou demonstrar que o uso adequado das técnicas de 

planejamento de experimentos pode ajudar a otimizar o processo e reduzir o número de 

experimentos, com base em uma análise estatística adequada.  

 

4.2.1 Modelo para Descrever a Influência da Formulação, Granulometria e 

Prensagem na Absorção e Retração 

 

Com base nos dados da Tabela 3.1 foi aplicado um planejamento fatorial 

completo com dois níveis e com três variáveis de entrada 2
3
, com duplicata em cada 

condição experimental e 10 réplicas no ponto central, totalizando 26 corpos de provas. 

Para uma melhor caracterização do erro experimental no ponto central, as 10 réplicas 

foram feitas em 02 bateladas com 05 réplicas em cada uma. 
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A Tabela 4.6 mostra a matriz de planejamento experimental com as variáveis de 

entrada, granulometria (Gran), formulação (Form) e prensagem (Pr) e respectivas 

variáveis de saídas absorção de água (AA) e retração linear (RL).  

 

Tabela 4.6 - Matriz do planejamento experimental (condições experimentais de 1 a 9). 

 

 

< 200 25/75 32,7 13,37 0,66

< 200 25/75 32,7 13,49 0,66

< 200 25/75 40,9 12,50 0,41

< 200 25/75 40,9 13,04 0,41

< 200 75/25 32,7 9,37 3,65

< 200 75/25 32,7 8,92 3,80

< 200 75/25 40,9 7,55 4,04

< 200 75/25 40,9 7,11 4,14

< 100 25/75 32,7 12,65 0,74

< 100 25/75 32,7 12,56 0,50

< 100 25/75 40,9 11,51 0,41

< 100 25/75 40,9 11,88 0,41

< 100 75/25 32,7 7,92 3,49

< 100 75/25 32,7 7,59 3,80

< 100 75/25 40,9 6,53 3,97

< 100 75/25 40,9 6,21 3,90

< 150 50/50 36,8 0 0 0 13,70 1,82

< 150 50/50 36,8 0 0 0 13,95 1,72

< 150 50/50 36,8 0 0 0 13,21 1,66

< 150 50/50 36,8 0 0 0 14,32 1,54

< 150 50/50 36,8 0 0 0 14,00 1,34

< 150 50/50 36,8 0 0 0 12,76 1,79

< 150 50/50 36,8 0 0 0 12,97 1,86

< 150 50/50 36,8 0 0 0 12,58 1,79

< 150 50/50 36,8 0 0 0 13,69 1,63

< 150 50/50 36,8 0 0 0 14,68 1,56

Variáveis de saída

6

7

8

9
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4

5

Condição 

experimental 

Nº 

Variáveis de entrada Variáveis normalizadas

Gran 

(mesh)

Form      

(%VR1/ %PR2)

Pr  

(MPa)
G F P 

Absorção de 

Água (%)

Retração 

Linear (%) 
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A Figura 4.8 apresenta graficamente o comportamento médio da absorção de 

água e da retração linear ao longo das nove condições experimentais ensaiadas (Ensaios 

1 a 9).  

Com o objetivo de classificação dos corpos de provas ensaiados a partir dos 

resultados obtidos e com base na Tabela 2.1, foram também destacados na Figura 4.8 os 

patamares de 10% para a absorção de água (limite superior para a classificação ―BIIb‖), 

e 1,2% para a retração linear. 

 

 

Figura 4.8 – Variação da média da absorção de água (AA) e da retração linear (RL) para 

as condições experimentais de 1 a 9. 

 

Como pode ser observado na Tabela 4.6 e na Figura 4.8, a variável formulação 

tem um papel fundamental nos resultados obtidos. Observa-se que em todas as 

condições experimentais com formulações com 75% de VR1 e 25% de PR2 (3, 4, 7 e 

8), independente das demais variáveis estudadas, houve uma redução na absorção de 

água quando comparada com as demais condições experimentais, tendo sido obtido 

resultados variando de 6,21% a 9,37%. Entretanto, essas mesmas condições 

apresentaram os maiores valores da retração linear variando de 3,49% a 4,14%.  Esse 

comportamento pode ser explicado pela alta plasticidade apresentada pela amostra VR1 

do depósito ―A‖, que foi de 33,16 % (Tabela 4.1). De acordo com MONTEIRO e 

VIEIRA (2004) maior plasticidade indica maior presença de água com maior retração 

no processo de queima. Como visto a baixa quantidade de óxidos alcalinos (Na2O + 

K2O) na amostra VR1 (Tabela 4.4) contribui com pouca formação da fase líquida para 
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fechamento dos poros, o que poderia contribuir na redução da absorção de água e na 

redução da retração dos corpos de provas.  

Por outro lado, ao se inverterem as proporções (25% de VR1 e 75% de PR2), 

independente das demais variáveis estudadas, os resultados obtidos nas condições 

experimentais 1, 2, 5 e 6, apresentaram valores maiores de absorção de água variando 

de 11,51% a 13,49% e acentuada redução dos valores de retração linear variando de 

0,41% a 0,66% (Tabela 4.6 e Figura 4.8). Além da amostra PR2 apresentar menor 

plasticidade, as amostras desse depósito apresentaram um elevado teor de calcita o que 

retarda o processo de sinterização causando maior porosidade, consequentemente maior 

absorção de água e menor retração linear (ALCÂNTARA et al., 2008).  

Portanto, como pode ser visto na Figura 4.8, pela absorção encontrada, as 

condições experimentais 3, 4, 7 e 8 os corpos de provas poderiam ser classificados no 

grupo de absorção ―BIIb‖ (Tabela 2.1), entretanto apresentaram valores de retração 

elevados. Por outro lado, as condições experimentais ―1, 2, 5 e 6‖ atendem às exigências 

de absorção de água para classificação no grupo ―BIII‖ (Tabela 2.1) assim como 

apresentaram baixos valores de retração. 

Após a realização dos experimentos, com base na técnica de planejamento de 

experimentos utilizada, é necessário verificar se e como as variáveis de entrada (fatores) 

influenciam as respostas. Isto pode ser obtido por meio de procedimentos de estimação 

de parâmetros, ou seja, fazendo-se uso de modelos matemáticos para representar os 

dados experimentais e, com isso, verificar como as variáveis de entrada influenciam as 

respostas, pois, uma das hipóteses do planejamento fatorial é considerar que a variável 

dependente que se deseja estudar pode ser representada por um modelo matemático 

(Equação 3.7) que é composto por uma série de contribuições lineares das variáveis 

independentes (SCHWAAB e PINTO, 2011). 

 Os intervalos de confiança dos parâmetros estimados com as respectivas 

incertezas paramétricas podem ser escritos na forma:  

 

  
         

      
              (4.1) 

 

onde:   
    representa o valor do parâmetro estimado;   

    representa o valor do 

parâmetro verdadeiro (e desconhecido) e    representa a incerteza paramétrica. 

Os intervalos de confiança ou as incertezas paramétricas são obtidos com o 

auxílio da distribuição ―t‖ de STUDENT, pois parte-se do pressuposto de que os dados 
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seguem uma distribuição normal e estas incertezas podem ser calculadas da seguinte 

forma: 

                       (4.2) 

 

onde ―t‖ depende do número do grau de liberdade e do nível de confiança especificado e 

―    é o desvio padrão do parâmetro estimado.  

Para ajustar os dados apresentados na Tabela 4.6 foi utilizada a Equação 3.7, e 

com o auxílio do software Statistica 8.0 (STATSOFT, 2007), foram encontrados os 

seguintes modelos matemáticos paras as varáveis de saída absorção de água (Equação 

4.3) e retração linear (Equação 4.4). 

 

   (           )  (         )   (         )   (         )   

(         )     (         )     (         )               (4.3) 

 

   (          )  (         )   (         )   (         )   

(         )     (         )     (         )                          (4.4) 

  

Obtidos os modelos lineares (Equações 4.3 e 4.4), foram elaborados os gráficos de 

distribuição dos resíduos e o dos valores preditos e observados para cada condição 

experimental, tanto para absorção de água como para retração linear, constatando-se a 

falta de ajuste entre os respectivos valores como pode ser observado na Figura 4.9 (a) e 

(b) e na Figura 4.10 (a) e (b). 

Nos gráficos da Figura 4.9, observa-se que as distribuições dos resíduos para 

ambos os modelos não parecem ser aleatórias. Além disso, nos gráficos da Figura 4.10 é 

possível notar que os valores observados dos pontos centrais dos modelos estão 

sistematicamente deslocados para cima no gráfico da absorção de água (a) e 

sistematicamente deslocados para baixo no gráfico da retração linear (b), conforme 

mostram os respectivos valores destacados nos retângulos. 

Quando isto ocorre, é um indício de que os dados experimentais possuem não 

linearidades, ou seja, o modelo apresentado na Equação 3.7, que só possui contribuições 

lineares, não consegue representar os dados experimentais, devido à existência de não 

linearidades. 
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Figura 4.9 - Distribuição de resíduos para os modelos lineares: para absorção de água 

(a); e para retração linear (b). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.10 - Valores observados e preditos pelos modelos lineares: para absorção de 

água (a); e para retração linear (b). 

 

Além do mais, após a obtenção dos parâmetros dos modelos é de importância 

fundamental que se faça a análise das incertezas paramétricas do modelo, pois, é com 

base no valor da incerteza paramétrica que é possível verificar se uma determinada 

variável tem ou não significância estatística, ou seja, se a variável exerce ou não alguma 

influência sobre a resposta. Logo, para um parâmetro ser significativo, é necessário que 

   seja menor que   
    caso contrário, este parâmetro não possui significância 

estatística, devendo ser retirado do modelo (BARD, 1974; SCHWAAB e PINTO, 

2007). 

Fazendo-se então a análise das incertezas paramétricas dos modelos obtidos, 

observa-se que todos os parâmetros, excetos o termo independente (a1) e o termo 

relacionado à variável formulação linear (F), não são significativos, uma vez que as 

incertezas paramétricas (intervalos de confiança) são maiores que os seus respectivos 

parâmetros e/ou apresentam valores que não atendem ao nível de significância adotado. 

