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Resumo 

As crescentes exigências construtivas em conjugação com as restrições ambientais fazem com 

que os materiais de construção sejam alvo de estudos intensivos, nomeadamente na avaliação 

e na pesquisa da melhoria e otimização das suas características físicas e mecânicas. Vários 

estudos comprovaram o potencial da utilização de certos tipos de subprodutos industriais na 

otimização de materiais cerâmicos. Ao introduzir um produto sem utilidade aparente e isento 

de valor económico, é possível reduzir substancialmente os custos inerentes ao processo de 

fabrico daqueles materiais, através da redução de matéria prima natural (argila), enquanto se 

adota uma atitude responsável e “amiga do ambiente”.  

O presente trabalho tem como finalidade a otimização das propriedades tecnológicas de 

provetes cerâmicos, através da formulação de pastas compostas por misturas de argila vermelha 

e percentagens crescentes de subprodutos industriais. Dada a sua abundância e composição, 

foram selecionados dois tipos distintos de resíduos industriais para a realização desta 

dissertação: as cinzas de fundo, subproduto originário da queima do carvão na central 

termoelétrica de Sines e as lamas resultantes da serragem de mármore das indústrias 

transformadoras de rocha ornamental de Estremoz. 

No total procedeu-se à formulação de 25 tipos distintos de pastas cerâmicas, diferenciados pela 

adição individual (misturas simples) e combinada (misturas compostas) de cada um dos 

subprodutos em análise. Para tal, procedeu-se ao processamento e individualização destes 

produtos em: cinza < 63 µm (F); cinza 63 – 125 µm (G) e pó de mármore < 63 µm (M). Numa 

primeira fase procedeu-se à mistura de argila – cinzas (F e G), nas percentagens de 5%, 10%, 

15%, 20%, 25% e 30%, e de M na percentagem 2,5%, 5%, 7,5% e 10%. Foi igualmente concebida 

uma pasta composta unicamente por argila (pasta padrão – 0%). Numa segunda fase 

combinaram-se estes elementos (GF, GM e GFM), nas percentagens de 12,5%, 15% e 17,5%. Em 

seguida procedeu-se à extrusão, secagem e sinterização a 950 ⁰C de um total de 580 provetes. 

Após os respetivos ensaios físicos e mecânicos, concluiu-se que a argila é bastante tolerável à 

inclusão destes elementos e, se adicionados nas quantidades e percentagens certas, permitem 

uma melhoria substancial das propriedades quando comparados com as amostras padrão. A 

mistura individual de G a 15% apresenta-se como sendo a mais estável das misturas simples, ao 

passo que a mistura composta GFM a 15% surge como a melhor combinação do presente 

trabalho, já que possibilitou ganhos significativos de resistência (face ao padrão), com reduções 

nos níveis de absorção de água para uma densidade e coloração idêntica ao produto original. 

Palavras-Chave: Cinzas de fundo, lamas de mármore, extrusão, cerâmica estrutural, otimização. 
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Abstract 

Increasing constructive requirements in conjunction with environmental constraints imply that 

construction materials must be subject of several studies, namely in the evaluation and research 

of improvement and optimization of their physical and mechanical properties. Several studies 

have demonstrated the benefits of certain types of industrial byproducts usage in the 

optimization of ceramic materials. By introducing a product without both apparent utility and 

economic value, it is possible to substantially reduce the costs in the manufacturing process of 

those materials by reducing the raw material applied (clay), while adopting a responsible and 

"environmentally friendly" attitude. 

The present work’s purpose is the technological properties optimization of ceramic samples, 

through the formulation of combinations of red clay and increasing percentages of industrial by 

- products. Due to their abundance and composition, two distinct types of industrial waste were 

selected for the realization of this dissertation: bottom ash, from the burning of coal at the Sines 

thermal power plant and the sludge resulting from the sawing of marble from the ornamental 

rock processing industries of Estremoz. 

A total of 25 different types of ceramic mixtures were formulated, differentiated by the 

individual addition (single mixtures) and combined (composite mixtures) of each of the by-

products under analysis. For this purpose, these products were processed and individualized in: 

ash <63 μm (F); ash 63 - 125 μm (G) and marble powder <63 μm (M). In a first phase, clay-ash (F 

and G) was mixed, in the percentages of 5%, 10%, 15%, 20%, 25% and 30%, and marble – clay 

(M) in the percentages of 2.5%, 5% %, 7.5% and 10%. A standard sample composed solely of clay 

(0% mixture) was also performed. In a second step, these elements (GF, GM and GFM) were 

combined in the percentages of 12.5%, 15% and 17.5%. Afterwards, 580 specimens were 

extruded, dried and sintered at 950 ° C. 

After the physical and mechanical tests, it was concluded that the clay is quite tolerable to the 

inclusion of these elements and, if added in the right quantities, allow a substantial 

improvement of its properties when compared with the standard samples. The individual 

mixture of 15% G is the most stable of the single mixtures, while the 15% GFM composite 

mixture appears as the best combination of the present work, since it allowed significant 

improvements of strength (compared to the standard samples), with reductions in the levels of 

water absorption, considering both density and coloration identical to the original product. 

Keywords: Bottom ash, marble sludge, extrusion, structural ceramics, optimization. 
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1.Introdução  

1.1. Breve apresentação do tema 

A sociedade tem atualmente ao seu dispor várias opções energéticas que usa de forma a 

suprimir e mitigar as suas necessidades básicas. Essas opções passam normalmente pela 

utilização de produtos de alto poder energético, como os combustíveis fósseis. Estes têm a 

particularidade de apresentar uma dispersão global, sendo deste modo obtidos com relativa 

facilidade e baixo custo. Contudo, os resíduos resultantes da utilização abusiva e incontrolada 

deste tipo de produtos são conotados negativamente, uma vez que o seu transporte, 

tratamento e/ou eliminação acarretam elevados custos. Por este motivo, episódios como a 

contaminação de solos e de aquíferos são cada vez mais frequentes, conduzindo a uma 

degradação desmesurada no “nosso” planeta. 

Ao analisarem dados relativos ao desenvolvimento populacional do século transato, Stanners & 

Bourdeau (1994) afirmam que neste período a população mundial triplicou o seu número, tendo 

a demanda de recursos naturais e a melhoria das condições de vida estado na origem deste 

incremento. É importante notar que a procura e consequente exploração de matérias primas 

acompanharam esta tendência crescente de melhoramento dos padrões socias. No entanto, a 

dependência desenfreada de recursos, levou à exaustão diversos depósitos de jazigos minerais 

e conduziu à sobre-exploração de múltiplas pedreiras e barreiros. As previsões de crescimento 

não são abonatórias. No ano de 2012 a população mundial atingiu a marca dos 7 mil milhões de 

habitantes e com base em Manning (2015) prevê-se que este valor irá ascender aos 9 mil milhões 

em 2050. Como refere o mesmo autor, esta taxa de crescimento coloca em evidência várias 

questões, nomeadamente a insuficiência de recursos naturais e a manutenção da 

sustentabilidade do planeta e da sua população. Caso esta dependência se mantenha, prevê-se 

que em 2030 seja necessário o equivalente a dois planetas “Terra” de forma a assegurar o estilo 

e modo de vida atuais (Mont et al., 2014). Devido a fatores como os que são aqui expostos, 

assiste-se a uma crescente necessidade em otimizar produtos de consumo já existentes tendo 

em vista, naturalmente, a preservação dos recursos naturais e a redução de custos associados à 

produção daqueles produtos. 

É do conhecimento geral que a indústria da construção é uma importante consumidora de 

recursos, sendo também responsável pelo seu processamento e consequente aplicação nas mais 

variadas áreas. Todo este processo apresenta como principais inconvenientes a utilização de 

quantidades exorbitantes de energia, resultando em gastos supérfluos e, derivado da utilização 

abusiva de recursos naturais, no desaparecimento de múltiplas reservas de matérias-primas. 
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Associado a esta questão existe ainda um sem número de resíduos provenientes das mais 

variadas indústrias transformadoras que, face às suas propriedades individuais, não apresentam 

qualquer viabilidade económica. Estes resíduos são normalmente empilhados em escombreiras 

causando múltiplos impactes quer visuais, quer ambientais e até mesmo financeiros.  

Tendo em vista a preservação do Ecossistema, a sociedade científica tem-se empenhado na 

busca e na pesquisa de técnicas revolucionárias que venham a dar solução a esta problemática. 

Uma das possíveis soluções para a otimização de produtos ligados ao sector da construção passa 

pelo reaproveitamento de resíduos industriais, nomeadamente através da sua incorporação na 

indústria cerâmica, já que uma correta adição de certos tipos de subprodutos, na fórmula 

original, irá promover um incremento das propriedades originais do material cerâmico. Ou seja, 

além de ser possível otimizar um produto de forma a responder às mais variadas exigências, 

estar-se-á a reduzir a poluição causada pela má gestão do resíduo enquanto se consegue um 

encaixe financeiro considerável devido à redução substancial da utilização de matérias-primas. 

1.2. Produção de resíduos resultantes da queima do carvão 

Como é do conhecimento geral, desde a Revolução Industrial que o carvão desempenha um 

importante papel no desenvolvimento da Humanidade. A dependência extrema deste produto 

deve-se ao facto de o mesmo ser obtido com um custo relativamente reduzido e ser considerado 

como uma forma de obtenção de energia direta e fidedigna. 

Apesar da sua procura não atingir os valores de outrora, diversos estudos comprovam que o 

carvão ainda é a primeira escolha em múltiplas regiões do Globo, estimando-se que cerca de 

41% da energia elétrica produzida mundialmente provenha da queima direta deste produto (IEA 

– WEO, 2010), tendo como consequência a formação de enormes quantidades de resíduos. 

Segundo a “Environmental Protection Agency – EPA”, só no ano de 2012 foram gerados nos EUA 

cerca de 110 milhões de toneladas de resíduos resultantes da queima direta do carvão em 

centrais termoelétricas. Ao analisarmos estes valores de um ponto vista global, os mesmos 

ascendem para 777.1 milhões de toneladas, segundo Heidrich et al. (2013). 

Quanto à tipologia dos resíduos resultantes da combustão do carvão, Coil et al. (2014) 

subdividem-nos em cinzas volantes, cinzas de fundo ou escórias e produtos de dessulfuração de 

gases de combustão. É importante frisar que a gestão/eliminação dos resíduos anteriormente 

mencionados irá depender da sua tipologia. 

Tendo em conta este fator, Zhang (2014) expõe que a eliminação dos resíduos resultantes da 

combustão de carvão, é regra geral processada em aterros ou em áreas similares, em minas e 
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pedreiras desativadas, com os inerentes custos ambientais. O mesmo autor faz ainda menção 

do facto de um grande número de centrais realizar a gestão destes subprodutos no interior das 

suas próprias instalações. No entanto, diversos estudos apontam para o facto de cerca de 55,2% 

dos subprodutos provenientes da combustão de carvão das centrais termoelétricas serem 

reaproveitados nas indústrias de cimento e mineração (Vinai et al., 2013). Graças às suas 

características físicas, granulométricas entenda-se, este reaproveitamento compreende 

sobretudo as cinzas volantes, uma vez que a sua aplicação nos produtos finais é direta, sem 

necessitar de qualquer tipo de processamento. Contudo, a aplicabilidade das cinzas de fundo 

ainda é insuficiente, sendo responsável pela produção de aproximadamente 45% de resíduos 

sem qualquer aproveitamento do ponto de vista económico. Neste trabalho serão investigadas 

as contrapartidas da utilização deste último subproduto. 

1.3. Produção de resíduos resultantes das indústrias de rocha ornamental 

Desde há largos milhares de anos que as rochas desempenham um importante papel no seio da 

sociedade. Inicialmente eram utilizadas como material predileto de construção visto 

apresentarem características como a robustez e longevidade, que eram inalcançáveis por outros 

materiais então disponíveis. Atualmente o seu uso está condicionado a aplicações 

estéticas/ornamentais. Portugal tem uma longa tradição na produção deste tipo de material, 

assumindo-se por isso como um dos principais produtores de rocha ornamental a nível mundial 

(Lopes & Martins, 2012). Este prestígio está associado a rochas como o mármore de Estremoz 

que, ao longo dos últimos anos, tem ganho notoriedade devido a atributos como a sua pureza, 

cor e textura, sendo primeira escolha pelos quatro cantos do mundo, com especial destaque 

para o Médio Oriente (Moura & Velho, 2012). 

No entanto a produção de mármore, tal como acontece com outros tipos de rocha ornamental 

nomeadamente o granito, está associada à produção de múltiplos resíduos, sendo estes na sua 

grande maioria nefastos para o ecossistema e isentos de valor económico (Dhanapandiana & 

Shanthib, 2009). Regra geral, desde a individualização do bloco primário de mármore até ao 

polimento das chapas geradas a partir deste, são produzidas quantidades muito significativas de 

lamas, lamas essas que têm como primeiro destino os depósitos de decantação. Após a 

conclusão do processo de decantação, a água é então reaproveitada, ficando precipitado um pó 

sem qualquer tipo de utilidade (Sena da Fonseca et al., 2013). Seguidamente este pó de tom 

esbranquiçado é depositado em pilhas que, juntamente com as frentes de exploração, criam um 

impacte visual significativo. Estima-se que no ano de 2013 a indústria extrativa de rocha 

ornamental portuguesa foi responsável pela produção de aproximadamente 788 mil toneladas 

de lamas, de onde se incluem as lamas carbonatadas (Montani, 2014). 
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De forma a contornar esta problemática e tentar reduzir a quantidade de resíduos, vários 

estudos sobre o modo de reaproveitamento destes subprodutos têm sido realizados ao longo 

da última década. Grande parte desses estudos mostram a potencialidade da incorporação das 

lamas de serragem em indústrias como a cimenteira (Cadima da Silva, 2016) e a cerâmica 

(Dhanapandiana & Shanthib, 2009; Galhano & Ginja, 2010 e Sena da Fonseca et al., 2013). 