Portanto, como o modelo utilizado (Equação 3.7) não consegue representar os 

dados experimentais, uma alternativa então é o uso de outro modelo com dependências 

quadráticas, como é mostrado a seguir na Equação 4.5.  
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  (     )  (     )    (     )    (     )    (     )       

(     )       (     )       (     )   
  (     )   

  (       )   
        (4.5)             

 

Esse modelo com dependências quadráticas é normalmente utilizado em 

trabalhos de planejamento de experimentos para otimização de propriedades em 

materiais cerâmicos (FRANCIS e RAHMAN, 2013) 

Mas não é possível fazer uso de todos os termos quadráticos da Equação 4.5, 

devido a uma limitação da técnica de planejamento empregada, pois os planos fatoriais 

com dois níveis e com réplicas nos pontos centrais permitem apenas identificar se os 

dados experimentais possuem um comportamento não linear (mais precisamente 

dependências quadráticas). Sendo assim, não é possível identificar qual a variável que 

possui essa dependência quadrática, isso pode ser explicado pela matriz de 

sensibilidades (B), como mostra a Equação 4.6, que representa a derivada parcial do 

modelo, em cada condição experimental, em relação a cada parâmetro (BARD, 1974; 

SCHWAAB e PINTO, 2007). 

i

Y
B

a





          (4.6) 

 

A Tabela 4.7 mostra todos os termos da matriz de sensibilidade da Equação 4.5      

para cada condição experimental do planejamento realizado (Tabela 4.6). 

 

Tabela 4.7 – Matriz de sensibilidade do modelo com dependências quadráticas. 

 

 

Condição 

experimental 

Nº

1 1 -1 -1 -1 1 1 1 1 1 1

2 1 -1 -1 1 1 -1 -1 1 1 1

3 1 -1 1 -1 -1 1 -1 1 1 1

4 1 -1 1 1 -1 -1 1 1 1 1

5 1 1 -1 -1 -1 -1 1 1 1 1

6 1 1 -1 1 -1 1 -1 1 1 1

7 1 1 1 -1 1 -1 -1 1 1 1

8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

9 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2

Y

a



 3

Y

a



 4

Y

a



 5

Y

a



 6

Y

a



 7

Y

a



 8

Y

a



 9

Y

a




10

Y

a
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De acordo com a Tabela 4.7 observa-se que as últimas três colunas são idênticas. 

Essas colunas são referentes às derivadas parciais do modelo em relação aos parâmetros 

a8, a9 e a10 (parâmetros referentes aos termos quadráticos). Como as incertezas 

paramétricas são obtidas no Statistica por meio da matriz de covariâncias paramétricas 

(Equação 4.7), quando o comportamento apresentado na Tabela 4.7 ocorre, não é 

possível calcular os erros paramétricos, devido ao fato de que não é possível inverter o 

produto da transposta da matriz de sensibilidade pela própria matriz, pois o seu 

determinante é zero. É importante ressaltar que a matriz de covariâncias paramétricas 

assume esta forma devido às simplificações feitas durante a concepção do plano fatorial 

(BARD, 1974; SCHWAAB e PINTO, 2007). Essa é a forma implementada no software 

Statistica, que foi utilizado para ajustar os dados experimentais neste trabalho. 

 

               (4.7) 

 

 

onde:    representa a matriz de covariâncias paramétricas; NE é o número de 

experimentos; NP é o número de parâmetros do modelo, e;   
          são os valores 

preditos pelo modelo; e  
 
            

 são os valores obtidos experimentalmente. 

Portanto, o tipo de plano fatorial empregado permite apenas identificar a 

existência da dependência quadrática. Para isso, é necessário reduzir o número de 

parâmetros com dependência quadrática da Equação 4.5 a um termo (Equação 4.8), que 

neste caso será chamado de Q (termo quadrático), pois independentemente de utilizar as 

variáveis G
2
, F

2
 e P

2
, o valor do parâmetro será sempre o mesmo, comportamento este 

que é justificado ao se observar a Tabela 4.7. 

Assim, é necessário fazer uso de outro modelo, conforme mostra a Equação 4.8 

abaixo, que apresenta um termo quadrático (identificado como ―Q”), isto é, uma 

dependência quadrática (SCHWAAB e PINTO, 2011). 

 

  (     )  (     )    (     )    (     )    (     )       

(     )       (     )       (     )  
                     (4.8) 

 

Foi feita então nova estimação dos parâmetros obtendo-se os seguintes modelos 

para absorção de água (Equação 4.9) e retração linear (Equação 4.10): 
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   (           )  (         )   (         )   (         )   

(        )     (         )     (         )     (         )          (4.9)        

   (          )  (         )   (         )   (         )   

(         )     (         )     (         )      (         )          (4.10)    

Nos gráficos da Figura 4.11 (a) e (b) observa-se que as distribuições dos 

resíduos parecem distribuir-se aleatoriamente, e a Figura 4.12 (a) e (b) mostra os ajustes 

entre os dados experimentais e os preditos pelos modelos com dependência quadrática 

de absorção de água e de retração linear (Equações 4.9 e 4.10). Como pode ser 

observado houve uma melhoria bastante significativa no ajuste dos dados para ambos os 

modelos. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.11 - Distribuição de resíduos para os modelos com um termo quadrático: para 

absorção de água (a); e para retração linear (b). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.12 – Valores observados e preditos pelos modelos com um termo quadrático: 

para absorção de água (a) e para a retração linear (b). 

 

Fazendo-se então a análise das incertezas paramétricas e retirando-se dos 

modelos os parâmetros não significativos, os modelos ficam reduzidos a: 
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   (           )  (         )   (         )   (         )   

(         )                      (4.11) 

 

   (          )  (         )   (         )     (         )       (4.12)  

 

Assim, ao utilizar a Equação 4.8 para ajustar os dados apresentados na Tabela 

4.6 é possível obter modelos para absorção de água (Equação 4.11) e retração linear 

(Equação 4.12) com parâmetros significativos com 95% de confiança, e com um bom 

ajuste (Figura 4.12). Isto se deve à adição de um termo quadrático ao modelo, ou seja, 

os dados experimentais apresentam um comportamento não linear.  

Entretanto, apesar dos experimentos terem sido realizados, ainda não é possível 

saber quais e como as variáveis estudadas influenciam a absorção de água e a retração 

linear, pois falta identificar qual ou quais das variáveis estudadas possuem dependência 

quadrática, sendo, portanto, necessário realizar mais experimentos. Nessa etapa, muitas 

vezes, são utilizadas as técnicas de planejamento fatorial completo em três níveis ou o 

delineamento composto central rotacional (DCCR), que geram quantidades de 

condições experimentais diferentes. Para um planejamento fatorial completo em três 

níveis ou um DCCR completo, com três variáveis, seriam necessárias a mais 18 e 6 

condições experimentais, respectivamente. 

Entretanto, basta apenas fazer mais duas condições experimentais, pois estas 

condições fazem com que os termos referentes às derivadas parciais do modelo 

quadrático em relação aos parâmetros a8, a9 e a10, não fiquem idênticas, como pode ser 

observado na Tabela 4.8, tornando então possível a identificação dos termos quadráticos 

(BARD, 1974; SCHWAAB e PINTO, 2007; SCHWAAB e PINTO, 2011). 
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Tabela 4.8 – Matriz de sensibilidade dos experimentos adicionais. 

 

 

A Tabela 4.9 apresenta as duas novas condições experimentais realizadas e os 

respectivos resultados obtidos para absorção de água e retração linear. 

 

 

Tabela 4.9 - Matriz do planejamento experimental (condições experimentais 10 e 11). 

 

 

Uma nova estimação dos parâmetros foi realizada utilizando a Equação 4.5 

juntamente com todas as condições experimentais feitas anteriormente (condições 

experimentais de 1 a 11). Feitas as análises das incertezas paramétricas, foram obtidos 

os seguintes modelos com parâmetros significativos para um nível de confiança de 

95%:  

 

   (          )  (         )   (         )   (         )   (     

    )    (         )                                  (4.13) 

Condição 

experimental 

Nº

1 1 -1 -1 -1 1 1 1 1 1 1

2 1 -1 -1 1 1 -1 -1 1 1 1

3 1 -1 1 -1 -1 1 -1 1 1 1

4 1 -1 1 1 -1 -1 1 1 1 1

5 1 1 -1 -1 -1 -1 1 1 1 1

6 1 1 -1 1 -1 1 -1 1 1 1

7 1 1 1 -1 1 -1 -1 1 1 1

8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

9 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0

11 1 0 0 -1 0 0 0 0 0 1

2

Y

a



 3

Y

a



 4

Y

a



 5

Y

a



 6

Y

a



 7

Y

a



 8

Y

a



 9

Y

a




10

Y

a





  

   

< 100 50/50 36,8 0 0 10,70 1,576

< 100 50/50 36,8 0 0 11,50 1,524

< 150 50/50 32,7 0 0 11,78 1,304

< 150 50/50 32,7 0 0 11,53 1,226

Variáveis de entrada Variáveis normalizadas Variáveis de saída

Gran 

(mesh)

Form      

(%VR1/ %PR2)

Pr  

(MPa)
G F P 

Absorção de 

Água (%)

Retração 

Linear (%) 

10

11

Condição 

experimental 

Nº 
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   (         )  (         )   (         )     (         )    

(         )                 (4.14) 

 

Nos gráficos da Figura 4.13 (a) e (b) observa-se que as distribuições dos 

resíduos parecem distribuir-se aleatoriamente, e os da Figura 4.14 (a) e (b) mostram os 

ajustes entre os dados experimentais e os preditos pelos modelos com dependências 

quadráticas de absorção de água e de retração linear (Equações 4.13 e 4.14).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.13 - Distribuição de resíduos para os modelos quadráticos: para absorção de 

água (a); e para retração linear (b). 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.14 – Valores observados e preditos pelos modelos quadráticos: para absorção 

de água (a) e para a retração linear (b). 

 

Assim, os modelos das Equações 4.13 e 4.14 descrevem os dados, com 95% de 

confiança, dentro da faixa estudada das variáveis, e com parâmetros significativos.  

Entretanto, além da análise dos parâmetros do modelo, é necessária a realização 

de uma análise estatística que permita verificar se o modelo encontrado consegue 

descrever os dados experimentais adequadamente à luz da estatística. Para isso, é deve 

ser realizado o teste ―F‖ de FISHER (Equação 4.15), entre as variâncias do modelo e a 
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experimental. Caso o valor do ―F‖ calculado fique dentro dos intervalos de confiança 

para este teste, isto significa que os erros do modelo são compatíveis com a realidade 

experimental, ou seja, o modelo é capaz de representar os dados experimentais 

(SCHWAAB e PINTO, 2007). 