1.4. Objetivos e organização da dissertação 

Como foi referido nos pontos anteriores, uma possível solução para o destino dos subprodutos 

em análise passa pela sua utilização na indústria cerâmica. Este facto é justificável uma vez que 

a argila é suscetível de suportar variações composicionais consideráveis. Como exemplo das 

múltiplas possibilidades de incorporação de resíduos, existe a utilização de borras de café (Sena 

da Fonseca et al., 2014), a aplicação de lamas de esgoto urbano provenientes de estações de 

tratamento de águas residuais – ETAR e lamas resultantes da produção da cerveja (Eliche-

Quesada et al., 2011), o aproveitamento de cinzas volantes geradas a partir da inceneração de 

resíduos sólidos urbanos – RSU (Haiying et al., 2011) e ainda o emprego de beatas de cigarros, 

borras de chá, vidros provenientes de ecrãs de televisores e de computadores, resíduos de 

produção de papel, subprodutos resultantes da fundição de metais e cinzas de bagaço de cana-

de-açúcar (Zhang, 2013).  

Tendo em conta a sustentabilidade ambiental e consequentemente a redução de resíduos 

industriais produzidos, como as cinzas de fundo e as lamas provenientes do corte de mármore, 

esta dissertação surge de forma a dar resposta a esta premissa tendo em vista a otimização das 

propriedades originais dos materiais cerâmicos, de modo a reduzir a quantidade de matérias 

primas naturais empregues e, desta feita, amenizar o seu custo de produção. Neste sentido, o 

presente trabalho pretende avaliar a exequibilidade de provetes cerâmicos compostos por 

misturas de argila vermelha e subprodutos industriais, de forma a entender a quantidade destes 

elementos que melhor promove um incremento/favorecimento das propriedades originárias do 

material argiloso, sem comprometer nenhum dos parâmetros em análise, ou até melhorá-los. 

Esta dissertação encontra-se seccionada em 6 capítulos, sendo cada um deles apresentado 

seguidamente de uma forma resumida. 

O capítulo 1 visa dar a conhecer a problemática em volta deste caso de estudo: a poupança de 

um recurso natural finito (argila) através da aplicação de subprodutos industriais. Neste sentido, 

este capítulo inicia-se com uma breve explicação da importância dos processos por de trás da 

génese destes subprodutos, tendo em vista o bem-estar da sociedade, e as diferentes 
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possibilidades de aplicação destes materiais resultantes de um processo produtivo, de modo a 

reduzir o impacte ambiental resultante da sua deficiente gestão. 

O capítulo 2 procura sequenciar o caso de estudo, iniciando-se com uma descrição do material 

base de todos os produtos cerâmicos: a argila. Em seguida, apresenta-se um breve 

esclarecimento do seu processo de beneficiação até ao fabrico de materiais cerâmicos de 

construção. Por último, destacam-se os principais materiais cerâmicos de construção presentes 

em território nacional, assim como uma ligeira abordagem dos requisitos normativos que estes 

devem cumprir e alguns dados sobre as quantidades produzidas mundialmente. 

No capítulo 3 abordam-se, de modo aprofundado, os subprodutos utilizados: as cinzas 

provenientes da queima do carvão da Central Termoelétrica de Sines e as lamas resultantes da 

serragem de mármore de Estremoz. Neste âmbito, dados referentes ao modo de obtenção, aos 

processos que estiveram na sua origem, às quantidades produzidas anualmente em Portugal, 

encontram-se detalhadamente descritos neste ponto. Além de todos estes tópicos, no final da 

análise de cada um dos subprodutos registam-se diversos trabalhos científicos envolvendo a 

utilização deste tipo de materiais, tendo em vista a otimização de processos ligados ao sector 

da construção. 

O capítulo 4 compreende uma exaustiva descrição de todo o processo laboratorial que conduziu 

ao fabrico das amostras cerâmicas de teste (provetes) assim como uma explicação de todos os 

ensaios a que estas foram sujeitas. 

No capítulo 5 são apresentados e discutidos todos os resultados obtidos aquando dos ensaios 

dos diferentes provetes, nas diversas configurações e percentagem de argila – subprodutos 

realizadas. 

No capítulo 6 encontram-se compiladas todas as conclusões pertinentes obtidas desta 

investigação, enumerando as mais-valias aplicacionais dos subprodutos em ensaio através de 

combinações chave e elucidam-se algumas situações que poderiam ser melhoradas e/ou 

repetidas, através de novos desenvolvimentos no contexto do caso de estudo. 
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2. Planeamento das matérias-primas – generalidades 

2.1.  Argila 

Conforme tem vindo a ser descrito em múltiplos trabalhos realizados em torno desta temática, 

existe uma certa dificuldade em encontrar uma definição de aceitação unânime que satisfaça 

todas as características e atributos em volta do termo argila. Desta feita, Gomes (1988) alerta 

para a coexistência de múltiplos conceitos para este termo, já que estes são adaptados de 

acordo com o tipo de formação profissional, técnica e/ou científica de cada indivíduo. Outra 

possível justificação para esta diferenciação deve-se à influência de fatores intrínsecos à argila, 

tais como a sua génese, as respetivas propriedades físico-químicas e até a finalidade/objetivo 

de aplicação (Meira, 2001).  

De facto, como é referido por diversos autores, o termo argila apresenta significados distintos 

consoante o utilizador. Vejam-se alguns exemplos: para o geólogo, a argila é todo o material de 

granularidade fina e de ocorrência superficial ou próximo desta, resultante da alteração 

mecânica e/ou química de rochas pré-existentes; já o petrólogo considera a argila como um 

agregado mineralógico friável, composto por partículas extremamente finas, não identificáveis 

a olho nu nem mesmo através da lupa de mão; um mineralogista considera a argila como uma 

mistura de minerais de granulometria muito fina, onde se destacam os filossilicatos hidratados, 

conotados frequentemente como minerais argilosos; para o ceramista o termo argila, 

vulgarmente conhecido na gíria como barro, é um material de origem natural que, quando lhe 

é adicionada uma certa quantidade de água, se converte numa pasta plástica passível de ser 

moldada e que mantem perpetuamente a forma quando submetido a elevadas temperaturas 

(Meira, op. cit. e Gomes, 2002). 

Procurando ir ao encontro de uma definição única e de simples compreensão, adotou-se para o 

presente trabalho a definição proposta pelos comités de nomenclatura da AIPEA (Association 

Internacionale Pour L’Étude des Argiles) e da CMS (Clay Minerals Society), que explicitam a argila 

como um material natural que apresenta na sua composição minerais de granulometria inferior 

a 2 µm, com especial destaque para os filossilicatos hidratados, podendo encontrar-se 

igualmente minerais não argilosos e inclusivamente matéria orgânica na sua constituição, que 

apresenta comportamento plástico com o teor em água adequado e que endurece após 

cozedura (Guggenheim & Martin, 1995). 

Focando um pouco nos minerais argilosos, assiste-se a um universo de grande complexidade, 

pois a sua compreensão está longe de ser simples. De uma perspetiva global é possível afirmar 

que os mesmos ocorrem geralmente em partículas lamelares em agregados de grão fino, sendo 
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responsáveis por conferir plasticidade quando é adicionada água e endurecimento, após sua 

secagem e/ou queima (Gomes, 1988).   

Os minerais argilosos são, portanto, importantes contribuintes na diferenciação, variabilidade e 

complexidade que se assiste nas argilas. Desta feita, surgiu a necessidade de adotar 

classificações que permitissem uma correta diferenciação, utilizando para o efeito, informações 

intrínsecas tais como a génese, a composição mineralógica e os diferentes usos industriais das 

argilas. Na obra “Argilas – O que são e para que servem”, Gomes (op. cit.) optou por apresentar 

duas classificações de forma a simplificar o trabalho daqueles que se interessavam pelo tema 

em análise. Desta feita apresentou uma subdivisão a partir das classificações genética e 

industrial. 

2.1.1. Classificação genética 

Tendo em consideração o nome deste tipo de classificação (genética), facilmente se conclui que 

se está a colocar em evidência uma distinção através dos processos genéticos das argilas ou, por 

outras palavras, uma diferenciação a partir da comparação de todos os processos que 

conduziram à formação dos corpos argilosos e, naturalmente, do seu modus operandi. Desta 

feita, Gomes (1988) classificou as argilas como sendo de origem residual ou sedimentar. Pode-

se dizer que as argilas conotadas como residuais são todas aquelas que ocorrem no lugar onde 

se formam, isto é, sem que sofram qualquer tipo de acarreio sedimentar. Por outro lado, a 

denominação sedimentar é atribuída a todas as argilas que ocorram em zonas distanciadas do 

local de origem. 

2.1.2. Classificação industrial 

Este tipo classificativo visa distinguir as argilas pelas suas propriedades tecnológicas, 

nomeadamente através de características intrínsecas como a cor, a temperatura ótima de 

cozedura, plasticidade, teores mineralógicos, etc. Do ponto de vista industrial é habitual 

proceder-se à distinção das argilas através da nomenclatura: argilas especiais e argilas comuns. 

As argilas especiais, são todas as argilas que por algum motivo apresentam atributos que as 

tornam únicas, isto é, através da existência de certos parâmetros físico-químicos que as 

diferenciam das demais. Deste modo, admitem-se como exemplos de distinção fenómenos 

intrínsecos à formação das diferentes argilas, tais como modificações químicas induzidas de 

forma a responder às mais variadas exigências e o facto de serem relativamente raras face à 

abundância de ocorrências de argilas comuns (Coelho et al., 2007). De entre as argilas especiais 

são de destacar o caulino, a bentonite, as argilas fibrosas, as argilas refratárias ou do tipo ball 
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clay e as argilas plásticas e refratárias ou do tipo fire clay (Gomes, 1988). Estes tipos de argila 

são aqui referidos apenas a título de exemplo, não sendo feitos mais comentários sobre os 

mesmos por não se enquadrarem no âmbito desta dissertação. 

As argilas comuns caracterizam-se por uma variabilidade e complexidade composicional 

superior, surgindo em ampla escala um pouco por todo o Globo. Desta forma, em termos 

económicos apresentam valores comerciais inferiores e, consequentemente, uma utilização 

requerida essencialmente para aplicações industriais menos nobres (Gomes, 2002). Dada a 

grande variabilidade de características das argilas comuns, é possível obter um vasto leque de 

produtos cerâmicos, sendo por isso imprescindível o correto conhecimento das suas 

propriedades físicas de forma a garantir que aqueles se adequam à função que conduziu à sua 

seleção. Assim, a correta análise de propriedades como a plasticidade, a resistência mecânica, a 

retração, a gama de temperaturas de vitrificação e a tonalidade de cozedura são referidas por 

Gomes (op. cit.) de forma a garantir que aquela premissa seja respeitada.  

O conceito de plasticidade é extremamente vasto, sendo facilmente influenciável devido à 

interação de certos tipos de minerais argilosos (como acontece no caso das esmectites), ao 

tamanho médio das partículas, à percentagem da fração argilosa e ainda aos tipos e teores de 

sais solúveis (Gomes, 2002). Numa primeira abordagem é, no entanto, possível afirmar que 

quando uma argila apresenta elevada plasticidade (devido essencialmente à forte presença de 

alumina - Al2O3), é designada por gorda e, no caso inverso, quando é pouco plástica (constituída 

maioritariamente por sílica – SiO2), adquire a denominação de magra.  

A resistência mecânica é, senão a mais importante, uma das propriedades que devem ser 

analisadas num corpo cerâmico. Encontra-se relacionada com a capacidade de um corpo manter 

a sua forma após a sua moldagem e garantir/conferir a resistência necessária para que este não 

colapse após a cozedura e/ou quando é solicitado às mais variadas cargas pontuais. A resistência 

mecânica depende de fatores como o teor e forma das partículas constituintes da fração 

argilosa, do teor em água da mistura, do método de conformação do corpo cerâmico e 

naturalmente, do tempo e intensidade de secagem. Segundo Gomes (2002), uma correta adição 

de minerais como as esmectites, é responsável pelo incremento da resistência e plasticidade do 

corpo cerâmico. 

Uma das propriedades que se deve ter em especial atenção é a retração. A retração consiste na 

redução do volume de um material cerâmico quando este é seco ou cozido. A retração é 

proporcional à plasticidade já que, quando uma aumenta, a outra segue igualmente a tendência. 

Nestes casos, de forma a evitar constrangimentos relacionados com fendilhamento e/ou 



Formulação de pastas compostas por argila vermelha e resíduos industriais para a otimização das 
propriedades tecnológicas de cerâmicos de construção 

 

10 
 

inviabilidade total ou parcial do produto cerâmico, deve-se optar por processos de secagem e 

cozedura lentos e controlados. 

Uma outra propriedade interessante de avaliar é a gama de temperatura em que ocorre o 

fenómeno de vitrificação. Este processo consiste na fusão gradual de certos constituintes, 

funcionando como um agente ligante, conferido maior resistência e rigidez ao produto cerâmico 

recém concebido. Em termos comparativos, argilas que possuam na sua constituição minerais 

como a ilite, as esmectites e a clorite exibem temperaturas de vitrificação mais baixas, enquanto 

que argilas que apresentem caulinite como mineral maioritário na sua constituição ostentam 

temperaturas de vitrificação mais elevadas (Gomes, op. cit.). Por outro lado, uma correta adição 

de certas impurezas minerais como os carbonatos, permite reduzir substancialmente o ponto 

de vitrificação das argilas, promovendo poupanças energéticas consideráveis (Soares et al., 

2014). 

Por fim, a tonalidade que o material cerâmico adquire após ser submetido a elevadas 

temperaturas é uma outra propriedade interessante de analisar. Este tipo de propriedade é 

geralmente controlado pelo teor, estado de oxidação e finura de minerais ferríferos presentes 

na matriz argilosa, pela existência de compostos como a alumina (Al2O3), cal (CaO) e óxido de 

magnésio (MgO), pela temperatura de queima e pelo grau de vitrificação dos cerâmicos (Gomes, 

2002). Segundo este autor, a cor vermelha característica da arte oleira deve-se a argilas que 

apresentem na sua constituição percentagens superiores a 5% de óxido de ferro (Fe2O3), sendo 

aquela facilmente esbatida para percentagens inferiores a 5%. 

Uma vez abordadas as propriedades relevantes para o estudo dos diferentes materiais 

cerâmicos é de frisar que, a partir de argilas comuns, é possível realizar dois tipos de materiais 

distintos:  

i) Argila para olaria 

Desde os primórdios que o ser humano tende a utilizar materiais existentes no meio envolvente 

de forma a suprimir todas as suas necessidades básicas. Inicialmente, o uso de ferramentas era 

dominado por objetos pouquíssimo refinados, que consistiam sobretudo em pedras, ossos e 

peles de presas que os homens caçavam. A descoberta do fogo foi o principal propulsor para o 

desenvolvimento da Humanidade já que possibilitou a confeção de alimentos e ainda uma 

proteção às baixas temperaturas que se faziam sentir, além de permitir o processamento de 

biomateriais de forma a atribuir-lhe novos fins de utilização. Gomes (2002) refere que os 

produtos fabricados com argila comum são os mais antigos materiais produzidos pelo Homem, 

atribuindo-lhe funções pioneiras de armazenamento de cereais e água, por intermédio do seu 
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processamento através da olaria. Esta tradição milenar utiliza como matéria-prima principal 

argila de elevada plasticidade, vulgarmente conotada como argila gorda, cabendo ao oleiro 

moldar o material até que este adquira a configuração desejada (figura 2.1). 

Relativamente aos tons das argilas empregues na olaria, estes podem ser os mais variados, 

passando por diversos tons de castanho, como o castanho avermelhado, até culminar em vários 

géneros de cinzento. Esta panóplia de cores é fruto da sua complexa composição, que poderá 

incluir múltiplas espécies de minerais argilosos como a caulinite, a ilite, a clorite, a 

montmorilonite e a vermiculite, além de numerosos minerais não argilosos como o quartzo, as 

micas, os feldspatos e múltiplos óxidos e hidróxidos de ferro (Gomes, 1988). Quanto aos valores 

de alumina e óxido de ferro estes encontram-se, segundo Gomes (2002), compreendidos 

respetivamente entre 15 – 25 % e abaixo de 10 %. O mesmo autor refere ainda que argilas que 

detêm na sua constituição elevados teores de CaO e MgO são designadas como magras, 

exibindo uma tonalidade amarelo-ocre para estágios de temperatura compreendidos entre 

1000 ⁰C e 1100 ⁰C. Para temperaturas de cozedura até 950 ⁰C, obtêm-se peças com a cor 

vermelha característica deste tipo de materiais cerâmicos. 

ii) Argila para materiais cerâmicos de construção 

A argila empregue na produção de materiais cerâmicos de construção consiste numa versão 

menos pura, comparativamente à argila utilizada em olaria, isto é, além de contemplar uma 

fração grosseira (silte e areia) mais significativa, possui um teor argiloso inferior, ostentando um 

leque de cores bem mais vasto, que vai do preto ao amarelo (Gomes, 2002). Apesar de aferir 

teores em argila relativamente baixos, que por regra vão de 30% a 50%, a fração argilosa mostra-

se suficiente, conferindo a plasticidade necessária para moldagem dos materiais cerâmicos 

(Gomes, 1988). É classificada como argila magra por possuir na sua constituição uma elevada 

percentagem de sílica (componente não plástica), quando comparada com a argila para olaria.  

Figura 2.1 – Ceramista moldando argila no torno de oleiro. 
Fonte: http://www.semeandovida.org/2015/05/vaso-novo.html 
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Além da argila, a água também adquire um papel fundamental no fabrico de materiais 

cerâmicos. Segundo Gomes (2002), o teor em água ótimo necessário para garantir uma correta 

extrusão dos provetes cerâmicos, situa-se entre 15% e 30%, dependendo naturalmente dos 

teores e tipos de minerais argilosos presentes. A determinação deste valor, constitui uma 

importante etapa preliminar, sendo facilmente obtido a partir da realização dos limites de 

consistência. Por sua vez, a inclusão de certos tipos de aditivos, permite mitigar problemas 

ocorridos durante a cozedura do cerâmico. Exemplificando, a adição de alumina promove um 

aumento na temperatura de fusão (Canotilho, 2003), a adição de sal (NaCl) possibilita uma 

diminuição do efeito de “lime bloating” – reação resultante da interação dos carbonatos com 

outros compostos (Gomes, 1988) e outros elementos existem cuja adição garantirá um 

melhoramento significativo das propriedades físico-mecânicas do material cerâmico.  

Este tipo de argila encontra-se normalmente associado ao fabrico de materiais aplicados na 

construção civil, de onde se destacam o tijolo maciço e furado, telhas e ladrilhos cerâmicos 

(Gomes, 1988). A matéria prima fundamental tem como base uma argila com algum grau de 

plasticidade, de baixo valor comercial, com uma composição variada, que inclui minerais 

argilosos como a caulinite, a ilite e as esmectites, à qual normalmente se encontram associados 

compostos de calcário, areia e óxidos de ferro que, graças às suas valências individuais, atuam 

como redutores de plasticidade (Gomes, 2002). Os produtos cerâmicos para construção têm 

tons avermelhados devido à forte presença de minerais ferríferos mas, no caso de incluírem 

elevadas concentrações de CaCO3, tornam-se mais acastanhados. Este tipo de materiais exibe 

alguma porosidade e a sua cozedura não ultrapassa, em regra, 950 ⁰C (Gomes, 1988).  

Em suma, apesar de apresentar na sua constituição concentrações inferiores em alumina e 

superiores em sílica, esta argila apresenta, mesmo assim, uma trabalhabilidade e plasticidade 

adequadas de forma a permitir uma correta extrusão, no caso do tijolo, bem como uma correta 

prensagem, no caso do fabrico de telhas cerâmicas. Tais características fizeram pender para a 

seleção deste tipo de argila tendo em vista a realização de provetes cerâmicos, peças 

indispensáveis para a análise que se pretende realizar neste trabalho. 

2.2. Beneficiação industrial de materiais cerâmicos de construção 

Uma vez que a realização prática desta dissertação incide sobretudo no fabrico e estudo das 

propriedades tecnológicas de provetes que procuram simular o comportamento real de 

materiais cerâmicos aplicados na construção, neste subcapítulo apenas se irão analisar, com 

algum detalhe, as principais fases do fabrico industrial deste tipo de materiais (extração, 

preparação das pastas, conformação, extrusão, secagem e cozedura). 
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2.2.1. Extração  

O processo de beneficiação da argila comum inicia-se a partir da sua extração em locais 

vulgarmente designados como barreiros. Com o intuito de mitigar os custos relacionados com a 

produção, estes locais devem ser selecionados com especial cuidado. Esta análise preliminar 

permitirá uma minimização bastante significativa dos gastos relacionados com potenciais 

impurezas existentes nas argilas, compreender se os depósitos apresentam, ou não, uma 

rentabilidade explorativa adequada para o período de laboração da empresa e, ainda, reduzir 

gastos relacionados com o transporte para as unidades de processamento e posterior envio para 

o mercado retalhador (Gomes, 1988). Antes de se fixar uma empresa produtora de materiais 

cerâmicos, deve-se atender sobretudo ao seu distanciamento às jazidas de exploração. De modo 

a responder a esta exigência, e após ter em mente um potencial local de exploração, inicia-se 

um programa de prospeção, através da execução de sondagens. Inicialmente é comum optar-se 

por métodos de fácil aplicação e de custo reduzido, onde normalmente se enquadra a utilização 

de métodos indiretos, que incluem perfis sísmicos e as sondagens geoelétricas. Conforme é 

possível deduzir pelos seus nomes, o primeiro método utiliza a velocidade de propagação de 

uma onda sísmica gerada artificialmente, intercetada por diferentes dispositivos denominados 

geofones, de forma a aferir as dimensões e, consequentemente, delimitar diferentes depósitos 

existentes na área em análise; no segundo caso, a profundidade e espessura dos corpos líticos 

é determinada com recurso à injeção de corrente elétrica no solo, sendo a diferença de potencial 

gerada, medida por elétrodos localizados à superfície. Ambas as técnicas estão habilitadas para 

fornecer informações relativas à extensão, espessura e posição das interfaces entre os 

diferentes materiais existentes no subsolo. No entanto, o erro associado é bastante elevado 

quando comparadas com sondagens de furação contínua. Posteriormente, e se a prospeção 

indireta assim o justificar, inicia-se a prospeção direta do subsolo, através de sondagens de 

furação. A grande vantagem deste tipo de prospeção face à anterior, é permitir um contacto 

direto com o terreno, através da recolha de amostras em profundidade, que serão sujeitas a 

diversos ensaios de modo a obter informações relativas à sua granulometria, teores em argila e 

outros compostos, teores em água, matéria orgânica, entre outros. Consequentemente, é 

possível ter uma ideia se a jazida é ou não apropriada para o fabrico de materiais cerâmicos. 

Após a determinação de todas as variáveis implícitas à abertura do barreiro, é determinada a 

viabilidade económica e elaborado plano de lavra do local a explorar. O mesmo inicia-se com a 

remoção do recobrimento vegetal – camada de solo caracterizada por elevados teores em 

matéria orgânica, composta por fragmentos de rochas, com granulometria bastante variada. 
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Segundo Gomes (2002), a extração decorre a céu aberto por intermédio de maquinaria pesada, 

como as escavadoras giratórias, sendo posteriormente depositadas e encaminhadas para a 

próxima fase de beneficiação por intermédio de dumpers (figura 2.2). 

Conforme é abordado por diversos autores, é sabido que a argila, quando em contacto com 

água, sofre um aumento de volume por vezes considerável, causando naturalmente dificuldades 

nos processos extrativos e de secagem. De forma a mitigar esta situação, Rocha et al. (2015) 

referem que a extração da argila deverá atingir o seu máximo extrativo nos meses de verão uma 

vez que a probabilidade de ocorrência de pluviosidade é muito inferior quando comparada com 

os demais meses do ano. 

No caso das argilas cauliníticas, a extração das mesmas é processada através de um método 

distinto. Patterson & Murray (1983) mencionam que, neste caso, a extração é realizada por 

intermédio de máquinas do tipo dragline (escavadora com colher de arrasto), moto scrapers e 

pás carregadoras. 

2.2.2. Preparação das pastas cerâmicas 

É na preparação das pastas cerâmicas que efetivamente se inicia o processamento industrial dos 

materiais cerâmicos. Esta etapa compreende as fases de apodrecimento/envelhecimento, 

peneiração, moagem, mistura e amassadura (APICER, 2003). 

Findo o processo extrativo, a preparação das pastas cerâmicas inicia-se com a fase de 

envelhecimento/apodrecimento. Nesta fase, a argila extraída dos barreiros é depositada em 

pilhas ao ar livre (figura 2.3), junto da unidade extrativa ou próximo da unidade transformadora, 

sendo revolvida periodicamente ao longo do tempo de forma a garantir uma homogeneidade 

generalizada. 

Figura 2.2 – Carregamento de um dumper. 
Fonte: http://neoexplore.com.br/pt-br/servicos-minerais/ 
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Esta etapa promove uma desagregação e individualização das partículas de argila devido aos 

efeitos dos sucessivos ciclos de secagem – humedecimento e pelas variações de temperatura 

(Gomes, 2002). Conforme é possível constatar de trabalhos anteriores, a grande finalidade desta 

etapa consiste na transformação das partículas orgânicas existentes em partículas coloidais, de 

modo a promover um incremento da plasticidade de toda a mistura tendo em vista suportar 

convenientemente as tensões geradas durante a fase de secagem da peça moldada (Leggerini, 

nd; Gomes, 2002 e Wieck & Duailibi, 2013).   

Concluída esta fase, é importante que a argila seja separada de eventuais impurezas de 

dimensão grosseira presentes no lote. Estas últimas englobam pedras, ramos de árvores e 

outros tipos de elementos de dimensões anormais. Esta “peneiração” permitirá obter uma 

amostragem tanto mais rica em argila, isenta de materiais sólidos inertes e orgânicos, 

garantindo deste modo uma certa homogeneidade dimensional nas partículas presentes em 

todo o lote, permitindo posteriormente o destorroamento/desagregação de eventuais torrões 

existentes e garantindo, desta feita, o correto manuseamento da argila nas fases seguintes.  

Seguidamente, a argila é encaminhada para outro recinto, onde é individualizada em lotes, 

sendo possível verificar a existência de torrões centimétricos. Estes lotes são encaminhados para 

equipamentos de desagregação/redução de partículas, como o laminador e os moinhos de bolas 

e de anéis (APICER, 2003), de forma a obter partículas de dimensões mais finas e, assim, alcançar 

uma mistura mais homogénea. Posteriormente, de modo a mitigar eventuais problemas 

relacionados com a presença de minerais ferromagnesianos, a fração argilosa é submetida a 

uma separação magnética, de onde é removida uma grande percentagem de impurezas com 

propriedades magnéticas (Ciesla, 2012).  

Figura 2.3 – Argila em processo de apodrecimento. 
Fonte: http://www.irmaosalmeida.com.br/fabricacao.php 
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Concluídas as etapas anteriores, segue-se a mistura do material, a qual é habitualmente 

processada por via semi-húmida, podendo em alguns casos ser efetuada por via seca. As figuras 

2.4 e 2.5 ilustram aspetos do amassador de argila, respetivamente, quando vazio e em 

funcionamento. 

Além de desempenhar funções relativas à mistura este aparelho tem a particularidade de 

garantir, sempre que necessário, correções no teor em água da amassadura (Gomes, 1988).  

Segundo informações obtidas na bibliografia, os cerâmicos provenientes de misturas por via 

semi-húmida destinam-se essencialmente para fins de aplicação estruturais ou de fachada, onde 

se podem incluir materiais como as telhas, os tijolos furados e maciços e ainda a tijoleira rústica 

(Gomes, 2002 e APICER, 2003).  

Segundo as associações Portuguesa e Brasileira da indústria cerâmica, raramente os produtos 

cerâmicos são formulados com recurso a uma única matéria-prima. Desta feita, a formulação 

dos mesmos passa por incluir na amassadura um ou mais lotes de argila, água, aditivos 

(fundentes e inertes) e alguns tipos de subprodutos quando aplicáveis. 

2.2.3. Conformação 

Existem variadíssimas maneiras de dar forma aos produtos cerâmicos; todavia, a escolha do seu 

modo de conceção depende geralmente de fatores como as características tecnológicas do 

produto a realizar, da sua geometria e naturalmente, dos custos associados à sua conceção.  