           
  
 

  
                

       
 

             
  ou            

             
 

       
            (4.15) 

        

  (4.16) 

 

 

  (4.17) 

 

onde:  e    são as variâncias do modelo e a experimental (ponto 

central); 
expirementaly  é o valor médio das réplicas do ponto central;   

            
 é o 

valor obtido em cada condição experimental;   
          é o valor predito pelo modelo 

em cada condição experimental; NE – número de experimentos; NP – número de 

parâmetros. 

A Tabela 4.10 mostra os coeficientes de correlações do ajuste dos modelos, bem 

como a variância obtida para cada modelo e a dos pontos centrais do planejamento 

referentes a cada resposta analisada. Realizando assim o teste ―F‖ entre estas variâncias, 

é possível observar que o Fcalculado está dentro do intervalo do Ftabelado. Logo, os erros de 

predição do modelo são semelhantes aos erros experimentais, e que, por isto, os 

modelos podem ser considerados satisfatórios. Vale ressaltar que o nível de confiança 

utilizado foi de 95 %.  

 

Tabela 4.10 – Teste ―F‖ entre as variâncias dos pontos centrais e as dos modelos: para a 

absorção de água (a) e para a retração linear (b). 

 

 

 

 

 

 

 

 

(a)            Variância

Ponto central Modelo Inferior Superior

0,475 0,262 1,813 0,450 2,869 0,982

Ftabelado

Fcalculado

Coeficiente 

de correlação

(b)            Variância

Ponto central Modelo Inferior Superior

0,025 0,016 1,563 0,450 2,869 0,996

Ftabelado
Fcalculado

Coeficiente 

de correlação
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Após essa análise, é possível fazer uso dos modelos para avaliar quais as 

variáveis que exercem maior influência em cada uma das respostas. Isto pode ser feito 

por meio do diagrama de Pareto ou gráfico de efeitos. O diagrama de Pareto é obtido a 

partir do modelo obtido, ou seja, dividindo o valor do parâmetro obtido (ai) pelo seu 

respectivo erro paramétrico (εi), essa relação é também conhecida como coeficiente de 

variação (SCHWAAB e PINTO, 2011). Assim, a Figura 4.15 (a) e (b) mostra os 

gráficos de Pareto para absorção de água e retração linear. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.15 – Gráfico de PARETO dos efeitos estimados dos modelos de: (a) absorção 

de água; (b) retração linear. 

 

Conforme pode ser observado na Equação 4.13 e na Figura 4.15 (a), para a 

absorção todos os efeitos são negativos, isso mostra que para diminuição da absorção é 

necessário o aumento de qualquer variável de entrada, principalmente, a variável 

formulação, pois é a quem mais exerce influência. Por outro lado de acordo com a 

Equação 4.14 e a Figura 4.15 (b), para retração ocorre o inverso. A formulação também 

é a variável que mais exerce influência para o aumento da retração. Aumentar a 

formulação quer dizer usar um percentual maior da amostra VR1, que como visto, 

possui maior quantidade de argila, maior plasticidade, e menor quantidade de calcita.  

Pode ser atribuído a essa maior influência, ao fato de que, como visto, vários 

trabalhos na literatura utilizam a técnica de delineamento de misturas para formulação, 

mantendo-se constante normalmente as demais condições de processamento, ou 

variando a partir de uma formulação otimizada (CORREIA et al., 2006, MENEZES et 

al., 2008, BAHIENSE et al., 2008, SILVEIRA e LEITE, 2010, DAL BÓ et al., 2014). 

Com os modelos devidamente ajustados e capazes de descrever os dados 

experimentais adequadamente, foram então, planejadas duas novas condições 

experimentais (Tabela 4.11) para validação dos modelos.   
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Tabela 4.11 - Matriz do planejamento experimental para validação dos modelos 

(condições experimentais 12 e 13). 

 

 

 

 

 

De acordo com a Tabela 4.11 observa-se que os valores experimentais 

encontrados são coerentes com os valores preditos pelos modelos, e que com isso foi 

possível validar os modelos empíricos encontrados tanto para absorção como para 

retração (condições experimentais 12 e 13).  

Com base no que foi exposto, pode, então, ser respondida a pergunta como as 

variáveis de entrada, granulometria, formulação e prensagem influenciam as variáveis 

de saída, absorção de água e retração linear para as condições de processamento 

ensaiadas. 

Foram então feitas simulações com os modelos obtidos para absorção e retração 

(Equações 4.13 e 4.14), na busca de condições experimentais que permitam obter uma 

melhoria da classificação no grupo de absorção de água de acordo com a NBR 13818 da 

ABNT (Tabela 2.1). 

A simulação dos modelos foi feita, combinando-se as 3 variáveis de entrada 

estudadas (Gran, Form e Pr) com 3 níveis das variáveis normalizadas (-1, 0, +1), 

totalizando 27 condições de simulações. Para facilitar a análise das variáveis e 

respectivas influências, na construção dos gráficos, ao passar de uma condição 

experimental para outra, somente foi alterada uma variável normalizada mantendo-se 

constante as outras duas variáveis.  

A Tabela 4.12 apresenta os resultados dos valores preditos pelos modelos para 

absorção de água e retração linear. A Figura 4.16 apresenta graficamente esse 

comportamento das variáveis de saída estudadas para cada condição de experimentação 

simulada. Como feito anteriormente, nessa figura estão destacados os patamares de 10% 

e 1,2% para absorção de água e retração linear respectivamente.  

 

 

 

 

 

Ensaios Modelo Ensaios Modelo

< 200 50/50 40,9 -1 0 10,71 10,12 1,376 1,265

< 200 50/50 40,9 -1 0 10,68 10,12 1,324 1,265

< 200 25/75 32,7 -1 -1 -1 14,08 13,70 0,561 0,667

< 200 25/75 32,7 -1 -1 -1 13,86 13,70 0,495 0,667

12

13

Condição 

experimental 

Nº

Variáveis de entrada Variáveis normalizadas Variáveis de saída

Gran 

(mesh)

Form      

(%VR1/%PR2)

Pr  

(MPa)
G F P 

Absorção de Água (%) Retração Linear (%) 
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Tabela 4.12 - Matriz da simulação dos modelos para absorção de água e retração linear. 

 

 

 

1 < 200 25/75 32,7 13,70 0,667

2 < 200 25/75 36,8 15,15 0,912

3 < 200 25/75 40,9 12,61 0,388

4 < 200 50/50 40,9 10,12 1,265

5 < 200 50/50 36,8 12,67 1,650

6 < 200 50/50 32,7 11,21 1,265

7 < 200 75/25 32,7 8,72 3,710

8 < 200 75/25 36,8 10,18 4,234

9 < 200 75/25 40,9 7,63 3,989

10 < 150 75/25 40,9 8,47 3,989

11 < 150 75/25 36,8 11,02 4,234

12 < 150 75/25 32,7 9,56 3,710

13 < 150 50/50 32,7 12,05 1,265

14 < 150 50/50 36,8 13,51 1,650

15 < 150 50/50 40,9 10,96 1,265

16 < 150 25/75 40,9 13,45 0,388

17 < 150 25/75 36,8 15,99 0,912

18 < 150 25/75 32,7 14,54 0,667

19 < 100 25/75 32,7 12,54 0,667

20 < 100 25/75 36,8 13,99 0,912

21 < 100 25/75 40,9 11,45 0,388

22 < 100 50/50 40,9 8,96 1,265

23 < 100 50/50 36,8 11,50 1,650

24 < 100 50/50 32,7 10,05 1,265

25 < 100 75/25 32,7 7,56 3,710

26 < 100 75/25 36,8 9,02 4,234

27 < 100 75/25 40,9 6,47 3,989

28 < 200 25/75 32,7 13,70 0,667

Condição de 

simulação  

Nº 

Variáveis de entrada Variáveis normalizadas Variáveis de saída

Gran    

(mesh)

Form                

(%VR1/ %PR2)

Pr     

(MPa)
G F P 

Absorção de 

Água (%)

Retração 

Linear (%) 
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Figura 4.16 – Valores preditos pelos modelos de absorção de água e de retração linear. 

  

Para as simulações realizadas, as condições 1, 2, 3, 16, 17, 18, 19, 20 e 21 estão 

de acordo com a classificação no grupo de absorção ―BIII‖, não sendo encontrada 

nenhuma condição que atendesse a classificação ―BIIb‖. 

Entretanto a condição de simulação 24 da Tabela 4.11 apresenta a melhor 

relação absorção/retração para a classificação ―BIIb‖. Nessa condição há necessidade de 

uma redução da absorção de água e da retração linear, cujos valores preditos foram 

10,05% e 1,265%, respectivamente.  

Foi então preparadá a condição experimental 14, tomando-se por base os níveis 

para as variáveis estudadas da condição de simulação 24. A Tabela 4.13 apresenta os 

valores obtidos nos ensaios e os preditos pelos respectivos modelos.  

 

Tabela 4.13 – Valores observados e preditos pelos modelos (condição experimental 14). 

 

 

Como os resultados obtidos ainda não permitiram a obtenção da melhoria da 

classificação foi então elaborado um novo do planejamento fatorial, dessa vez 

Ensaios Modelo Ensaios Modelo

< 100 50/50 32,7 0 -1 10,42 10,05 1,336 1,265

< 100 50/50 32,7 0 -1 10,56 10,05 1,313 1,265

14

Variáveis de saída

Gran 

(mesh)

Form      

(%VR1/%PR2)

Pr  

(MPa)
G F P 

Absorção de Água (%) Retração Linear (%) 

Condição 

experimental 

Nº

Variáveis de entrada Variáveis normalizadas
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mantendo-se constantes a granulometria, a formulação e a prensagem com base na 

condição experimental 14 e variando-se as seguintes condições de queima: temperatura 

de queima (Tq), taxa de aquecimento (Tx), e tempo do patamar de queima (Pt). O 

resfriamento foi feito de forma natural no próprio forno após o ciclo completo da 

queima.  

 

4.2.2 Modelo para Descrever a Influência das Condições de Queima na Absorção 

e Retração 

 

A Tabela 4.14 apresenta as condições experimentais do planejamento fatorial 

aplicado com as respectivas variáveis de entrada (fatores) e níveis adotados e 

normalizados. 

 

Tabela 4.14 - Variáveis de entrada (Tq, Tx e Pt) e respectivos níveis.  

 

 

Com base nos dados da Tabela 4.14 foi aplicado um planejamento fatorial 

completo com dois níveis e com três variáveis de entrada 2
3
 (triplicata em cada 

condição experimental) e 06 réplicas no ponto central, totalizando 30 corpos de provas.  

A Tabela 4.15 mostra a matriz de planejamento experimental com as variáveis 

de entrada e de saídas estudadas e a Figura 4.17 apresenta graficamente o 

comportamento médio da absorção de água e da retração linear ao longo das nove 

condições experimentais ensaiadas (Ensaios 1 a 9). Como feito anteriormente, nessa 



 

 

71 

 

figura estão destacados os patamares de 10% e 1,2% para absorção de água e retração 

linear respectivamente. 

 

Tabela 4.15 – Matriz do planejamento experimental (condições experimentais de 1 a 9). 

 
 

1.075 5 10 13,72 -0,05

1 1.075 5 10 13,15 -0,08

1.075 5 10 13,98 -0,08

1.075 5 50 13,22 -0,03

2 1.075 5 50 13,23 -0,07

1.075 5 50 13,45 -0,03

1.075 15 10 13,41 -0,15

3 1.075 15 10 12,86 -0,12

1.075 15 10 13,14 -0,03

1.075 15 50 13,15 -0,02

4 1.075 15 50 12,73 0,03

1.075 15 50 12,54 0,00

1.125 5 10 10,93 0,56

5 1.125 5 10 10,82 0,59

1.125 5 10 10,92 0,55

1.125 5 50 8,30 1,26

6 1.125 5 50 8,54 1,29

1.125 5 50 8,43 1,26

1.125 15 10 11,19 0,33

7 1.125 15 10 11,27 0,48

1.125 15 10 11,45 0,43

1.125 15 50 8,14 1,30

8 1.125 15 50 8,50 1,34

1.125 15 50 8,75 1,29

1.100 10 30 0 12,36 0,10

1.100 10 30 0 12,31 0,18

9 1.100 10 30 0 12,49 0,15

1.100 10 30 0 12,41 0,25

1.100 10 30 0 12,25 0,21

1.100 10 30 0 12,43 0,15

Variáveis de saída

Condição 

experimental Nº 

Variáveis de entrada Variáveis normalizadas

Tq        

(°C)

Tx     

(°C/min)

Pt         

(min)
Tq Tx Pt 

Absorção de 

Água (%)

Retração 

Linear (%) 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  0

  0

  0

  0

  0

  0
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Figura 4.17 – Variação da média da absorção de água (AA) e da retração linear (RL) 

obtidas para as condições experimentais de 1 a 9. 

 

Como era esperado, e de acordo com a literatura, a variável temperatura de 

queima influiu decisivamente na absorção de água, como pode ser observado nos 

ensaios das condições experimentais 6, 7 e 8. Entretanto, essas condições apresentam os 

maiores resultados para retração não podendo, portanto, serem classificados no grupo 

―BIIb‖. De acordo com a Tabela 4.15 e Figura 4.17, as demais condições experimentais 

atenderam as exigências para absorção e retração para classificação no grupo de 

absorção ―BIII‖. 

Utilizando a equação 3.7 para ajustar os dados apresentados na Tabela 4.15, e 

com o auxílio do software Statistica 8.0 (StatSoft, 2007), foram encontrados os 

seguintes modelos matemáticos paras as variáveis de saída, absorção de água (Equação 

4.18) e retração linear (Equação 4.19). 

 

   (          )  (         )    (          )    (         )    

(         )       (         )       (         )           (4.18) 

 

   (         )  (         )    (         )    (         )    

(         )       (         )       (         )           (4.19) 

 

Como aconteceu no planejamento anterior, observa-se que as distribuições dos 

resíduos para ambos os modelos não parecem ser aleatórias (Figura 4.18).  A falta de 

ajuste pode também ser explicada pelos deslocamentos sistemáticos dos pontos centrais 
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(Figura 4.19 (a) e (b)), indicando que os dados experimentais apresentam um 

comportamento não linear.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.18 - Distribuição de resíduos para os modelos lineares: para absorção de água 

(a); e para retração linear (b). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.19 – Valores experimentais e preditos pelos modelos lineares: para absorção de 

água (a); e para retração linear (b). 

 

Fazendo-se também a análise das incertezas paramétricas dos modelos obtidos, 

observa-se que os parâmetros relacionados à taxa de queima (Tx) e à interação entre a 

taxa de queima e o tempo de patamar (Tx.Pt) não são não são significativos, uma vez 

que as incertezas paramétricas (intervalos de confiança) são maiores que os seus 

respectivos parâmetros e/ou apresentam valores que não atendem ao nível de 

significância adotado. 

Para identificar quais variáveis de entrada possuem comportamento não linear, 

foram, então, preparadas e ensaiadas mais duas condições experimentais (10 e 11) que 

permitisse a identificação dos termos quadráticos (Tabela 4.16). 

 

 

 

 



 

 

74 

 

Tabela 4.16 – Matriz do planejamento experimental (condições experimentais 10 e 11). 

 
 

Uma nova estimação dos parâmetros foi realizada utilizando a Equação 4.5 

juntamente com todas as condições experimentais feitas anteriormente (condições 

experimentais de 1 a 11).  

Feitas as devidas análises das incertezas paramétricas foram obtidos os seguintes 

modelos com parâmetros significativos com 95 % de confiança (Equações 4.20 e 4.21). 

 

   (          )  (         )    (         )    (         )       

(         )       (         )            (4.20) 

 

   (         )  (         )    (         )    (         )       

(         )       (         )     (         )         (4.21) 

 

Nos gráficos da Figura 4.20 (a) e (b) observa-se que as distribuições dos 

resíduos parecem distribuir-se aleatoriamente, e os da Figura 4.21 (a) e (b) mostram os 

ajustes entre os dados experimentais e os preditos pelos modelos com dependências 

quadrática de absorção de água e de retração linear (Equações 4.20 e 4.21).  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.20 - Distribuição de resíduos para os modelos quadráticos: para absorção de 

água (a); e para retração linear (b). 

1.100 5 30 12,48 0,08

10 1.100 5 30 12,63 0,10

1.100 5 30 12,43 0,18

1.125 10 30 9,79 0,99

11 1.125 10 30 9,28 1,11

1.125 10 30 9,58 1,02

Condição 

experimental 

Nº 

Variáveis de entrada Variáveis normalizadas Variáveis de saída

Tq        

(°C)

Tx     

(°C/min)

Pt         

(min)
Tq Tx Pt 

Absorção de 

Água       

(%)

Retração 

Linear     

(%) 

  

  

  

  0

  0

  0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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Figura 4.21 – Valores observados e preditos pelos modelos quadráticos: para absorção 

de água (a) e retração linear (b). 

 

Assim, os modelos das Equações 4.20 e 4.21 descrevem os dados, com 95% de 

confiança, dentro da faixa estudada das variáveis, e com parâmetros significativos. Foi 

então aplicado o teste ―F‖ de FISHER para verificar se os modelos encontrados 

conseguem descrever os dados experimentais adequadamente à luz da estatística 

(Tabela 4.17). 

 

Tabela 4.17 – Teste ―F‖ entre as variâncias dos pontos centrais e as dos modelos: para a 

absorção de água (a) e para a retração linear (b). 

 

 

 

 

 

 

 

A Tabela 4.17 mostra os coeficientes de correlações do ajuste dos modelos, bem 

como a variância obtida para cada modelo e a dos pontos centrais do planejamento 

referentes a cada resposta analisada. É possível observar que o Fcalculado está dentro do 

intervalo do Ftabelado e o coeficiente de correlação do ajuste foi de 0,986 para ambos os 

modelos. Logo, os erros de predição do modelo são semelhantes aos erros 

experimentais e que, portanto, para o nível de confiança utilizado de 95%, os modelos 

podem ser considerados satisfatórios. 

Após essa análise, é possível fazer uso dos modelos para avaliar quais as 

variáveis que exercem maior influência em cada uma das respostas. A Figura 4.22 

(a)            Variância

Ponto central Modelo Inferior Superior

0,0078 0,0515 0,151 0,119 3,191 0,986

Fcalculado

Ftabelado Coeficiente 

de correlação

(b)            Variância

Ponto central Modelo Inferior Superior

0,00278 0,004 0,662 0,119 3,191 0,986

Fcalculado

Ftabelado Coeficiente 

de correlação
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apresenta o gráfico dos efeitos estimados (gráfico de Pareto) para os modelos de 

absorção de água (a) e retração linear (b), os quais foram obtidos por meio da razão 

entre o parâmetro e a sua respectiva incerteza paramétrica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.22 – Gráfico de PARETO dos efeitos estimados dos modelos de: (a) absorção 

de água; (b) retração linear. 

 

As Equações 4.20 e 4.21 e a Figura 4.22 mostram que a variável temperatura de 

queima (Tq) é a que mais exerce influência para redução da absorção, mas é também 

responsável pelo maior acréscimo da retração linear, o que está de acordo com a 

literatura. A variável Tq é também a única variável que influencia de forma quadrática a 

redução da absorção de água. Vários trabalhos na literatura estudam a influência da 

temperatura de queima nas propriedades físicas e mecânica de cerâmica de revestimento 

(SILVA NETO, 2007; BACCOUR et al., 2009; MEDEIROS, 2010). 

Com os modelos devidamente ajustados e capazes de descrever os dados 

experimentais adequadamente, foram então, planejadas duas novas condições 

experimentais (Tabela 4.18) para validação dos modelos.  

 

Tabela 4.18 - Matriz do planejamento experimental para validação dos modelos 

(condições experimentais 12 e 13) 

 

 

Ensaios Modelo Ensaios Modelo

1.115 15 50 10,21 10,05 0,792 0,910

1.115 15 50 10,14 10,05 0,742 0,910

1.115 15 50 10,38 10,05 0,742 0,910

1.075 10 30 13,27 13,22 0,066 0,099

1.075 10 30 13,61 13,22 0,033 0,099

1.075 10 30 13,34 13,22 0,054 0,099

12

13

Condição 

experimental Nº

Variáveis de entrada Variáveis normalizadas Variáveis de saída

Tq        

(°C)

Tx     

(°C/min)

Pt         

(min)
Tq Tx Pt 

Absorção de Água (%) Retração Linear (%) 
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De acordo com os resultados da Tabela 4.18 observa-se que os valores 

experimentais encontrados são coerentes com os valores preditos pelos modelos. 

Foram feitas, então simulações das condições experimentais com os modelos 

obtidos para absorção e retração (Equações 4.20 e 4.21), para se procurar identificar 

qual ou quais condições fornecem uma melhor relação absorção/retração. 