A conformação insere-se como uma importante etapa industrial, sendo amplamente utilizada 

na indústria metalúrgica e da cerâmica. Consiste basicamente na aplicação de uma ou várias 

solicitações mecânicas a um corpo, de modo a que este aquira a geometria e as características 

estruturais desejadas (Helman & Cetlin, 2005 e Custódio et al., 2012).  

Figura 2.4 – Amassador Industrial. 
Fonte: 

https://sc01.alicdn.com/kf/HTB1cVQZKFXXXXc.
XXXXq6xXFXXXw/Automatic-Double-Shaft-

Clay-Mixer-with-Brick.jpg_350x350.jpg 

Figura 2.5 – Amassador Industrial em funcionamento. 
Fonte: 

https://brictec.en.alibaba.com/product/60059257256-
220677449/Automatica_mezcladora_de_doble_eje_pa

ra_hacer_ladrillo_bloque_tejas_etc_.html 
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Como evidenciado por Luiz Fernando Setz (2011), membro do conselho diretor da Associação 

Brasileira de Cerâmica, no blog – “Por dentro da Engenharia de Materiais (cerâmicos)”, 

dependendo da trabalhabilidade das pastas cerâmicas, a conformação pode ser dividida em três 

grupos, sendo eles: a conformação por via seca, por via húmida (baseada no uso de suspensões 

– utilização de barbotinas – figura 2.6) e, a conformação por via plástica, de onde se destaca a 

conformação por extrusão.  

Com base nos princípios descritos por Luíz Fernando Setz (2011), Custódio et al. (2012) e Bogas 

(2013), referem que a conformação contempla diversos processos industriais, o que permite 

concluir que os processos de conformação mais utilizados atualmente são os métodos de 

extrusão, prensagem e ainda enchimento por barbotina. 

Por não se enquadrarem no âmbito de análise desta dissertação, e devido à existência de um 

sem fim de variações dos processos descritos nos tópicos anteriores, de entre os métodos atrás 

mencionados apenas se irá proceder ao estudo e posterior aplicação prática do método de 

conformação por extrusão. 

2.2.4. Extrusão 

Como explicado por alguns autores, a extrusão é um processo de conformação plástica que se 

destina sobretudo à elaboração de produtos cerâmicos de construção, de onde se destacam os 

cerâmicos vermelhos de secção transversal constante (Custódio et al., 2012; Ribeiro et al., 2013 

e Bogas, 2013). Atualmente, são inúmeras as valências aplicacionais dos materiais gerados a 

partir deste processo, nomeadamente materiais cerâmicos de construção como as telhas e os 

tijolos, estando o mesmo associado a elevadas taxas de produtividade (Custódio et al., op. cit.). 

Seguindo à risca o sentido literal da palavra extrusão, é possível afirmar que a mesma consiste 

na passagem forçada de uma pasta cerâmica por uma fieira ou molde de secção aberta, 

conforme é ilustrado na figura 2.7. 

Figura 2.6 – Processo exemplificativo de conformação por via húmida – Enchimento por barbotina. 
Fonte: http://slideplayer.com.br/slide/3733511/  
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De forma a gerar materiais cerâmicos de qualidade, existe uma série de fatores a ter em conta 

de cada vez que se realiza este passo. Em primeiro lugar há que garantir que a pasta cerâmica 

apresente teor em água e homogeneidade adequados para o processo e que todo o ar presente 

na massa cerâmica seja extraído por vácuo de forma a mitigar a saída de bolhas de ar pelas 

fieiras, já que quando tal acontece todo o lote ficará inviabilizado (Custódio et al., 2012). 

Ribeiro (2003) vai um pouco mais longe e enumera alguns dos fatores que afetam em larga 

escala o rendimento e a qualidade dos produtos cerâmicos fabricados. Entre eles, são de 

destacar a composição, a preparação e a plasticidade das pastas cerâmicas, os tipos de fieiras 

utilizados e, como não poderia deixar de ser, a qualidade do vácuo exercido nas zonas de carga 

e de compressão. 

A composição das pastas cerâmicas revela-se como uma característica primordial de forma a 

atingir resultados satisfatórios na conformação por extrusão. Estas pastas devem ser o mais 

uniformes possível, isto é, com grãos de dimensão e composição semelhante, livre de impurezas 

como partículas de silício ou de calcário, devendo apresentar na sua constituição dois ou mais 

lotes de argila, com o intuito de ajustar a plasticidade da mistura às diferentes condições de 

processamento (Ribeiro, op. cit.).  

Por outro lado, durante a fase de preparação das pastas, deverá existir uma atenção redobrada 

quanto aos processos intrínsecos ao técnico/utilizador. Tanto a granulometria como o teor em 

água da mistura, são aspetos de forte relevância para o bom funcionamento, uma vez que se 

revelam como fatores passíveis de influenciar a plasticidade das pastas e, consequentemente 

de melhorar ou inviabilizar o processo de extrusão (Ribeiro, op. cit.). A existência de partículas 

de diferentes dimensões, com grãos mais grosseiros englobados numa “matriz” de partículas 

mais finas, irá promover disparidades no material, resultando em eventuais pontos de fratura. 

Figura 2.7 – Conformação por extrusão de tijolo. 
Fonte: http://www.whatmat.pt/industrias/ceramica/ 
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Um teor em água excessivo conduzirá a uma liquefação do material quando extrudido, 

resultando em perdas de consistência. Já um teor em água abaixo do recomendado, regra geral 

dará origem a fenómenos de fendilhação e, no pior cenário, à impossibilidade de extrusão do 

material devido à falta de coesão entre as partículas argilosas. Desta feita, tendo como premissa 

o que é referido por Lee (1994), o teor em água adequado para uma correta extrusão das pastas 

cerâmicas, deverá estar situado entre os 18% e os 25%. de extrusão.  

A partir das informações presentes nos pontos anteriores, subentende-se que a plasticidade das 

massas tem especial interferência com a qualidade dos produtos cerâmicos. Para evitar 

fenómenos como os descritos anteriormente, as pastas cerâmicas deverão ser extrudidas no 

ponto ótimo de plasticidade. Este ponto é determinado com recurso à utilização dos limites de 

Atterberg – Limite de Liquidez (LL); Limite de Plasticidade (LP). Mais adiante, haverá uma 

explicação teórica quanto à forma de determinar estes valores e posterior aplicação prática.  

Conforme é referido por Ribeiro (2003), as fieiras, objeto constituído por um cone ou câmara de 

compressão e por um molde (figura 2.8), têm como função regular o fluxo e a pressão de 

extrusão, procurando sempre enquadrar-se com o tipo de pasta cerâmica a extrudir. Segundo o 

mesmo autor, estas devem garantir um fluxo continuo do material argiloso, diminuir as 

laminações resultantes da agregação das partículas argilosas, transformar o fluxo helicoidal 

resultante do parafuso num fluxo paralelo ao eixo da extrusora e, por último, garantir que as 

velocidades de saída do molde sejam iguais em todos os seus pontos. 

Figura 2.8 – Corte ilustrativo do processo industrial de conformação por extrusão de cerâmicos de construção. 
Fonte: Modificado de Fonseca (2000, in Sena da Fonseca, 2012). 
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Relativamente ao funcionamento da extrusora, a figura 2.8 resume numa só imagem todo o 

processo. Este inicia-se com a colocação do material no amassador onde toda a pasta é 

homogeneizada e o seu teor em água corrigido; seguidamente esta é movida devido a ação da 

rotação de um parafuso sem fim até à zona de carga onde, seguidamente, é encaminhada para 

a câmara de compressão, sendo forçada a passar pela fieira. A diminuição da secção entre a 

câmara de compressão e a fieira, resultam em valores de pressão na ordem de 35 MPa (Ribeiro, 

2003). Este tipo de secções provém uma compactação generalizada, melhorando 

substancialmente a qualidade dos produtos cerâmicos. Como explica Ribeiro (op. cit.), o ponto 

onde a compressão do material atinge o seu maior pico é no início da câmara de compressão, 

diminuindo para valores próximos do zero à medida que a pasta se aproxima do bocal de saída. 

Acoplado a este equipamento é possível encontrar uma bomba de vácuo, a qual possibilita uma 

remoção do ar existente na mistura, evitando o aparecimento de poros anormais nos materiais 

cerâmicos, conforme é referenciado por Bogas (2013). 

Por fim a massa extrudida é seccionada e, dependendo da finalidade desejada e do tipo de 

molde adotado, os materiais resultantes, poderão ser alvos de uma moldagem por prensagem, 

resultando em peças como as telhas cerâmicas. Em seguida, tais peças são alvo de uma 

minuciosa inspeção visual, sendo encaminhadas para a secagem, todas aquelas que cumprem 

os requisitos mínimos, enquanto que as demais são novamente reintroduzidas no ciclo da 

preparação das pastas, para sofrerem nova extrusão. 

2.2.5. Secagem 

Após concluída a etapa de conformação, é imprescindível que as peças moldadas sejam alvo de 

uma secagem controlada, de forma a remover o excesso de humidade presente, garantido uma 

melhor qualidade do produto final. Esta ação conduz a uma diminuição de defeitos causados 

devido à presença do excesso de humidade evitando, deste modo, o aparecimento de 

deformações e fissuras, ou até mesmo rebentamentos ocasionais ocorridos durante a fase de 

cozedura (Oliveira et al., 2010). Para todos os efeitos, é possível dizer que o objetivo principal 

da secagem, centra-se sobretudo na remoção eficaz da água utilizada para conferir plasticidade 

adequada aquando do processo de conformação. Segundo informações fornecidas por Bogas 

(2013), o processo de secagem em condições normais não ultrapassa os 100 ⁰C.  

Conforme é explicitado por Oliveira et al. (2010), os efeitos diretos da secagem nas peças 

resultam numa perda evidente de peso e de volume, na obtenção de uma tonalidade mais clara, 

assim como de um ligeiro incremento da resistência mecânica das mesmas. Os mesmos autores 

evidenciam que este processo se dá a partir da transferência da humidade contida no cerâmico 
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para a atmosfera evolvente (por evaporação), a partir do momento em que esta atinja a fase 

gasosa devido à ação da temperatura induzida natural ou artificialmente. 

Contudo, é importante frisar que o processo de secagem depende consideravelmente do modo 

de ligação da humidade e dos produtos moldados, isto é, quanto mais forte é esta ligação mais 

complicada se torna a eliminação do teor excessivo em água, comprometendo a sua secagem.  

É possível explicitar através de três maneiras as formas como a água se pode encontrar nas peças 

cerâmicas, sendo estas: a água intersticial, higroscópica e cristalográfica (Oliveira et al., op. cit.).  

A água intersticial é toda a água que se encontra presente entre as partículas minerais, sendo 

igualmente legítimo adotar a nomenclatura de água livre devido à sua facilidade de 

movimentação. Esta água é adquirida durante o processo de conformação, sendo que a sua 

eliminação promove variações de volume consideráveis nos materiais cerâmicos. Esta água é 

passível de ser suprimida com recurso a secagem.  

A água higroscópica é toda a água que se encontra ligada às partículas minerais por intermédio 

da ação forças de elétricas induzidas pelo dipolo da água e pelas cargas naturais presentes nos 

cristais (Oliveira et al., op cit.). Esta tipo de água está diretamente relacionado com a natureza 

mineralógica de cada elemento. A sua perda não induz qualquer variação volumétrica do corpo 

cerâmico durante a secagem, sendo igualmente erradicada nesta última etapa.  

Por último, a água cristalográfica é toda a água que se encontra ligada estruturalmente aos 

diferentes minerais que compõem o corpo argiloso, sendo a sua quantidade ditada pela 

natureza química e mineralógica das diferentes matérias primas que constituem a peça 

cerâmica (Oliveira et al., op. cit.). Comparativamente com os tipos de água analisados nos pontos 

anteriores, esta água é eliminada aquando da fase de cozedura e não apenas durante a secagem. 

Segundo Machado Junior & Torquetti (2013), industrialmente é possível optar entre dois 

procedimentos de secagem: o natural (figura 2.9) e o artificial (figura 2.10). 

Figura 2.9 –Secagem de tijolos em estufa. Fonte: 
http://www.sanidobrasil.com.br/?conteudo=produtos&id=6 

Figura 2.10 – Secagem de tijolos em secador contínuo.  Fonte: 
http://ceramicaprimavera.com.br/processo-produtivo.html 
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O primeiro dispensa a utilização de energia elétrica para a secagem das peças, uma vez que estas 

são colocadas em estufas à ação solar, tendo como resultado uma poupança energética 

substancial. No entanto, este método encontra-se totalmente dependente do clima, estando 

associado a baixas taxas de produtividade além de acarretar o inconveniente de apresentar 

períodos de secagem muito mais longos, quando comparado com o método artificial.  

Por outro lado, a secagem por via artificial permite uma taxa de produção massiva, através de 

uma secagem mais rápida e eficiente, apesar do elevado custo energético associado. Este último 

método revela-se extremamente rentável, sendo cada vez mais a primeira escolha das indústrias 

produtoras de materiais cerâmicos. Assim, são vários os equipamentos de secagem ao dispor 

das indústrias, para que estas garantam que o processo seja realizado com um certo rigor. Dos 

aparelhos industriais utilizados, destacam-se os sistemas de secagem contínuo, onde as peças 

conformadas percorrem um canal com diferentes estágios de temperatura, velocidade de 

circulação e passagem de ar, dispostas em vagões próprios para o efeito. 

2.2.6. Cozedura 

A fase de cozedura das peças cerâmicas é o culminar de todo um processo iniciado muito antes 

da extração da própria argila. Para todos os efeitos é nesta operação que os materiais cerâmicos 

adquirem as propriedades para os quais foram dimensionados, após serem submetidos a um 

tratamento térmico num forno ou mufla industrial (figura 2.11). Segundo o que é evidenciado 

por Bogas (2013), no caso dos materiais cerâmicos de construção, a sua cozedura é processada 

em estágios de temperatura relativamente baixos quando comparados com peças como o 

azulejo ou as louças de faiança, situados entre 850 ⁰C e 1050 ⁰C. 