As simulações foram feitas usando os mesmos critérios adotados na simulação 

do planejamento anterior: combinando-se as 3 variáveis de entrada estudadas (Tq, Tx e 

Pt) com cada um dos 3 níveis das variáveis normalizadas (-1, 0, +1), totalizando 27 

condições de simulações e ao passar de uma condição experimental para outra, somente 

foi alterada uma variável normalizada mantendo-se constantes as outras duas variáveis.   

A Tabela 4.19 apresenta os resultados dos valores preditos pelos modelos para 

absorção de água e retração linear. A Figura 4.23 apresenta graficamente esse 

comportamento das variáveis de saída estudadas para cada condição de experimentação 

simulada. Como feito anteriormente, nessa figura estão destacados os patamares de 10% 

e 1,2% para absorção de água e retração linear respectivamente.  
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Tabela 4.19 - Matriz da simulação dos modelos para absorção de água e retração linear. 

 
 

 

1 1.075 5 10 13,55 -0,051

2 1.075 5 30 13,39 0,099

3 1.075 5 50 13,23 -0,054

4 1.075 10 50 13,05 -0,019

5 1.075 10 30 13,22 0,099

6 1.075 10 10 13,38 -0,085

7 1.075 15 10 13,20 -0,119

8 1.075 15 30 13,04 0,099

9 1.075 15 50 12,88 0,015

10 1.100 15 50 11,68 0,255

11 1.100 15 30 12,42 0,156

12 1.100 15 10 13,16 -0,246

13 1.100 10 10 13,16 -0,211

14 1.100 10 30 12,42 0,156

15 1.100 10 50 11,68 0,221

16 1.100 5 50 11,68 0,186

17 1.100 5 30 12,42 0,156

18 1.100 5 10 13,16 -0,177

19 1.125 5 10 10,87 0,524

20 1.125 5 30 9,55 1,040

21 1.125 5 50 8,22 1,254

22 1.125 10 50 8,40 1,288

23 1.125 10 30 9,73 1,040

24 1.125 10 10 11,05 0,490

25 1.125 15 10 11,23 0,455

26 1.125 15 30 9,90 1,040

27 1.125 15 50 8,58 1,322

28 1.075 5 10 13,55 -0,051

Condição de 

simulação  

Nº 

Variáveis de entrada Variáveis normalizadas Variáveis de saída

Tq        

(°C)

Tx     

(°C/min)

Pt         

(min)
Tq Tx Pt 

Absorção de 

Água (%)

Retração 

Linear (%) 
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Figura 4.23 – Valores preditos pelos modelos de absorção de água e de retração linear 

 

A Tabela 4.19 e a Figura 4.23 mostram que as condições de simulações números 

20, 23 e 26, apresentam valores de absorção de água e de retração linear dentro dos 

limites estabelecidos para classificação dos corpos de provas ensaiados no grupo de 

absorção de água ―BIIb‖. Para validação dos resultados simulados pelos modelos, foram 

preparadas as condições experimentais 14 e 15, tomando-se por base os níveis das 

simulações 23 e 26. A condição experimental 11, feita anteriormente coincidiu com a 

condição de simulação 20. A Tabela 4.20 apresenta os respectivos valores observados 

nos ensaios e os preditos pela simulação dos modelos. 

 

Tabela 4.20 – Valores observados (condições experimentais 11, 14 e 15) e preditos 

pelos modelos (condições de simulações 20, 23 e 26) 

 

 

Ensaios Modelo Ensaios Modelo

1.125 5 30 8,52 9,55 1,12 1,040

1.125 5 30 8,90 9,55 1,00 1,040

1.125 5 30 8,43 9,55 1,12 1,040

1.125 10 30 9,79 9,73 0,991 1,040

1.125 10 30 9,28 9,73 1,106 1,040

1.125 10 30 9,58 9,73 1,023 1,040

1.125 15 30 0 10,06 9,90 0,79 1,040

1.125 15 30 0 10,42 9,90 0,78 1,040

1.125 15 30 0 10,06 9,90 0,87 1,040

Variáveis normalizadas Variáveis de saída

Tq        

(°C)

Tx     

(°C/min)

Pt         

(min)
Tq Tx Pt 

Absorção de Água (%) Retração Linear (%) 

Condição 

simulada 

Nº

20

23

26

11

14

15

Condição 

experimental 

Nº

Variáveis de entrada
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Como pode ser observado na Tabela 4.20, foram encontradas duas condições 

experimentais (11 e 14) cujos valores obtidos nos ensaios experimentais para absorção 

de água e retração linear estão dentro dos limites estabelecidos para a classificação dos 

corpos de provas ensaiados no grupo de absorção ―BIIb‖ da NBR 13818 da ABNT.  

Entretanto, a condição experimental 14 é a condição que apresenta a melhor 

relação custo/benefício pois tem uma taxa de queima mais elevada, o que reduz o tempo 

total de queima.  

A partir das informações obtidas nos dois planejamentos fatoriais realizados 

sequencialmente, a Tabela 4.21 apresenta, para as condições experimentais estudadas, a 

condição de processamento encontrada neste trabalho, que apresenta a melhor relação 

absorção/retração para melhor classificação técnica da cerâmica dos corpos de provas 

ensaiados.  

 

Tabela 4.21 – Condições experimentais para classificação no grupo de absorção ―BIIb‖ 

 

 

Do exposto pode-se concluir que, para as condições experimentais estudadas, os 

objetivos propostos inicialmente de obtenção de modelos matemáticos para predição 

das propriedades de absorção de água e retração linear de cerâmicas de revestimento 

foram alcançados.  

Além disso, foi possível reduzir o número de experimentos para identificar como 

as variáveis estudadas influenciam a absorção e retração. Tudo isso se deve ao fato de 

um uso consciente e à forma sequencial de como as técnicas de planejamento são 

utilizadas nesse trabalho. Conforme comentado anteriormente, se fosse utilizar o 

planejamento do tipo DCCR completo para três variáveis, seria necessária a realização 

de mais 6 condições experimentais, que somando com as anteriores dariam um total de 

15 condições em cada etapa do planejamento. Em cada etapa desse trabalho com 13 

  CONDIÇÕES DE PROCESSAMENTO UNIDADE VALORES

  Granulometria (Gran)  mesh 100

  Formulação (Form) %VR1/%PR2 50/50

  Pressão (Pr) MPa 32,7

  Temperatura de queima (Tq) °C 1.125

  Taxa de queima (Tx) °C/min 10

  Tempo de patamar (Pt) min 30
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condições experimentais foram encontrados modelos matemáticos considerados 

satisfatórios, pois foram capazes de descrever os dados experimentais na faixa avaliada, 

com um nível confiança de 95 %. 

Portanto esse trabalho demonstrou que, quando as ferramentas de planejamento 

de experimentos são usadas de forma consciente e sequencial, os objetivos podem ser 

alcançados com um esforço mínimo, diminuindo assim o número de experimentos, o 

tempo e o custo da experimentação. 

Para os planejamentos fatoriais aplicados nesse trabalho para absorção de água e 

retração linear foram observadas as hipóteses utilizadas para a sua aplicação, dentre 

elas, que os erros experimentais associados às variáveis independentes podem ser 

desprezados, pois estas variáveis são controladas de forma apropriada e que são 

constantes ao longo de toda a região de experimentação. 

Entretanto, como visto anteriormente, vários trabalhos da literatura aplicados à 

cerâmica de revestimentos não fazem essa verificação e constroem modelos sem os 

erros experimentais serem devidamente identificados e caracterizados.  

A seguir, será demonstrada a importância da identificação e caracterização dos 

erros experimentais em um planejamento de experimentos, especialmente quando 

aplicado a materiais cerâmicos.  

 

4.3 IMPORTÂNCIA DA CARACTERIZAÇÃO DOS ERROS 

EXPERIMENTAIS 

 

O objetivo dessa etapa do trabalho é mostrar quais as consequências que podem 

ocorrer ao considerar-se a hipótese de erros constantes em planejamento fatorial durante 

a avaliação do módulo de resistência à flexão de placas cerâmicas para revestimentos. A 

partir das condições experimentais da Tabela 4.6, e com os respectivos resultados 

obtidos nos ensaios para a variável de saída módulo de resistência à flexão (MRF), 

foram montadas duas matrizes para mostrar a importância da identificação e 

caracterização dos erros experimentais. Na primeira matriz foi selecionado apenas um 

ensaio em cada condição experimental e com três réplicas no ponto central (como 

normalmente é feito em muitos trabalhos de planejamento fatorial), e a segunda matriz 

foi montada considerando os resultados obtidos com réplicas em todas as condições 

experimentais. Uma análise comparativa dos modelos obtidos para cada matriz, mostrou 
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que as conclusões podem ser totalmente diferentes para as mesmas condições 

experimentais, quando não são identificados os erros experimentas.   

 

4.3.1 Importância da Caracterização dos Erros Experimentais em um 

Planejamento Fatorial de Experimentos 

 

Como visto anteriormente os erros experimentais precisam ser devidamente 

caracterizados, pois dentre as hipóteses utilizadas pela técnica de planejamento fatorial, 

considera-se que os erros experimentais associados às variáveis independentes podem 

ser desprezados, além de se considerar que os erros experimentais das variáveis 

dependentes são constantes ao longo de toda a região de experimentação. 

O estudo que será apresentado a seguir mostra consequências que podem ocorrer 

ao se negligenciarem os erros experimentais. A realização deste estudo está baseada nos 

resultados para ruptura à flexão apresentados nas Tabela 4.22, cujas condições 

experimentais são as mesmas da Tabela 4.6. 

No que diz respeito à análise da ruptura à flexão, uma das hipóteses feitas para o 

comportamento dos resultados experimentais está relacionada à presença de erros 

experimentais relativamente grandes. Uma das hipóteses utilizada durante a concepção 

da técnica de planejamento fatorial está justamente relacionada ao comportamento dos 

erros experimentais, pois supõe que os erros são constantes ao longo de toda a região de 

experimentação. É necessária, então, a realização das réplicas em apenas uma condição 

experimental, neste caso o ponto central, uma vez que assim é possível manter a 

ortogonalidade do plano, verificar-se a existência de não linearidades e ter-se uma 

estimativa do erro experimental (BOX et al., 2005; SCHWAAB e PINTO, 2011).  

Em vários trabalhos relatados na literatura sobre o uso da ferramenta de 

planejamento fatorial, as réplicas são realizadas no ponto central e, nas demais 

condições, a execução dos experimentos é feita sem réplicas. Assim, um dos objetivos 

deste estudo é fazer uma comparação entre os resultados apresentados anteriormente e 

uma comparação com a abordagem tradicional dos planos fatoriais. 
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Tabela 4.22 - Matriz do planejamento experimental (condições experimentais de 1 a 9) 

com réplicas 

 

 

Variável de saída

< 200 25/75 32,7 20,59

< 200 25/75 32,7 17,37

< 200 25/75 40,9 20,18

< 200 25/75 40,9 25,82

< 200 75/25 32,7 21,97

< 200 75/25 32,7 20,91

< 200 75/25 40,9 21,18

< 200 75/25 40,9 27,35

< 100 25/75 32,7 17,63

< 100 25/75 32,7 20,82

< 100 25/75 40,9 19,65

< 100 25/75 40,9 16,80

< 100 75/25 32,7 21,21

< 100 75/25 32,7 25,77

< 100 75/25 40,9 29,55

< 100 75/25 40,9 25,64

< 150 50/50 36,8 0 0 0 20,00

< 150 50/50 36,8 0 0 0 13,91

< 150 50/50 36,8 0 0 0 21,72

< 150 50/50 36,8 0 0 0 17,29

< 150 50/50 36,8 0 0 0 14,79

< 150 50/50 36,8 0 0 0 23,79

< 150 50/50 36,8 0 0 0 15,75

< 150 50/50 36,8 0 0 0 17,91

< 150 50/50 36,8 0 0 0 18,24

< 150 50/50 36,8 0 0 0 13,94

9

6

7

8

3

4

5

P 
Resistência à 

Flexão (MPa)

1

2

Gran 

(mesh)

Form      

(%VR1/ %PR2)

Pr  

(MPa)
G F 

Condição 

experimental 

Nº 

Variáveis de entrada Variáveis normalizadas
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4.3.2 Modelo para Predição do Módulo de Resistência à Flexão com 

Réplicas somente no Ponto Central 

 

Este estudo comparativo será feito para o caso da ruptura à flexão, sendo 

escolhido intencionalmente da Tabela 4.22 apenas um ensaio (sem réplicas) em cada 

condição experimental (de 1 a 8) e três réplicas do ponto central (condição experimental 

9), conforme pode ser observado na Tabela 4.23. O objetivo desta comparação é mostrar 

o que poderia ocorrer se os experimentos fossem realizados apenas como é mostrado na 

Tabela 4.23 com os resultados referentes ao módulo de resistência à flexão. 

 

Tabela 4.23 - Matriz do planejamento experimental (condições experimentais de 1 a 9) 

com réplicas só no ponto central 

 

 

Utilizando a equação 3.7 para ajustar os dados apresentados na Tabela 4.23, foi 

encontrado o seguinte modelo matemático paras a variável de saída módulo de 

resistência à flexão (Equação 4.22). 

 

    (          )  (         )   (         )   (         )   

(         )     (         )     (         )            (4.22) 

Variável de saída

1 < 200 25/75 32,7 17,37

2 < 200 25/75 40,9 25,82

3 < 200 75/25 32,7 20,91

4 < 200 75/25 40,9 27,35

5 < 100 25/75 32,7 17,63

6 < 100 25/75 40,9 16,80

7 < 100 75/25 32,7 25,77

8 < 100 75/25 40,9 29,55

< 150 50/50 36,8 13,91

< 150 50/50 36,8 14,79

< 150 50/50 36,8 13,94

Resistência à Flexão 

(MPa)

9

Condição 

experimental 

Nº

Variáveis de entrada Variáveis normalizadas

Gran    

(mesh)

Form                

(%VR1/ %PR2)

Pr         

(MPa)
G F P 
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Como aconteceu nos planejamentos anteriores, observa-se que a distribuição dos 

resíduos para o modelo do MFR (Equação 4.22) não parecem ser aleatórias (Figura 

4.24).  A falta de ajuste pode também ser explicada pelo deslocamento sistemático do 

ponto central (Figura 4.25), indicando que os dados experimentais apresentam um 

comportamento não linear.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.24 – Distribuição de resíduos para  Figura 4.25 –Valores observados e preditos 

o modelo linear do MRF    pelo modelo do MRF 

 

   

Seguindo os mesmos procedimentos anteriores, para identificar quais variáveis 

de entrada possuem comportamento não linear, foram então, preparadas e ensaiadas as 

condições experimentais 10 e 11 (Tabela 4.24). 

 

Tabela 4.24 - Matriz do planejamento experimental (condições experimentais 10 e 11). 

 
 

 

Uma nova estimação dos parâmetros foi realizada utilizando a Equação 4.5 

juntamente com todas as condições experimentais feitas anteriormente (condições 

experimentais de 1 a 11). Feitas as análises das incertezas paramétricas foi obtido o 

seguinte modelo matemático para o momento de resistência à flexão (MRF) com todos 

os parâmetros significativos. 

 

Variável de saída

10 < 100 50/50 36,8 0 0 26,03

11 < 150 50/50 32,7 0 0 22,46

Condição 

experimental 

Nº 

Variáveis de entrada Variáveis normalizadas

Gran 

(mesh)

Form      

(%VR1/ %PR2)

Pr  

(MPa)
G F P 

Resistência à 

Flexão (MPa)
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    (          )  (         )   (         )   (         )       

(          )    (          )    (          )         (4.23) 

  

No gráfico da Figura 4.26 observa-se que as distribuições dos resíduos parecem 

distribuir-se aleatoriamente, e o da Figura 4.27 mostra os ajustes entre os dados 

experimentais e os preditos pelo modelo com dependências quadráticas para o módulo 

de resistência à flexão (Equação 4.23). 

A Figura 4.27 confirma o ajuste entre os dados experimentais e os preditos pelo 

modelo com dependência quadrática (Equação 4.23). Assim, o modelo obtido descreve 

adequadamente os dados, com 95% de confiança, dentro da faixa estudada das 

variáveis, e com parâmetros significativos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.26 – Distribuição de resíduos para  Figura 4.27 –Valores observados e preditos 

o modelo linear do MRF após ajustes.  pelo modelo do MRF após ajustes. 

 

A Figura 4.28 apresenta o gráfico de Pareto dos efeitos estimados para o modelo 

de ruptura à flexão. De acordo com a Figura 4.29, todas as variáveis quadráticas 

exercem grande influência sobre o valor da ruptura à flexão (em especial a 

granulometria), assim como o termo linear da formulação.   

 

 

Figura 4.28 – Gráfico dos efeitos estimados do modelo do momento de flexão à ruptura. 
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Além da análise dos parâmetros do modelo é necessária a realização de uma 

análise estatística que permita verificar se o modelo encontrado consegue descrever os 

dados experimentais adequadamente à luz da estatística. A Tabela 4.25 apresenta os 

resultados obtidos com a aplicação do Teste ―F‖ de FISHER. 

 

Tabela 4.25 – Teste ―F‖ entre as variâncias dos pontos centrais e a do modelo do 

módulo de ruptura à flexão 

 

 

 

Como pode ser observado, o valor do Fcalculado ficou dentro do intervalo do 

Ftabelado. Logo os erros de predição do modelo são semelhantes aos erros experimentais e 

com isso pode-se dizer que o modelo é considerado satisfatório e é capaz de descrever 

os dados experimentais na faixa avaliada para um nível de confiança utilizado de 95 %.  

Entretanto, o modelo para o MRF (Equação 4.23) foi obtido com apenas um 

ensaio nos níveis +1 e -1 e três réplicas no ponto central.  

Será mostrado a seguir a obtenção de um novo modelo para o momento de 

ruptura à flexão (MRF), agora utilizando todas as réplicas que foram feitas nas 

condições experimentais de 1 a 9 da Tabela 4.22. 

 

4.3.3 Modelo para Predição do Módulo de Resistência à Flexão com 

Réplicas em todos as Condições de Experimentais 

 

Utilizando a Equação 3.7 para ajustar os dados apresentados na Tabela 4.22 foi 

encontrado o seguinte modelo matemático paras a variável de saída módulo de 

resistência à flexão (Equação 4.24). 

 

    (          )  (         )   (         )   (         )   

(         )     (         )    (         )                       (4.24) 

     

Como aconteceu nos planejamentos anteriores, observa-se que a distribuição dos 

resíduos para o modelo do MFR (Equação 4.24) não parecem ser aleatórias (Figura 

              Variância

Ponto central Modelo Inferior Superior

0,250 1,195 4,780 0,118 39,298 0,965

Fcalculado

Ftabelado Coeficiente 

de correlação
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4.29), e a Figura 4.30 mostra o ajuste entre os dados experimentais e os preditos pelo 

modelo, sendo possível observar que o modelo utilizado não consegue descrever os 

dados experimentais, apresentando um coeficiente de correlação em torno de 0,56.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.29 – Distribuição de resíduos para  Figura 4.30 –Valores observados e preditos 

o modelo linear do MRF    pelo modelo do MRF 

 

 

Além disso, é possível observar ainda na Figura 4.30 que a variabilidade do 

ponto central (destacada pelo retângulo) é grande. Com auxílio da Figura 4.31, que 

mostra os valores obtidos de ruptura para cada experimento, é possível verificar que os 

resultados de cada ensaio flutuam em torno das réplicas do ponto central (destacada 

pelo retângulo). Este comportamento explica o resultado apresentado pela Equação 

4.24, pois a Figura 4.32 mostra que mesmo realizando os experimentos em diversas 

condições, os valores são basicamente os mesmos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.31 - Valores experimentais para o módulo de resistência à flexão por 

experimento 

 

É possível perceber na Equação 4.24, que vários parâmetros não possuem 

significado estatístico, uma vez que os erros dos parâmetros são maiores que os valores 

dos parâmetros. Como não há significado estatístico, assim não é possível atribuir a 

estes parâmetros um significado físico, ou seja, não é possível verificar qual a influência 

de cada uma destas variáveis. Mesmo promovendo a retirada destes termos que não 
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exercem influência no modelo, que neste caso é o procedimento correto a ser feito, não 

há uma melhora no ajuste entre os dados experimentais e os preditos pelo modelo. 

Diante disto é possível levantar duas hipóteses:  

 Primeira hipótese: nenhuma das variáveis influencia a ruptura, dentro dos limites 

adotados para realização dos experimentos, entretanto, a faixa operacional pode 

ser ampliada de modo a verificar se haverá a obtenção de valores de ruptura 

diferentes da faixa do ponto central. Com relação a essa hipótese vários 

trabalhos da literatura comprovam a influência das variáveis estudadas 

(granulometria, formulação e pressão) sobre a variável resposta módulo de 

resistência à flexão, sendo, portanto pouco provável essa conclusão. 