Figura 2.11 – Forno de cozedura de materiais cerâmicos. Fonte:  
http://www.metalcertima.pt/pt/produtos.5/cozedura.91/fornos.92/forno_

tunel.105/forno_tunel.a84.html. 
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Por se tratar de uma etapa bastante complexa, onde ocorrem modificações cristalográficas e 

estruturais consideráveis, os parâmetros de cozedura deverão ser adaptados de acordo com a 

composição de cada material. 

É sabido comumente que, para cada estágio de temperatura, múltiplas transformações físico-

químicas são passíveis de ocorrer. Generalizando, a partir de temperaturas em torno de 200 ⁰C 

ocorre a eliminação total da água intersticial enquanto a água cristalográfica e a matéria 

orgânica são suprimidas a temperaturas situadas em torno de 400 ⁰C – 600 ⁰C (Norton, 1973). 

Por outro lado, conforme é mencionado em diversas bibliografias, o quartzo apresenta como 

característica cristalográfica fundamental a existência de duas variedades cristalinas distintas: o 

quartzo alfa (α) e o quartzo beta (β). Sendo a Sílica (SiO2) um dos constituintes principais dos 

materiais argilosos, esta inversão estrutural merece uma especial atenção durante a etapa de 

cozedura. Segundo autores como Sosman (1927), Keith & Tuttle (1952) e Norton (1973) a 

passagem/inversão da espécie α para β dá-se a uma temperatura de aproximadamente 573 ⁰C, 

vindo acompanhada por múltiplos fenómenos de expansão volumétrica, sendo imprescindível a 

utilização de um patamar de queima onde a velocidade de aquecimento é diminuída de forma 

a evitar eventuais danos estruturais nas peças cerâmicas. 

A partir de estágios de temperatura próximos de 1000 ⁰C dá-se uma contração generalizada da 

peça devido à formação de minerais amorfos como a mulite (Norton, 1973). O mesmo autor 

refere ainda que para temperaturas próximas desta ordem de grandeza, a vitrificação da peça 

torna-se evidente, cessando a temperaturas próximas de 1300 ⁰C, tendo como resultado a 

ausência de porosidade no material cerâmico. 

Concluída a fase de aquecimento, segue-se o arrefecimento dos materiais cerâmicos. Para o 

efeito, e segundo o descrito por Machado Junior & Torquetti (2013), de forma a manter os 

padrões de qualidade e a integridade das peças, a velocidade de arrefecimento destas deve ser 

controlada de uma forma precisa, limitando a redução de temperatura a 40 ⁰C por hora, tendo 

especial atenção para os estágios de temperatura próximos dos 573 ⁰C. Estes patamares devem 

ser cumpridos escrupulosamente sendo que a abertura dos fornos a ser feita deverá ser apenas 

a temperaturas abaixo de 200 ⁰C.  

Os fornos utilizados durante esta fase são passíveis de se agrupar em dois grupos: o grupo dos 

fornos intermitentes (figura 2.12) e o grupo dos fornos contínuos (figura 2.13). 
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Os primeiros, apesar de acarretarem custos de execução mais baixos, estão associados a taxas 

de eficiência bastante reduzidas, chegando a consumir até cinco vezes mais energia que um 

forno túnel moderno (Kawaguti, 2004). Por este motivo os seus modos de funcionamento são 

totalmente distintos. Enquanto que nos fornos do tipo continuo as peças são dispostas em 

vagões que se movem ao longo de todas as divisões do forno, nos fornos intermitentes as peças 

são instaladas no interior destes, permanecendo imóveis e encontrando-se sujeitas às mesmas 

condições de cozedura em qualquer ponto do forno.  

Quanto aos níveis de temperatura, nos fornos intermitentes esta varia ao longo do tempo de 

cozedura ao invés de variar nos diferentes sectores como acontece nos fornos contínuos. Do 

ponto de vista prático, o efeito da temperatura pouco difere de um caso para outro. A escolha 

de um entre os dois tipos de fornos aqui descritos deverá incidir de acordo com a tipologia e 

naturalmente com a quantidade de peças a fabricar.  

Nos dias que decorrem, face às crescentes preocupações energéticas e ambientais, conforme é 

referido por Kawaguti (op. cit.), os fornos do tipo contínuo apresentam maior taxas de utilização 

em detrimento dos clássicos fornos intermitentes. Deste modo, as empresas evitam gastos 

energéticos supérfluos, levando a sua produtividade a disparar para valores de ordem superior. 

Após concluída a cozedura das peças cerâmicas, segue-se uma cuidadosa inspeção visual e 

posterior caracterização física e mecânica das propriedades tecnológicas dos produtos 

elaborados. Para o efeito, é selecionada ao acaso uma pequena percentagem de peças do lote 

completo, sendo estas submetidas posteriormente aos diversos ensaios tecnológicos consoante 

o tipo de função que irão desempenhar. Se as peças selecionadas cumprirem os requisitos 

mínimos, todo o lote é encaminhado para a fase de embalamento e posterior expedição. 

 

Figura 2.13 – Forno do tipo contínuo.  
Fonte: http://img.olx.com.br/images/11/117620038400940.jpg 

Figura 2.12 – Forno do tipo intermitente. 
 Fonte: http://www.jricardo.com.br/p-forsm1600.html 
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2.3. Tipologia e requisitos a cumprir pelos materiais cerâmicos de construção 

Desde há longos milénios que os materiais cerâmicos apresentam um papel fundamental na 

sociedade. Segundo Gomes (2002), já anteriormente à descoberta do fogo que o ser humano 

procurava manipular a argila em seu proveito de forma a criar objetos que facilitassem as suas 

tarefas do cotidiano. No entanto, devido à fragilidade associada à fraca coesão entre partículas, 

estes materiais acabariam por não resistir a ações externas como o tempo, os agentes 

atmosféricos e até o seu próprio manuseamento. Com a descoberta do fogo, o homem primitivo 

apercebeu-se que se submetesse estes materiais a altas temperaturas, estes adquiriram uma 

maior resistência, mantendo a sua forma original (Gomes, op. cit.). 

Graças a propriedades como a estanqueidade e a resistência, durante milhares de anos a 

utilização destes tipos de materiais era confinada ao fabrico de utensílios para o armazenamento 

de líquidos e mantimentos. Posteriormente, quando o ser humano obteve um total domínio de 

manipulação da cozedura de argila, as aplicações dos materiais gerados a partir deste processo 

começaram por se diversificar, conduzindo à conceção de produtos como os materiais 

cerâmicos de construção. 

De acordo com Bogas (2013), os materiais cerâmicos mais comuns aplicados na indústria da 

construção são originários a partir do processamento do barro vermelho. Quando cozidos, estes 

produtos adquirem uma tonalidade avermelhada devido às altas concentrações de óxido de 

ferro presentes na sua constituição. Regra geral estes produtos são processados a temperaturas 

relativamente baixas, compreendidas entre 850 – 1050 ⁰C. Devido às impurezas e 

heterogeneidades naquela variedade de barro, estes produtos caracterizam-se por 

apresentarem uma superfície bastante áspera, de onde é possível vislumbrar grãos grosseiros 

em toda a sua matriz (Bogas, op. cit.).  

De entre os materiais resultantes deste processo, é possível destacar produtos como os tijolos, 

as telhas e os materiais cerâmicos aplicados no revestimento de pavimentos e fachadas (Bogas, 

op. cit.).  Gomes (2002) na sua obra “Argilas – Aplicações na Indústria” categoriza como cerâmica 

estrutural os produtos atrás mencionados. 

Nos três subcapítulos seguintes irá ser realizada uma análise individual e detalhada materiais 

cerâmicos de construção referidos no parágrafo anterior, assim como uma abordagem ligeira 

dos requisitos e das normas a que estes devem obedecer. 
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2.3.1. Tijolos 

Desde há longos séculos que os tijolos, a par com as telhas cerâmicas, são universalmente 

utilizados como materiais de construção, sendo por este motivo os produtos cerâmicos mais 

comuns na indústria da construção Portuguesa (Baio Dias, 2002 e Bogas, 2013). Produzidos a 

partir de argilas comuns, apresentam-me no mercado através de variadíssimas formas, 

dimensões e com finalidades de aplicação. De entre as múltiplas variedades existentes, a Norma 

Portuguesa NP 80 agrupa os tijolos em três grupos distintos: maciços ou “burro”, perfurados e 

furados (figura 2.14). 

Os tijolos do tipo maciço, são caracterizados pela ausência de furação, no entanto, em casos 

muito particulares, são passíveis de exibir um furo central paralelo à sua maior face (Bogas, op. 

cit.). Dadas as suas características físico-mecânicas, são sobretudo utilizados para funções 

estruturais (fabrico de paredes resistentes de alvenaria), sendo responsáveis por suportar as 

tensões exercidas numa estrutura (Correia & Brito, 2003 e Sena da Fonseca, 2012). De acordo 

com a NP 80 este tipo de tijolo deve apresentar um volume de argila cozida nunca inferior a 85% 

do seu volume total aparente. 

Tal como o próprio nome indica, os tijolos perfurados exibem furação, estando esta presente, 

regra geral, perpendicularmente ao longo da sua maior face. Segundo a NP 80, os furos 

apresentados neste tipo de tijolos devem compreender áreas entre 15 e 50% da área da face 

correspondente. Sena da Fonseca (2012) refere ainda que a furação induzida neste tipo de tijolo, 

facilita o processo de cozedura sem comprometer a função estrutural característica deste 

material. 

Por fim, conforme explicitado por Bogas (2013), os tijolos furados são caracterizados por 

ostentarem dois ou mais furos na direção transversal ou vertical. Segundo Correia & Brito 

(2003), a sua utilização está limitada ao fabrico de paredes não resistentes de onde se incluem, 

em geral, as paredes divisórias interiores e as paredes de envolvente exterior, no caso de 

edificações com estrutura em betão armado. De acordo com a NP 80, os tijolos furados, 

apresentam regra geral furos de qualquer forma e dimensão, paralelos às arestas de maior 

A B C 

Figura 2.14 – Tipos de tijolos existentes: A – Maciço; B – Perfurado; C – Furado.  
Fonte: Adaptado de “http://blog.clicdaobra.com.br/os-diferentes-tipos-de-tijolos/” 
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dimensão, tal que a sua área se situe entre 30% e 75% da área da face correspondente. São os 

mais leves de entre os três tipos analisados anteriormente sendo também, por este motivo, os 

mais utilizados (Correia & Brito, op. cit.). 

Na figura 2.15 encontram-se ilustrados e caracterizados os modelos mais comuns de tijolos 

furados aplicados na construção de panos de alvenaria não estrutural em Portugal.  

Independentemente do tipo que seja, por forma a ser considerado um produto adequado para 

aplicação, um tijolo deve apresentar massa homogénea, com a total ausência de cavidades, 

fendas, manchas ou corpos estranhos (Bogas, 2013). Além destes pressupostos, devem ainda 

garantir uma perfeita continuidade quer na sua forma quer na sua dimensão. Com estas 

exigências surgiu a necessidade de normalizar o fabrico industrial destes produtos, 

estabelecendo critérios de aceitação universais. A legislação em vigor desde os anos sessenta e 

setenta, NP 80:1964 e NP 834:1971, foi atualizada com a introdução da Norma Europeia NP EN 

771–1:2011 – Especificações para unidades de alvenaria. Parte 1: Unidades cerâmicas (tijolos 

cerâmicos), entretanto revista em 2016, tendo como base a EN 771–1:2003 (Baio Dias, 2003 e 

Carvalho, 2015). 

Comparativamente com as normas portuguesas, para além da alteração das características e 

dos ensaios, a EN 771–1 apresenta uma orientação bastante distinta (Baio Dias, 2003). Ao passo 

que a norma portuguesa especificava critérios para as diferentes propriedades, a norma 

europeia apenas define tolerâncias admissíveis, ficando à responsabilidade do fabricante 

declarar as características individuais dos produtos (Bogas, 2013). Esta situação obriga a que os 

clientes indiquem as exigências impostas para o produto em questão (Baio Dias, 2003). 

 

 

 

Peso (kg): 

Dimensão (mm): 

Massa volúmica bruta (kg/m3): 
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Figura 2.15 – Tijolos mais utilizados em panos de alvenaria não estrutural em Portugal.  
Fonte: Adaptado de http://www.preceram.pt/tradicionalpn.php 
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Na tabela 2.1 encontra-se representada a lista de normalizações aplicáveis aos diferentes tipos 

de tijolos para alvenaria. 

Tabela 2.1 – Normas aplicáveis a tijolos cerâmicos (Fonte: Adaptado de Bogas, 2013 e NP EN 771-1:2011) 

 

2.3.2. Telhas cerâmicas  

Desde os primórdios da sua existência que a humanidade busca soluções para se poder proteger 

das condições meteorológicas que se fazem sentir. Inicialmente, as coberturas dos seus abrigos 

eram realizadas a partir de materiais pouco duráveis como folhagens, cascas de árvores e peles 

de animais (APICC, 1998). As coberturas cerâmicas só apareceram séculos mais tarde durante o 

império Romano. Com este, deu-se a massificação dos recursos cerâmicos para a construção, 

com especial relevância para o revestimento de telhados. A herança cultural de outrora ainda 

hoje perdura em todo o território Nacional. Dadas as características estéticas e a elevada 

resistência aos mais variados agentes atmosféricos (APICC, op. cit.), fazem das telhas cerâmicas 

a primeira escolha no que toca à conceção de coberturas de habitações (figura 2.16). 

Norma de Ensaio Nome Propriedades Visadas 

BS EN 771-1:2011 “Specification for masonry units. Clay masonry units” Especificação para tijolos cerâmicos 

BS EN 772-1:2011 
“Methods of test for masonry units. Determination of 

compressive strength” 
Determinação da resistência à 

compressão 

BS EN 772-3:1998  
“Methods of test for masonry units. Determination of 
net volume and percentage of voids of clay masonry 

units by hydrostatic weighing” 

Determinação do volume líquido e 
percentagem de espaços vazios por 

pesagem hidrostática 

BS EN 772-5:2016 
“Methods of test for masonry units. Determination of 
the active soluble salts content of clay masonry units” 

Determinação do teor de sais solúveis 
ativos 

BS EN 772-7:1998 
“Methods of test for masonry units. Determination of 
water absorption of clay masonry damp proof course 

units by boiling in water” 

Determinação da absorção de água em 
ebulição para tijolos isolantes de 

humidade 

BS EN 772-11:2011 

“Methods of test for masonry units. Determination of 
water absorption of aggregate concrete, autoclaved 
aerated concrete, manufactured stone and natural 
stone masonry units due to capillary action and the 

initial rate of water absorption of clay masonry units” 

Determinação da taxa inicial de 
absorção de água  

BS EN 772-13:2000 
“Methods of test for masonry units. Determination of 
net and gross dry density of masonry units (except for 

natural stone)” 

Determinação da massa volúmica 
absoluta e aparente 

BS EN 772-16:2011 
“Methods of test for masonry units. Determination of 

dimensions” 
Determinação das dimensões 

BS EN 772-19:2000 
“Methods of test for masonry units. Determination of 
moisture expansion of large horizontally perforated 

clay masonry units” 

Determinação da expansão por 
humidade 

BS EN 772-22:2017 
“Methods of test for masonry units. Determination of 

freeze/thaw resistance of clay masonry units” 
Determinação da resistência aos ciclos 

de gelo – degelo 

BS EN 1052-3:2002 
“Methods of test for masonry. Determination of initial 

shear strength” 
Determinação da resistência ao corte 

BS EN 1745:2012 
“Masonry and masonry products. Methods for 

determining thermal properties” 
Método para determinação das 

propriedades térmicas 

BS EN 13501-1:2017 
“Fire classification of construction products and 
building elements. Classification using data from 

reaction to fire tests” 

Classificação à reação ao fogo de 
produtos de construção 
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Atualmente, tem-se vindo a assistir a uma continua revalorização das coberturas inclinadas 

revestidas por telha cerâmica, com especial incidência na área da habitação (APICC, op.cit). 

Atributos como o baixo custo de produção, o bom desempenho em condições rigorosas e a 

ausência de toxicidade, estão na origem da crescente demanda deste material (Rocha, 2008). 

Para Bogas (2013) uma telha cerâmica deve ser estanque e lisa de modo a permitir o correto 

escoamento de águas pluviais, podendo esta receber uma aplicação superficial de óxidos e/ou 

pinturas de silicato por forma a incrementar a sua estanqueidade. Conforme descrito por Sena 

da Fonseca (2012), uma telha deve possuir resistência suficiente de modo suportar o peso de 

uma pessoa num eventual trabalho de reparação ou manutenção da cobertura. Para a 

Associação Portuguesa dos Industriais da Cerâmica de Construção (APICC), as telhas devem 

ainda apresentar: um bom comportamento às múltiplas variações de temperatura (ciclos de 

gelo – degelo); isolamentos térmico e sonoro adequado, por forma a conservar energia e gerar 

conforto; permeabilidade ao ar; resistência à ação do vento e agentes químicos; e garantir 

uniformidade do seu aspeto através, p. ex., da homogeneidade da sua cor. 

De forma a atender a esta multiplicidade de requisitos, existem variadíssimos exemplares com 

especificações muito próprias. As quatro variedades mais comuns de telha em território 

Nacional são: a de canudo ou “mourisca”, aba e canudo ou “lusa”, Marselha e a Romana (U.N.L. 

– F.C.T., 1996).  

Os primeiros protótipos de telha conhecida, quer na fabricação quer na utilização, são as telhas 

de canudo (figura 2.17). Apesar de preservarem o aspeto tradicional das coberturas onde são 

aplicadas, dada a sua fragilidade e deficiente estanqueidade, comprometem a sua eficiência. 

Como resposta às múltiplas falhas características deste tipo de telha, surgiu a telha de aba e 

canudo (figura 2.18). Além de cobrir maiores vãos com um menor número de exemplares e 

Figura 2.16 – Contraste entre a cor das telhas de habitações com a paisagem envolvente – Castelo de Vide –Portugal.  
Fonte: Imagem pessoal 
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reduzir significativamente as juntas de ligação, esta variedade de telha permite conservar o 

aspeto tradicional, característico da telha de canudo simples (APICC, 1998). 

A telha Marselha (figura 2.19) surgiu para conferir resistência e incrementar a eficiência das 

coberturas cerâmicas. É caracterizada pela sua leveza (quando comparada com outras 

variedades), o que conduz a uma redução significativa do peso da cobertura; estanquicidade, 

melhorando o escoamento das águas pluviais e diminuindo as infiltrações, causadas pela ação 

do vento e fenómenos de capilaridade; e ser de fácil aplicação. (U.T.L., 2006). 

A telha romana (figura 2.20) corresponde a uma variação da telha de canudo, diferindo apenas 

nos sistemas de apoio e em alguns casos na própria geometria (U.N.L. – F.C.T., 1996). Esta é 

composta por duas secções independentes: a cobertura, que pode ser concava ou quadrada, e 

o canal. Tem a vantagem de apresentar um sistema de fixação melhorado face às telhas de 

canudo; no entanto, o seu elevado peso e a fraca estanquicidade nas juntas, fazem com que a 

sua aplicação seja realizada em casos muito limitados. Nos dias de hoje, face à oferta existente, 

a sua utilização em Portugal está praticamente obsoleta (U.T.L., 2006). 

Figura 2.18 – Telha Lusa / Aba e Canudo.  
Fonte: http://www.jonobras.pt/coberturas-e-acessorios-
de-telhado/1538-telha-lusa-coelho-da-silva-tecno.html 

 

Figura 2.17 – Telha de Canudo.  
Fonte: https://www.cs-telhas.pt/gerais-

acessorios-junior 

Figura 2.19 – Telha Marselha.  
Fonte: https://www.aki.pt/TELHA-SOL-

MARSELHA-P42495.aspx 

Figura 2.20 – Telha Romana.  
Fonte: http://www.venditamaterialiedili.com/prodotto/coperture-

edili-e-tetti/ 
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Na tabela 2.2 encontram-se compiladas as diferentes características geométricas dos modelos 

de telhas anteriormente analisados. 

Tabela 2.2 – Características geométricas das telhas mais comuns em Portugal (Fonte: Adaptado de APICC, 1998) 

 

De modo a generalizar nomenclaturas e especificações a que as telhas cerâmicas devem 

obedecer dentro da União Europeia, a norma universalmente aceite é a EN 1304:2013 – “Clay 

roofing tiles and fittings. Product definitions and specifications”. Esta norma refere que todas as 

telhas e respetivos acessórios, que se encontrem em conformidade com o padrão imposto, são 

adequados para utilização em coberturas de telhados e revestimento de fachadas e de paredes. 

A imposição destes pressupostos, garante que o produto em questão obedece 

escrupulosamente aos padrões de qualidade e, com isto, cumprirá satisfatoriamente a função 

que levou à sua escolha.  

A tabela 2.3 dá conta de algumas das referências normativas europeias a que as telhas e os seus 

acessórios cerâmicos devem atender. 

Tabela 2.3 – Normas aplicáveis a telhas cerâmicas (Fonte: Adaptado de Bogas, 2013 e NP EN 1024:2015) 

 

 

Tipos de Telha Peso (kg) Comprimento (cm) Largura (cm) Altura (cm) N⁰ telhas por m2 

Canudo 1,8 a 2 40 a 45 12 a 16 5 a 7 27 a 35 

Aba e Canudo 2,9 a 4,5 40 a 48 23 a 30 5 a 9  10 a 15 

Marselha 3 a 3,5 40 a 45 26 3 11 a 12 

Romana 1,8 a 4 40 a 57 12 a 20 5 a 6  18 a 35 

Norma de Ensaio Nome Propriedades Visadas 

BS EN 538:1994 
“Clay roofing tiles for discontinuous laying. 

Flexural strength test” 
Determinação da Resistência à flexão 

BS EN 539-1:2005 
“Clay roofing tiles for discontinuous laying. 
Determination of physical characteristics. 

Impermeability test” 

Determinação das características físicas: Teste 
de impermeabilidade 

BS EN 539-2:2013  
“Clay roofing tiles for discontinuous laying. 

Determination of physical characteristics. Test 
for frost resistance” 

Determinação das características físicas: Teste 
de resistência ao gelo 

BS EN 1024:2012 
“Clay roofing tiles for discontinuous laying. 
Determination of geometric characteristics” 

Determinação das características geométricas 

BS EN 13501-1:2017 
“Fire classification of construction products 
and building elements. Classification using 

data from reaction to fire tests” 

Classificação face à reação ao fogo de produtos 
de construção 

BS EN 13501-5:2016 
“Fire classification of construction products 
and building elements. Classification using 

data from external fire exposure to roofs tests” 
Comportamento ao fogo exterior – telhados 
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2.3.3. Materiais cerâmicos para revestimento de fachadas e de pavimentos 

Tal como acontece com os produtos anteriormente analisados, também os materiais cerâmicos 

para revestimento são alvo de regras normativas que definem a sua nomenclatura, critérios de 

marcação e ainda os requisitos que devem cumprir. Das múltiplas normas existentes, a NP EN 

14411:2015 – “Pavimentos e revestimentos cerâmicos. Definições, classificação, características, 

avaliação da conformidade e marcação” é a que mais se destaca. Esta refere que os materiais 

cerâmicos utilizados para o revestimento de fachadas e de pavimentos são classificados de 

acordo com o seu processo de conformação (extrusão – grupo A; prensagem por via seca – grupo 

B) e a partir da sua capacidade de absorção de água (E). 

Quanto à diferenciação destes materiais, as figuras 2.21 e 2.22 dão conta de alguns exemplos 

de produtos cerâmicos de revestimento obtidos através de conformação por extrusão e por 

prensagem, respetivamente, assim como a sua subdivisão tendo como base a capacidade 

individual de absorção de água (E).  

Vaz (2013), em “Aplicação de Revestimentos Cerâmicos Aderentes” considera como cerâmicos 

de baixa absorção de água todos aqueles que apresentem valores de E ≤ 3% (Grupo AI); de média 

absorção de água, todos aqueles com valores compreendidos entre 3% ≤ E ≤ 10% (Grupo AII); e 

por último, de alta absorção de água, aqueles que apresentem valores de E > 10% (Grupo AIII). 

De acordo com informações constantes na norma NP EN 14411:2015, fazem parte do grupo de 

materiais cerâmicos extrudidos, produtos cerâmicos como o grés extrudido, as peças de Klinker, 

de terracota, e ainda a tijoleira rústica. Tendo em conta a aplicação habitual destes, Vaz (op. cit.) 

refere que o produto que apresenta um maior leque de aplicações é o grés. Este material pode 

ser utilizado quer para revestir fachadas, quer para aplicar como pavimento interior ou exterior. 

Esta utilização polivalente é fruto de atributos intrínsecos a este produto, de onde se pode 

destacar a sua elevada resistência ao desgaste e cargas pontuais, bem como a sucessivos ciclos 

de gelo-degelo.  

Grupo AI  

(E ≤ 3%) 

Grupo AIIa  

(3% < E ≤ 6%) 

Grupo AIIb  

(6% < E ≤ 10%) 

Grupo AIII 

(E > 10%) 

Grés Extrudido Klinker Terracota Tijoleira Rústica 

Figura 2.21 – Identificação de materiais cerâmicos de revestimento extrudidos – GRUPO A.  
Fonte: Modificado de APICER (2003) 
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Todos estes predicados são facilmente justificáveis pela baixa porosidade característica deste 

tipo de material. Peças em Klinker e em terracota são vulgarmente encontradas em pavimentos 

tanto interiores como exteriores. Esta escolha deve-se sobretudo à sua elevada resistência ao 

desgaste e, naturalmente, a razões ornamentais. Por último, dado o seu elevado índice de 

absorção de água, a utilização da tijoleira rústica fica limitada a interiores de habitações e 

espaços de ambiente similar. Esta limitação deve-se ao facto de a tijoleira apresentar fenómenos 

de elevada expansão quando instalada em ambientes que apresentem elevados índices de 

humidade, tal como acontece nos ambientes exteriores.  

No caso do fabrico de materiais cerâmicos a partir da prensagem por via seca, é possível referir 

que o seu processamento compreende dois processos chave: a monocozedura e a bicozedura.  

Segundo Borges (2008), o processo de monocozedura ocorre quando a peça cerâmica passa uma 

única vez no forno para a cozedura da pasta e fixação de vidrados e decorações. Por outro lado, 

sempre que a peça é submetida a uma cozedura primária (obtendo-se o biscoito ou chacota – 

APICER, 2003) seguido da aplicação do acabamento vidrado e respetivas decorações, para 

posterior cozedura, dá-se o nome de bicozedura. Dos dois processos de cozedura descritos, 

aquele que apresenta melhores resultados, quer a nível económico quer a nível ambiental, é o 

processo de monocozedura, sendo por estes motivos o mais utilizado. Neste processo, de forma 

a garantir a ausência de heterogeneidades na matriz do produto cerâmico, os materiais 

fundentes (de onde se inclui a areia e o feldspato) são primeiramente submetidos a um processo 

de moagem de modo a alcançar a granulometria pretendida (Borges, op. cit.). 

Os produtos cerâmicos constantes no grupo BIa e BIb, de onde se incluem o ladrilho e o grés 

porcelânico, respetivamente, são caracterizados por apresentarem uma porosidade aberta 

bastante baixa (E ≤ 3%), possuírem uma enorme variedade de tons, apresentarem o mesmo 

método de conformação e serem submetidos a uma cozedura única. O baixo índice de 

Figura 2.22 – Identificação de materiais cerâmicos de revestimento obtidos por prensagem por via seca – GRUPO B.  
Fonte: Modificado de APICER (2003) 

Grupo BIa  

(E ≤ 0,5%) 

Grupo BIb  

(0,5% < E ≤ 3%) 

Grupo BIIa  

(3% < E ≤ 6%) 

Grupo BIIb 

(6% < E ≤ 10%) 

Grupo BIII 

(E > 10%) 

Ladrilho Porcelânico Grés Porcelânico 
Pavimento 

Monocozedura 

Revestimento 

Monocozedura 
Azulejo (Faiança) 
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porosidade característico destes materiais deve-se essencialmente à vitrificação total da matriz 

argilosa após submeter o material a temperaturas entre 1200 – 1300 ⁰C (Bogas 2013). 