 Segunda hipótese: os erros experimentais podem estar altos, uma vez que os 

valores obtidos em relação aos pontos centrais variam de 14 a 24 MPa. Uma das 

ferramentas que pode ajudar a identificar esses erros é a ferramenta estatística 

diagramas de árvores, para rastreamento de fontes de erros e verificar se os 

experimentos são reprodutíveis estatisticamente. 

 

Com relação à segunda hipótese, a variabilidade dos resultados encontrados está 

de acordo com o esperado para o comportamento mecânico de materiais cerâmicos 

conforme abordado na revisão da literatura. Entretanto, os resultados obtidos para os 

ensaios de ruptura podem ser utilizados para avaliar se os mesmos são superiores aos 

valores mínimos estabelecidos de acordo com a respectiva classificação do grupo de 

absorção de acordo com a NBR 138118 da ABNT.  

Diante do exposto pode-se concluir que com o modelo encontrado para o 

módulo de resistência à flexão, para as condições de processamento adotadas, não foi 

possível derivar observações conclusivas.  

Entretanto, para o mesmo planejamento de experimentos realizado inicialmente 

de acordo com a Tabela 4.23, quando só foram realizadas réplicas no ponto central, se 

obteve um modelo considerado satisfatório na faixa avaliada, para o nível confiança de 

95 %.  

Ficou, portanto, demonstrado que, ao se aumentar o número de experimentos em 

cada condição experimental, especialmente na condição do ponto central (Tabela 4.22), 

o modelo encontrado para o momento de resistência à flexão (MRF) não foi considerado 

estatisticamente representativo para o nível de confiança adotado de 95%. 



 

 

90 

 

É com base nessa comparação, que é possível perceber o quão importante é o 

estudo do comportamento dos erros experimentais, e como a sua caracterização é de 

fundamental importância para avaliar as propriedades físicas e mecânicas de placas para 

revestimento cerâmico, bem como a construção de modelos para prever estas 

propriedades. Assim, antes de se realizarem experimentos visando à construção de 

modelos, é necessário caracterizar os erros experimentais e verificar quais as possíveis 

fontes de erros por meio de ferramentas estatísticas adequadas.  

 

4.4 PROCEDIMENTO PARA APLICAÇÃO DO PLANEJAMENTO FATORIAL 

DE EXPERIMENTOS 

 

O uso das técnicas de planejamento de experimentos como, por exemplo, o 

planejamento fatorial, aparenta às vezes ser uma tarefa simples. Entretanto, não é trivial, 

como pôde ser observado ao longo dos resultados apresentados nesta tese. Assim, será 

mostrado a seguir um fluxograma sobre como fazer uso da ferramenta de planejamento 

de experimentos, pois é preciso muita reflexão sobre as decisões que serão tomadas para 

obter sucesso durante a execução de um planejamento de experimentos. A Figura 4.32 

apresenta um fluxograma com a proposta de um procedimento sobre o uso das técnicas 

de planejamento de experimentos. 

Antes de começar qualquer atividade experimental o experimentador precisa 

saber qual o objetivo que ele deseja alcançar com a realização dos experimentos (Passo 

1). Devido aos objetivos serem os mais variados possíveis é que surgem as diferentes 

técnicas de planejamento de experimentos. Geralmente, quando as pessoas fazem uso 

das ferramentas de planejamento de experimentos, na maioria dos casos, buscam 

compreender melhor a relação entre as variáveis de entrada e as respostas, ou seja, 

inicialmente o pesquisador deseja descobrir se e como estas variáveis independentes 

influenciam as dependentes (Passo 2). Caso os objetivos sejam diferentes deste, outra 

técnica de planejamento de experimento deve ser utilizada (Passo 3 e 4). 
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Figura 4.32 – Fluxograma dos procedimentos propostos de como usar adequadamente o 

planejamento fatorial de experimentos 

 

Uma vez definido o objetivo (Passo 2), o usuário deverá usar uma técnica de 

planejamento de experimentos que atenda ao objetivo determinado, que neste caso, é a 

técnica conhecida como planejamento fatorial (Passo 5). Após a escolha da técnica, é 

preciso escolher quais e quantas serão as variáveis que serão estudas de modo a verificar 

como elas influenciam as variáveis de resposta. Mas, antes de começar qualquer 

experimento, o usuário deverá refletir sobre alguns questionamentos, por exemplo: 

 Quanto custa o experimento? 

 Quanto tempo leva o experimento? 

 Qual o prazo para a realização dos experimentos? 

 Qual a disponibilidade da instrumentação? 

Outros questionamentos como estes podem ser encontrados em HIMMELBLAU 

(1970) e SCHWAAB e PINTO (2011). Refletir sobre estas questões antes de começar 

qualquer planejamento experimental é extremamente importante, pois com base nessas 
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reflexões será possível definir qual o número de variáveis de entrada e saída que serão 

estudadas. Assim, após a definição das variáveis a serem investigadas, é necessário 

escolher qual a faixa de operação de cada uma. Para isto, é preciso que o usuário faça 

um estudo com bases em trabalhos da literatura especializada, bem como conhecer as 

limitações locais, por exemplo, precisão e faixa de operação dos instrumentos. 

Uma vez definida a faixa de operação de cada variável elas devem ser 

normalizadas entre -1 a +1 com o intuito de deixar todas as variáveis na mesma ordem 

de grandeza facilitando, assim, a comparação entre quais as variáveis de entrada que 

mais influenciam as respostas. Além disso, a normalização reduz a correlação e as 

incertezas paramétricas.  

Feito isso, a próxima etapa (Passo 6) é definir o número de experimentos, ou 

seja, definir o conjunto inicial de experimentos. Inicialmente, deve-se começar por uma 

quantidade pequena de experimentos definida por um planejamento fatorial com dois 

níveis mais as réplicas no ponto central, como mostra a Equação 4.25. 

 

         (     )         (4.25) 

 

onde NE é o número de experimentos; NV é número de variáveis de entrada (fatores) e 

NR é número de réplicas.  

 

Após a definição da quantidade de experimentos e, consequentemente, da matriz 

de planejamento de experimentos, o próximo passo é realizar os experimentos (Passo 

7). Entretanto, antes de realizar o Passo 7, há uma próxima etapa (Passo 8) que trata de 

um questionamento se os erros estão controlados. Este apontamento deve ser refletido e 

ponderado pelo usuário, pois em qualquer atividade experimental a caracterização dos 

erros é algo que deve ser obrigatório, para que haja confiabilidade nos resultados. 

Assim, não deveriam ser realizadas apenas réplicas no ponto central, como foi proposto 

anteriormente, o correto seria fazer isso em todas as condições experimentais. 

Entretanto, isso não é uma tarefa trivial e muitas vezes a decisão de realizar ou não as 

réplicas, está relacionada aos questionamentos apontados anteriormente como, por 

exemplo, o custo e o tempo de execução do experimento. 

Desta forma, torna-se prática realizar apenas as réplicas no ponto central, pois 

como comentando anteriormente, para a concepção do plano fatorial considera-se que 

os erros ao longo da região de experimentação são constantes. Sendo assim, as réplicas 
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são feitas apenas no ponto central, visando a manter a ortogonalidade do plano e, com 

isso, ter uma estimativa do comportamento dos erros. 

Mesmo assim, é possível dar uma resposta ao questionamento apresentado no 

Passo 8. Para isso, aconselha-se fazer a execução dos experimentos apenas nas réplicas 

dos pontos centrais, apesar de que o recomendado estatisticamente seria fazer todos os 

experimentos de forma aleatória. Mas, ao começar pelas réplicas no ponto central é 

possível ter-se uma noção sobre o comportamento dos erros experimentais. Caso haja 

uma baixa variabilidade, o usuário pode realizar os demais experimentos, caso 

contrário, esta dispersão deve ser avaliada para que sejam identificados e corrigidos os 

erros, de modo a reduzir a variabilidade (Passo 9), pois, se as réplicas no ponto central 

apresentam grande variabilidade, as chances de se obter sucesso ao empregar o plano 

fatorial serão mínimas. 

Para identificar e reduzir esses erros é preciso fazer uso de ferramentas 

estatísticas simples, por exemplo, usar o teste ―t‖ e ―F‖ para verificar como os erros se 

comportam e se há reprodutibilidade. Caso seja possível reduzir a variabilidade das 

medidas os experimentos do planejamento fatorial devem ser realizados. Se não for 

possível reduzir, corrigir e/ou identificar a fonte dos erros (Passo 11), o usuário deverá 

fazer um estudado mais aprofundado sobre o que está causando este resultado. Isso é 

comum ocorrer quando o usuário possui em seu local de trabalho algum equipamento 

que não possui uma resolução adequada para identificar as respostas, sendo necessária a 

troca/compra de um instrumento adequado, que não é algo simples. 

Uma vez que os experimentos tenham sido executados, a próxima etapa (Passo 

12) é fazer uso de um modelo empírico para avaliar a existência de vínculos entre as 

variáveis de entrada e saída. Primeiramente, devido ao tipo de plano fatorial utilizado o 

modelo utilizado será composto apenas por interações lineares de cada variável e 

interações combinadas entre duas variáveis. Após a estimação dos parâmetros do 

modelo, deverá ser avaliado o ajuste entre os dados preditos e observados (Passo 13). Se 

o ajuste for baixo, recomenda-se olhar o comportamento dos dados preditos versus os 

dados observados (Passo 14), se os valores referentes aos pontos centrais estiverem 

deslocados sistematicamente para cima ou para baixo, isso é um indício de que os dados 

experimentais possuem dependências não lineares do tipo quadráticas.  

Para verificar isso, basta introduzir no modelo um termo quadrático, como 

explicado anteriormente ao longo dos resultados desta tese. Caso a introdução desse 

termo no modelo melhore significativamente o ajuste, mais experimentos devem ser 
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realizados com o objetivo de identificar as dependências quadráticas (Passo 17). Ao 

realizar os experimentos, uma nova estimação dos parâmetros do modelo que contemple 

as dependências quadráticas deve ser realizada (Passo 18), para que em seguida, sejam 

executados os Passos 12 e 13.  

Entretanto, se o teste feito para verificar a existência de dependências 

quadráticas não apresentar um bom ajuste, o usuário deverá investigar o que pode está 

causando isso (Passo 16). Uma hipótese que deve ser testada para melhorar o ajuste é 

fazer uso de outro modelo empírico ou até mesmo de um modelo fenomenológico. Vale 

lembrar que uma das hipóteses do plano fatorial é que a variável de resposta pode ser 

representada por uma série de contribuições lineares das variáveis de entrada, ou seja, 

nem sempre um simples modelo empírico polinomial conseguirá representar a 

complexidade não linear de determinados fenômenos. 