A ampla variedade existente no mercado com diversas características físico-mecânicas, 

formatos, relevo superficial e texturas, possibilita um vasto universo de aplicações que vão 

desde os pavimentos e revestimentos de fachadas de edifícios de habitação e indústrias até a 

espaços húmidos ou de alto risco de escorregamento (Vaz, 2013). O acabamento superficial 

deste tipo de materiais pode ser mate, polido ou brilhante. Em certos casos, segundo 

Menegazzo et al. (2000), é possível obter materiais de aspeto muito semelhante a rochas 

naturais, com a vantagem nítida de melhoramento das propriedades tecnológicas, face à rocha 

natural. 

Conforme é explicitado por Correia (2003), atributos como o elevado grau de moagem, a alta 

percentagem de fundentes e a elevada força de compactação, estão na origem de uma gama de 

valores de absorção de água francamente baixos, o que adequa a sua aplicação em ambientes 

exteriores (figura 2.23). 

É possível encontrar no mercado uma ampla variedade de formatos e espessuras deste tipo de 

materiais cerâmicos. As dimensões são muito variadas, podendo ir de 2,5 x 2,5 cm, nas peças 

mais pequenas, até 60 x 120 cm em placas de maior dimensão. Já a espessura, essa, segundo 

Vaz (2013), está normalmente compreendida entre 2 e 8 mm. 

Analisando os materiais cerâmicos incluídos nos grupos BIIa e BIIb, constata-se que são 

fisicamente semelhantes aos abordados no tópico anterior; no entanto a sua diferenciação dá-

se pelo facto de exibirem uma maior capacidade de absorção de água (3% < E ≤ 6% e 6% < E ≤ 

10%, respetivamente). 

Figura 2.23 – Estação Ferroviária de Ermidas-Sado – Aplicação de grés vitrificado na fachada e grés 
porcelânico no pavimento de acesso à ferrovia. Fonte: Imagem pessoal 
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Por fim, o grupo BIII compreende os azulejos. Segundo Vaz (op. cit.), tratam-se de materiais 

cerâmicos porosos de suporte branco ou acinzentado, que apresentam vidrado e/ou decoração 

na sua face exterior. 

Dado o seu elevado índice de absorção de água, E > 10%, habitualmente, a sua aplicação está 

restringida a ambientes interiores; no entanto, com uma vitrificação adequada, são passíveis de 

serem aplicados em ambiente exterior (figura 2.24). Apresentam-se numa grande variedade de 

formas e dimensões, sendo mais comum o formato de secção quadrada com 14 x 14 cm de lado. 

De um modo geral, é possível afirmar que os cerâmicos obtidos por via seca, são o produto de 

revestimento de paredes e pavimentos por excelência (figura 2.25 A e B). Quando comparados 

com as tijoleiras, os ladrilhos apresentam índices de porosidade inferiores. Esta particularidade 

é fruto de um processo de conformação mais completo, sendo este efetuado por prensagem 

(Bogas, 2013). 

Tal como acontece com as telhas, a prensagem dos ladrilhos pode ser realizada após a extrusão 

do material com um teor em água considerável ou, no caso de produtos como o grés 

porcelânico, através de prensagem por via seca de um pó atomizado. Segundo informações 

constantes no “Manual de Aplicação de Revestimentos Cerâmicos – APICER”, este pó resulta da 

Figura 2.24 – Azulejo vitrificado aplicado na fachada de uma habitação.  
Fonte: Imagem pessoal 

Figura 2.25 – Aplicação de ladrilho cerâmico. A – Pavimento. B – Revestimento de paredes.  
Fonte: Imagem pessoal 

 

A B 
20 cm 
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ação de várias etapas de refinamento da argila, que vão desde a sua moagem, peneiração, 

diluição e posterior mistura, constituindo a chamada argila em suspensão ou barbotina. Em 

seguida, ao homogeneizar a barbotina, a evaporação da água presente na mistura dá-se por 

intermédio de atomizadores, recolhendo e armazenando seguidamente o pó decantado em silos 

de forma a manter as propriedades até à sua prensagem. Por sua vez, esta etapa de 

conformação dá-se através de prensas hidráulicas devidamente equipadas com cunhas 

específicas para cada tipo de produto a fabricar. 

No caso da produção de tijoleira, esta revela-se um pouco menos complexa. Ao invés de se 

realizar a prensagem do material por via plástica ou por via seca, a argila é misturada com 

fundentes, areias e água até obter a plasticidade necessária. Após adquirir os teores em água 

mínimos, a mistura é extrudida em fieiras com moldes pré-definidos, sendo posteriormente 

talhada com o comprimento e largura desejado (APICER, 2003). As figuras seguintes ilustram a 

aplicação de tijoleira em pavimento interior (figura 2.26) e fachada exterior (figura 2.27). 

A produção de tijoleira em muito se assemelha com o processo de fabrico de tijolo, sendo que 

a única diferenciação passa pela adoção de uma fieira completamente distinta. Este tipo de 

materiais, ao contrário do que acontece com alguns ladrilhos prensados por via seca, não 

recebem acabamentos vidrados (Vaz, 2013). 

Conforme o que é atrás mencionado, quando se fala em materiais cerâmicos de revestimento, 

quase sempre surge associada a norma NP EN 14411:2015 – “Pavimentos e revestimentos 

cerâmicos. Definições, classificação, características, avaliação da conformidade e marcação”. 

Segundo alguns dados explicitados em diversas bibliografias, esta norma remete para as normas 

de ensaio da série EN ISO 10545, mais concretamente onde se refere às características 

dimensionais e às propriedades físicas e químicas dos materiais cerâmicos de revestimento 

(Bogas, 2013 e Vaz, 2013).  

 

Figura 2.26 – Tijoleira rústica aplicada como pavimento.  
Fonte: https://www.originalstyle.com/tiles/product/EW-HT15 

Figura 2.27 – Tijoleira aplicada em fachada exterior.  
Fonte: Imagem pessoal 

30 cm 
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Na tabela 2.4 surgem contempladas algumas das normas presentes na série ISO 10545 assim 

como as respetivas valências aplicacionais. 

Tabela 2.4 – Normas aplicáveis a revestimentos cerâmicos (Fonte: Adaptado de APICER, 2003; Vaz, 2013 e Bogas, 
2013) 

 

2.4. Dados relativos à produção mundial de materiais cerâmicos 

Segundo artigo do Eurostat (2010), apresentando dados referentes a janeiro do ano transato, 

volumes significativos de materiais cerâmicos do tipo não refratário foram produzidos na União 

Europeia. O mesmo estudo mostra que durante esse período haviam sido comercializados 123 

milhões de m3 de tijolos e cerca de 4.236 milhões de telhas cerâmicas nesse espaço económico. 

Face ao considerável volume de comercialização de materiais cerâmicos de construção existente 

na União Europeia, é possível deduzir que, globalmente, aquelas quantidades sejam 

amplamente suplantada para um patamar superior. Esta premissa baseia-se no facto de cerca 

de 75% da produção total destes produtos estar localizada no continente asiático. Como 

principal produtor mundial surge a China, com cerca de 800 mil milhões de tijolos produzidos 

Características Visadas Propriedades Aplicações Norma de Ensaio 
Dimensões e qualidade 

superficial 
 

Comprimento e largura; espessura; 
rectilinidade das arestas, planaridade e 

qualidade superficial 
Geral BS EN ISO 10545-2 

Propriedades Físicas 

Absorção de água Geral BS EN ISO 10545-3 

Resistência ao módulo de rutura e à 
flexão 

Geral BS EN ISO 10545-4 

Resistência ao impacto Geral BS EN ISO 10545-5 

Resistência à abrasão profunda Pavimentos não vidrados BS EN ISO 10545-6 

Resistência à abrasão superficial Pavimentos vidrados BS EN ISO 10545-7 

Dilatação térmica linear 
Locais com forte exposição 

ao calor 
BS EN ISO 10545-8 

Resistência ao choque térmico 
Locais sujeitos a amplitudes 

térmicas consideráveis 
BS EN ISO 10545-9 

Expansão por humidade Locais sujeitos a humidade BS EN ISO 10545-10 

Resistência à fendilhação Ladrilhos e vidrados BS EN ISO 10545-11 

Resistência ao gelo  Exterior BS EN ISO 10545-12 

Pequenas diferenças de cor Ladrilhos de cor uniforme BS EN ISO 10545-16 

Coeficiente de atrito Pavimentos EN ISO 10545-17 

Propriedades Químicas 

Resistência a ácidos e bases; Resistência 
aos químicos domésticos e aditivos para 

águas de piscinas 
Geral BS EN ISO 10545-13 

Resistência às manchas Geral BS EN ISO 10545-14 

Teor de cádmio e chumbo Pavimentos BS EN ISO 10545-15 
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anualmente, representando 54% da produção mundial. Em segundo lugar surge a Índia, com 

aproximadamente 110 mil milhões de tijolos fabricados, ocupando uma fatia de 11% de 

produção. Por fim, seguem-se o Paquistão e o Bangladesh, com uma produção anual, 

respetivamente, de 100 mil milhões (8% da produção global) e 50 mil milhões (4% da produção 

mundial) de tijolos (miningoilgasjobs.com, nt). 

De acordo com os dados constantes nos dois últimos relatórios publicados pela “Associazione 

Costruttori Italiani Macchine Attrezzature per Ceramica” – ACIMAC (ACIMAC, 2016 e ACIMAC, 

2017), relativamente à produção mundial de telhas cerâmicas, verifica-se que ao longo da última 

década, a produção mundial deste tipo de material apresentou uma forte tendência de 

crescimento (figura 2.28). 

No gráfico anterior é possível verificar o efeito da crise internacional de 2009, através de um 

ligeira abrandamento no crescimento produtivo de telhas cerâmicas nesse mesmo ano. No 

entanto, tal situação revelou-se passageira já que a partir do ano seguinte em diante, a 

tendência de crescimento voltou a subir de uma forma praticamente contínua. À data desta 

dissertação ainda se encontrava por publicar o estudo referente ao ano de 2017, pelo que os 

valores mais recentes aqui descritos são relativos ao ano de produção de 2016. Para este caso, 

na última década em análise foi possível ultrapassar a marca dos 13 mil milhões de m2 de telhas 

cerâmicas produzidas mundialmente, representando uma subida de ≈ 5,7% em relação ao ano 

anterior. 

Todos os dados aqui descritos advertem para a utilização abusiva de uma matéria prima não 

renovável – a argila. Neste sentido, e tendo em consideração as enormes quantidades de 

subprodutos industriais geradas, e a tolerância da argila em englobar diferentes constituintes 
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Figura 2.28 – Produção mundial de telhas cerâmicas entre 2006 e 2016.  
Fonte: Adaptado de ACIMAC (2016) e ACIMAC (2017). 
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na sua matriz, diversos estudos têm vindo a ser desenvolvidos na pesquisa de novas formas de 

preservar esta importante matéria prima e dar vazão às grandes quantidades de “resíduos” 

produzidas pelas múltiplas atividades industriais. 

Deste modo, o próximo capítulo irá abordar e explicitar a origem, quantidades produzidas a nível 

nacional e possíveis destinos de aplicação dos subprodutos utilizados no desenvolvimento 

laboratorial da presente dissertação: as cinzas de fundo provenientes da queima do carvão da 

Central Termoelétrica de Sines e as lamas provenientes da serragem do mármore de Estremoz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Formulação de pastas compostas por argila vermelha e resíduos industriais para a otimização das 
propriedades tecnológicas de cerâmicos de construção 

 

40 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Formulação de pastas compostas por argila vermelha e resíduos industriais para a otimização das 
propriedades tecnológicas de cerâmicos de construção 

 

41 
 

3. Matérias primas – Subprodutos Industriais 

3.1.  A importância do carvão na sociedade: Perspetiva global e consumos associados 

A utilização da energia elétrica assume-se como um dos principais propulsores do 

desenvolvimento socioeconómico global, através de uma melhoria das condições de vida e de 

bem-estar geral das populações. A utilização de combustíveis fósseis de grande capacidade 

energética, materializada em centrais térmicas, foi indubitavelmente a rampa de partida para a 

produção massiva de energia elétrica (Matos, 2015). De entre os combustíveis fósseis utilizados 

na produção de eletricidade, o carvão desempenha um papel determinante na satisfação dos 

consumos energéticos globais (Vieira, 2012). Assumindo-se como a 2ª fonte de energia primária 

a nível mundial, somente no ano 2017, o consumo de carvão ascendeu as 3730 milhões de 

toneladas (BP, 2018). Segundo os dados apresentados na tabela 3.1, verifica-se que o consumo 

mundial de carvão em igual período, representou um peso total de 27,6%, sendo apenas 

superado pelo consumo de petróleo com 34,2%.  

No entanto, ao analisar dados singulares de países como a China e a Índia, constata-se que o 

consumo de carvão representou no mesmo ano um peso de cerca de 61% e 57%, 

respetivamente, face às restantes formas de obtenção de energia, tornando-se na 1ª escolha 

nestes mesmos países (BP, 2018). 

Segundo o mesmo relatório, estima-se que em 2017 as reservas globais de carvão sejam 

suficientes para satisfazer as necessidades humanas durante 134 anos, sendo deste modo o 

combustível fóssil existente em maior quantidade pelo rácio reserva/consumo. Por outro lado, 

com uma previsão não tão otimista, encontram-se o petróleo e o gás natural apresentando um 

rácio de 50,2 e 52,6 anos, respetivamente. 

Dados como os aqui apresentados fazem prova da importância do carvão na sociedade atual 

sendo, por este motivo, considerado um recurso de produção de energia por excelência. 

Tabela 3.1 – Fontes de energia primária – Consumo Mundial por fonte de energia 
Fonte: Adaptado de BP (2018) 

 
 Fontes de Obtenção de Energia Primária (2017) 

 

 
Petróleo Carvão Gás Natural Hídrica Nuclear Renovável TOTAL 

Consumo 

Mundial (Mt) 
4621,9 3731,5 3156,0 918,6 596,4 486,8 13511,2 

Consumo 

Mundial (%) 
34,2 27,6 23,4 6,8 4,4 3,6 100 
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Salientando o que acontece em território nacional, o gráfico presente na figura 3.1 dá conta de 

uma tendência crescente no consumo de carvão em Portugal no decorrer da última década.  