Independentemente do modelo selecionado, o próximo passo (Passo 19) é 

realizar as análises estatísticas necessárias referentes ao modelo obtido. Primeiro, devem 

ser analisadas as incertezas paramétricas, como mostrado neste capítulo. Após obter um 

modelo com parâmetros significativos, é necessário realizar o Teste ―F‖ de FISHER 

entre o modelo e os dados experimentais, com objetivo de verificar se os erros de 

modelagem são compatíveis com a realidade experimental (erros experimentais). Com o 

modelo devidamente ajustado e capaz de descrever os dados experimentais 

adequadamente, faça a validação do modelo (Passo 20).   

Após isso, deve ser analisada a magnitude dos efeitos referentes a cada variável, 

com o intuito de entender como estas variáveis de entrada influenciam as variáveis de 

respostas. Por último (Passo 21), ao verificar como cada variável de entrada influencia 

as respostas, cabe ao usuário interpretar fenomenologicamente estes resultados 

apresentados pelo modelo.  

A seguir são apresentadas as recomendações que devem ser observadas quando 

da utilização do referido fluxograma quando o planejamento fatorial for aplicado a 

materiais cerâmicos, tendo em vista as particularidades do comportamento mecânico 

dos mesmos.  
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4.4.1 Utilização do Fluxograma para o Planejamento Fatorial Aplicado à 

Cerâmica de Revestimento 

 

Ao utilizar o fluxograma da Figura 4.32 para o planejamento fatorial aplicado à 

cerâmica de revestimento, além de todas as recomendações apresentadas, são propostos 

procedimentos complementares para os Passos 2, 5, e 6, de acordo com as seguintes 

etapas: 

 

a) PASSO 2 - Identificar as interações entra as variáveis dependentes e 

independentes. 

 

Como visto as principais variáveis independentes que influenciam as 

propriedades físicas e mecânicas da cerâmica de revestimento são: Formulação; 

Granulometria; Prensagem; Temperatura de queima; Taxa de queima e Tempo de 

patamar. As principais propriedades físicas e mecânicas de interesse (variáveis 

dependentes) deste estudo para melhoria da classificação técnica da cerâmica de 

revestimento de acordo com a NBR 13816 são: Absorção de água, retração linear e 

módulo de ruptura à flexão. 

 

b) PASSO 5 - Utilize o planejamento fatorial. Defina as variáveis de 

entrada e respectivos níveis. 

 

Após definir os níveis para cada variável de entrada, normalizar com os   níveis  

(-1), (0) e (+1). A partir das variáveis independentes acima definidas anteriormente, o 

usuário deverá definir quais deverão ser estudadas e os seus respectivos níveis. Se todas 

forem estudadas em conjunto, para a aplicação do planejamento fatorial completo a dois 

níveis, são necessários 64 (2
6
) ensaios, sem contar os experimentos no ponto central e as 

réplicas em todas as condições de experimentações.  

Entretanto, neste trabalho, com o objetivo de redução do número de 

experimentos, optou-se por separar as variáveis independentes em dois grupos, 

aplicando inicialmente o planejamento fatorial nas seguintes condições: 

I. Variáveis de entrada: Formulação, granulometria e prensagem; 

II. Variáveis de saída: Absorção de água; retração linear e momento de ruptura 

à flexão. 



 

 

96 

 

III. Fixar as condições de processamento: Temperatura de queima; taxa de 

queima e tempo de patamar.  

 

c) PASSO 6 – Quantos experimentos? 

 

Aplicar o planejamento fatorial completo 2
3
:  

 Com triplicata em cada condição experimental; 

 03 réplicas no ponto central (0); 

 Total condições experimentais: 09; 

 Total experimentos: 27   

 

d) Seguir os demais do fluxograma passos até o final (Passo 21) 

 

Verificar se foram encontradas condições experimentais que permitam concluir 

pela melhoria da classificação técnica de acordo com os limites estabelecidos para 

absorção de água, retração linear e módulo de ruptura à flexão. Se encontrado então o 

planejamento está concluído. Se não encontrando, fazer uma simulação com o modelo 

para obter uma condição de simulação que mais se aproxima dos referidos limites. Faça 

experimentos nessa condição para a devida validação.  

 

e) Elaborar novo planejamento fatorial, repetindo os Passos 5 e 6 

 

Elaborar um novo planejamento fatorial completo, utilizando as seguintes 

condições: 

I. Variáveis de entrada: Temperatura de queima; taxa de queima e tempo de 

patamar; 

II. Variáveis de saída: Absorção de água; retração linear e momento de ruptura 

à flexão; 

III. Fixar as condições de processamento obtidas no planejamento anterior para 

a condição ótima: Formulação, granulometria e prensagem; 
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f) Seguir os demais passos do fluxograma até o final (Passo 21) 

 

Interpretar os resultados e concluir o planejamento com a condição experimental 

que possibilite a melhoria da classificação técnica da cerâmica de revestimento. 
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5. CONCLUSÕES  

 

Com base nos resultados obtidos neste trabalho são apresentadas as seguintes 

conclusões: 

 

a) Com relação à avaliação da potencialidade de argilas da formação geológica 

Calumbi e Riachuelo, em Sergipe, para aplicação em revestimento cerâmico, pode-

se concluir que as amostras do depósito ―A‖ apresentaram um alto teor de argila em 

comparação com as amostras dos depósitos ―B‖ e ―C‖ assim como maiores índices 

de plasticidade, o que exigirá uma especial atenção no processamento de produtos 

de cerâmica. A análise química revelou que todas as argilas contêm, 

predominantemente, SiO2, Al2O3 e FeO3, acompanhados por um teor significativo 

de CaO (exceto amostras do depósito ―A‖). Isto explica a perda de massa elevada, 

devido à decomposição da calcita, para as amostras PR2 (depósito ―B‖) e DFR1 

(depósito ―C‖). As amostras coletadas são características de argilas caulinitas, com 

presença de fases características da ilita, gibsita, quartzo, calcita e feldspato, 

enquanto que as fases mulita, guelenita e anortita foram observados a 1100 °C. 

Estas novas fases são formadas principalmente por transformação térmica e uma 

série de reações da calcita com os argilominerais. A decomposição da calcita foi 

observada para todas as amostras nas temperaturas acima de 900 ºC. A presença de 

minerais de quartzo e calcita foi ainda confirmada por análise de FTIR. O elevado 

teor de calcita nos depósitos ―B‖ e ―C‖ retarda o processo de sinterização causando 

maior porosidade ao revestimento, o que ocorre em menor proporção com as argilas 

do depósito ―A‖. 

 

b) Com relação à utilização de utilização técnicas de experimentos para obtenção de 

modelos matemáticos para predição das propriedades de absorção e retração de 

materiais para cerâmicas de revestimento, foi possível observar que a execução dos 

experimentos foi realizada seguindo o procedimento proposto anteriormente. Isto 

permitiu mostrar que usar as técnicas de planejamento de experimentos e obter 

sucesso, isto é, alcançar os objetivos desejados não é uma tarefa trivial, é preciso 

que o experimentador reflita sempre sobre cada decisão a ser tomada. Além disso, 
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para alcançar os objetivos desejados, é necessário que o usuário estude e conheça 

bem as técnicas de planejamento que deseja usar. 

Particularmente, o uso destas técnicas para melhorar propriedades como 

absorção e retração possibilitou a obtenção de um modelo empírico que mostrou ser 

capaz de projetar novas condições experimentais visando à otimização destes 

corpos de provas, no que se refere à absorção de água e retração linear. Ademais, a 

forma como foram utilizadas a ferramentas de planejamento de experimentos 

possibilitou a redução do número de experimentos, pois, caso a realização dos 

experimentos fossem conduzidos como é abordado pela literatura a quantidade de 

experimentos seria maior. Com isso, é possível mostrar que o planejamento de 

experimentos quando é utilizado de forma correta, permite a redução do número de 

experimentos. 

 

c) Para demonstrar a importância da identificação e caracterização dos erros 

experimentais para a obtenção de um modelo empírico que fosse capaz de predizer 

propriedades mecânicas de materiais cerâmicos, foi possível observar as 

consequências que podem ocorrer quando se utiliza o planejamento fatorial sem 

saber as hipóteses envolvidas durante a sua concepção, mais especificamente, a 

hipótese de que os erros são constantes ao longo da região de experimentação e que 

nem sempre é verdade, como foi mostrado neste trabalho. Assim, como ficou 

demonstrado que ao se considerar a hipótese de erros constantes, conclusões 

erradas podem ser obtidas quando os erros experimentais não são caracterizados de 

forma correta, especialmente para materiais cerâmicos. Portanto, o modelo 

estatístico utilizado nesse trabalho não permitiu predizer a resistência à flexão nas 

condições experimentais estudadas, devido à grande variabilidade dos erros 

experimentais, o que é uma das características do comportamento mecânico dos 

materiais cerâmicos. 

 

Por fim, constatou-se nesse trabalho que quando as ferramentas de planejamento 

de experimentos são usadas de forma racional e sequencial, elas podem ser usadas para 

a melhoria da classificação técnica de materiais cerâmicos com um menor número de 

experimentos, consequentemente com menor tempo e menor custo de experimentação. 
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6 TRABALHOS FUTUROS 

 

Como sugestões para o desenvolvimento de pesquisas futuras podem-se citar: 

 

 A aplicação dos estudos estatísticos desenvolvidos neste trabalho, mas 

utilizando-se placas nas dimensões reais e nas condições de queima utilizadas na 

indústria. 

 

 A utilização de aditivos (pó de brita, feldspatos, outras argilas da região, etc.) 

que contribuam com o aumento de fundentes na formulação para melhorias de 

propriedades físicas e mecânicas de cerâmica de revestimento. 

 

 Estudar a influência direta da porosidade na obtenção de modelos matemáticos 

para predição da resistência à flexão da cerâmica de revestimento. 

 

 Aplicar o planejamento fatorial fracionado utilizando-se da análise conjunta de 

das variáveis formulação, granulometria, prensagem e condições de queima. 

 

 Investigação da durabilidade de placas cerâmicas utilizando câmaras de névoa 

salina para reproduzir os resultados que ocorrem nas condições reais de 

intemperismo nos seus locais de utilizações. 
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