Por outro lado, apesar do carvão não ser o combustível mais utilizado em Portugal (tabela 3.2), 

ainda ocupa uma fatia de cerca de 13%, com o consumo a situar-se em torno das 3.5 milhões de 

toneladas no ano 2017 (BP, 2018). De forma a possibilitar a comparação entre as diversas fontes, 

os consumos anunciados na tabela 3.2 são dados como se fossem originários da queima de uma 

quantidade equivalente de petróleo.  

De acordo com as estatísticas apresentadas anteriormente, torna-se evidente que é 

imprescindível realizar uma correta gestão dos produtos gerados a parir da queima do carvão, 

uma vez que esta se encontra associada a uma elevada produção de resíduos (Vieira, 2012). 

Os subcapítulos seguintes pretendem elucidar quanto ao modo de funcionamento geral de uma 

central térmica e explicitar o tipo e os modos de produção e tratamento/reutilização dos 

produtos resultantes da queima do carvão nestas instalações. 

Tabela 3.2 – Fontes de energia primária – Consumo em Portugal por fonte de energia 
Fonte: Adaptado de BP (2018) 

 
 Fontes de Obtenção de Energia Primária (2017) 

 

 
Petróleo Gás Natural Renovável Carvão Hídrica Nuclear TOTAL 

Consumo em 

Portugal (Mt) 
12,5 5,3 3,7 3,5 1,3 - 26,3 

Consumo em 

Portugal (%) 
47,5 20,2 14,1 13,3 4,9 - 100 
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Figura 3.1 – Evolução do consumo de carvão em Portugal de 2007 a 2017.  
Fonte: Adaptado de BP (2018) 
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3.1.1. Caso de Estudo: Central Termoelétrica de Sines 

Situada na faixa litoral Alentejana, cerca de 5 km a sudoeste da cidade de Sines, encontra-se 

instalada a central termoelétrica de Sines (figura 3.2). 

Em pleno funcionamento desde 1989, esta unidade de produção de energia assume-se como 

uma peça fulcral para o fornecimento de eletricidade dos distritos envolventes (EDP, 2014). 

Constituída por quatro grupos geradores independentes, com uma potência elétrica unitária de 

314 MW, cada um é composto por um gerador de vapor, um grupo turboalternador (constituído 

por uma turbina e um alternador) e um transformador principal (EDP, op. cit.). 

O ciclo de produção de energia elétrica inicia-se com a descarga de carvão a partir de cargueiros 

de 150.000 toneladas de capacidade no porto de Sines. Seguidamente, o carvão é transportado 

por meio de telas transportadoras sendo, posteriormente, depositado em quatro pilhas de 

150.000 toneladas cada (pilhas ativas) e, se necessário, numa pilha suplementar de 700.000 

toneladas de capacidade (pilha passiva). Antes de ser enviado para as caldeiras, o carvão passa 

por um processamento onde é seco e moído e só então é pulverizado nas caldeiras respetivas. 

A combustão dá-se a 535 ⁰C de temperatura, gerando um caudal de vaporização de 950 

toneladas por hora (EDP, 2013). A energia térmica contida no vapor é então convertida em 

energia mecânica através da sua expansão, impondo a rotação da turbina do turboalternador. 

Ao estar acoplada ao alternador, a rotação da turbina faz com que este converta a energia 

mecânica obtida em energia elétrica (EDP, op. cit.). Findo o processo, a energia elétrica gerada 

é então distribuída por um sistema de redes de alta tensão até ao destino final. 

Figura 3.2 – Localização geográfica da Central Termoelétrica de Sines.  
Fonte: Adaptado de Google Maps e EDP (2014) 
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A título de curiosidade, funcionando à carga nominal máxima, cada um dos geradores de vapor 

consome o equivalente a 116 toneladas de carvão por hora, o que resulta num consumo total 

de aproximadamente 11.000 toneladas diárias, se estes operarem ininterruptamente.  

Segundo os dados constantes na Declaração Ambiental da Central Termoelétrica de Sines do 

ano 2016, dos 29.599 GWh emitidos na rede pela EDP produção, 8.085 GWh (aproximadamente 

28% da energia total emitida por hora) “saiu” desta unidade de produção. 

A capacidade total de armazenamento de carvão (figura 3.3) permite à central aferir uma 

autonomia garantida de cerca de 4 meses. 

3.1.2. Produtos resultantes da queima do carvão e respetivas aplicações 

De um modo geral, sempre que se procede à queima de carvão para a obtenção de energia há 

que ter em mente um conjunto de procedimentos que permitam a minimização dos efeitos 

nefastos causados pela combustão deste produto.  

Segundo Vieira (2012), além de gases como o dióxido de carbono (CO2), o dióxido de enxofre 

(SO2) e os óxidos de azoto (NOx), a queima de carvão em geradores a vapor em centrais térmicas 

é igualmente responsável pela formação de três produtos específicos: as cinzas de fundo, as 

cinzas volantes e o gesso. A figura 3.4 ilustra o processo de obtenção destes produtos. 

Figura 3.4 – Esquema elucidativo do tratamento dos produtos da queima do carvão. Fonte: Vieira (2012) 

Figura 3.3 – Vista das pilhas de armazenamento de carvão: Passiva (à esquerda); Ativa (à direita). 
Fonte: EDP (2016) 
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De uma forma bastante resumida, o processo inicia-se com a queima do carvão na caldeira do 

gerador de vapor. Nesta fase, obtêm-se as cinzas de fundo por ação da gravidade nos cinzeiros 

das caldeiras. Seguidamente, as partículas em suspensão (cinzas volantes) são encaminhadas 

juntamente com os gases de combustão até um catalisador, onde são ambos submetidos ao 

processo de desnitrificação. Posteriormente, as cinzas volantes são captadas por meio de placas 

polarizadas nos despoeiradores eletrostáticos (Vieira, op. cit.). Para finalizar, antes da projeção 

dos gases na atmosfera, estes sofrem um tratamento adicional (dessulfuração), sendo em 

seguida expelidos através das chaminés. 

Deste modo, tecnologias como a desnitrificação e a dessulfuração são peças cruciais para a 

redução de compostos químicos perigosos como os óxidos de azoto (NOx) e o dióxido de enxofre 

(SO3), respetivamente.  

Se expelidos sem qualquer tipo de tratamento prévio, além dos múltiplos problemas 

respiratórios associados, estes compostos ao combinar-se com a água, são responsáveis pela 

formação de fenómenos adversos como as chuvas ácidas (Vieira, op. cit.).  

O processo de desnitrificação tem por objetivo reduzir os óxidos de azoto (NOx), e 

consequentemente a produção de ácido nítrico (HNO3), através da sua reação com a amónia 

(NH3) na forma aquosa (Vieira, op. cit.). Os produtos resultantes desta reação são o azoto (N2) e 

água (H2O). 

Por outro lado, o enxofre presente no carvão, aquando a sua combustão, reage com o oxigénio 

(O2), formando o dióxido de enxofre (SO2) que, por sua vez, em contacto com a água, produz   

ácido sulfúrico (H2SO4) (Vieira, op. cit.). O processo de dessulfuração é utilizado nestes casos, já 

que permite reduzir substancialmente as emissões de dióxido de enxofre (SO2). Para tal, após 

passarem pelos despoeiradores, os gases da combustão são forçados a circular através de uma 

suspensão aquosa de calcário moído (CaCO3). Como resultado desta reação obtêm-se, o sulfato 

de cálcio hidratado (CaSO4 · 2H2O), ou por outras palavras, uma variante de gesso que necessita 

de uma secagem prévia para aferir as mesmas propriedades que a variante comercial (Vieira, 

op. cit). Segundo o mesmo autor, o gesso tem como destinos mais comuns, a projeção para 

acabamentos interiores, o fabrico de placas de gesso-cartonado e as indústrias de argamassas.  

Se no tratamento e gestão dos gases nocivos se vive uma fase próspera, no caso dos produtos 

sólidos (cinzas volantes e cinzas de fundo) resultantes da combustão do carvão, a solução já não 

se evidencia tão óbvia. Com exceção da aplicação quase total das cinzas volantes na indústria 

cimenteira e do betão, em Portugal, ao longo dos anos, as cinzas de fundo foram alvo de um 

escoamento muito diminuto quando comparadas com os demais produtos. 
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A tabela 3.3 dá conta das produções totais anuais, em toneladas, dos produtos sólidos 

resultantes da combustão do carvão em Portugal (nas centrais térmicas de Sines e do Pego). 

Face às quantidades apresentadas anteriormente, torna-se evidente que a gestão deste tipo de 

produtos é uma tarefa de extrema importância. Neste âmbito é necessário entender a 

diferenciação entre resíduo e subproduto. 

O artigo 44.⁰ -A do Decreto-Lei n⁰ 73/2011, estabelece os critérios para a classificação das 

substâncias/objetos resultantes de um processo produtivo cujo principal objetivo não passava 

pela sua produção. Neste sentido, caso existam evidencias de que: (1) o produto gerado é 

utilizável, (2) sem que necessite de processamento adicional, (3) a sua produção é parte 

integrante do processo produtivo e (4) o produto gerado cumpre com os requisitos ambientais 

e de saúde pública, então estão reunidas as condições para que estas substâncias passem a ser 

designadas por subprodutos. Caso alguma destas quatro imposições não se verifique, estas 

serão automaticamente conotadas como resíduos. 

Segundo Szczygielski (2010), citado por Vieira (2012), tanto as cinzas volantes como as cinzas de 

fundo têm um longo historial na conceção de redes rodoviárias espalhadas por todo o Globo. 

No Reino Unido, país onde durante largas décadas a produção de energia elétrica a partir do 

carvão teve um peso bastante significativo, a aplicação de cinzas em pavimentos rodoviários foi 

uma das soluções adotadas como forma de escoar a acumulação deste tipo de produtos. No 

caso da Holanda, devido à impossibilidade legal em depositar as cinzas em aterros, grande parte 

destas foi igualmente aplicada na conceção de pavimentos rodoviários. 

À semelhança do que acontece nestes países, também em Portugal, mais concretamente no 

troço inicial da autoestrada A26, que liga Sines a Relvas Verdes, a cinza de fundo proveniente da 

combustão do carvão na central termoelétrica de Sines encontra-se aplicada na base do tapete 

rodoviário (Vieira, op. cit.). 

Tabela 3.3 – Produções anuais (t) de produtos resultantes da combustão do carvão nas centrais térmicas Portuguesas
 Fonte: Adaptado de Vieira (2012) 

 
Produções Anuais de Produtos Resultantes da Queima do Carvão em 

Portugal (t) 

 

 
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Cinzas Volantes 535 279 517 719 398 959 383 939 466 289 241 629 310 935 

Cinzas de Fundo 56 329 39 333 49 707 46 657 49 416 33 772 35 035 

Gesso 0 0 7 536 147 345 241 156 135 221 170 132 
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De facto, com base neste fim de aplicação, a APA (Agência Portuguesa do Ambiente), ao abrigo 

do artigo 44.⁰ -A do Decreto-Lei n⁰ 73/2011, veio em abril de 2017 atribuir a classificação de 

subproduto às cinzas de fundo produzidas na central termoelétrica de Sines para aplicações 

desta natureza. A mesma declaração refere ainda que as cinzas de fundo podem ser utilizadas 

como agregado leve no fabrico de betão e de materiais de construção e ainda na produção de 

clínquer. 

Todavia, visto que a construção rodoviária dos restantes troços da A26 se encontra parada, 

consideráveis volumes de cinzas de fundo voltaram a não ter escoamento comercial, resultando 

na sua deposição em aterro. Novas soluções tiveram então de ser consideradas por forma a 

escoar este produto. Assim sendo, a solução encontrada passava pelo envio destes produtos 

para o Reino Unido para o fabrico de lancis de passeio (comunicação pessoal – Eng. Hélder Faia). 

Analisando os relatórios da Declaração Ambiental da Central Termoelétrica de Sines, dos anos 

2013, 2014, 2015 e 2016 verifica-se que houve uma preocupação crescente no sentido de 

reintroduzir os seus subprodutos no mercado nacional e internacional, tendo-se verificado no 

ano 2016, a menor deposição de resíduos em aterro de que há memória (tabela 3.4). 

Tabela 3.4 – Deposição de resíduos em aterro nos anos 2011 a 2016. Fonte: Fonte: Adaptado de EDP (2013 – 2016) 
 

 

Contudo, segundo a declaração ambiental mais recente, datada de 2016, apesar das cinzas de 

fundo não terem seguido para aterro no mesmo ano, torna-se evidente que a capacidade do 

mesmo está prestes a chegar ao seu limite (figura 3.5). Com uma área total equivalente a onze 

campos de futebol e uma capacidade de deposição de 1.250.000 toneladas de resíduos, no final 

do mesmo ano, segundo o levantamento aerofotogramétrico, constata-se que o aterro de cinzas 

não conformes (volantes e de fundo) está a 120.000 toneladas de atingir a sua cota máxima. 

Neste sentido, a adoção de novos destinos para os subprodutos gerados poderá ditar uma 

redução do passivo acumulado (figura 3.6). Com base nesta premissa, o presente trabalho tem 

 
Deposição Anual em Aterro de Resíduos Resultantes da Queima do 

Carvão na Central Termoelétrica de Sines (t) 

 

 
2011 2012 2013 2014 2015 2016 TOTAL 

Cinzas Volantes 39 768 121 039 34 884 15 616 759 980 213 046 

Cinzas de Fundo 26 378 30 124 36 058 38 184 43 465 0 174 209 

Gesso 1 023 7 291 6 184 2 0 0 14 500 
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como um dos objetivos valorizar e dar um novo sentido aplicacional ao produto presente em 

maior quantidade no aterro: as cinzas de fundo. 

Ao longo dos anos a comunidade científica tem-se empenhado na investigação de utilizações 

para as cinzas de fundo. Os trabalhos seguintes dão prova das múltiplas potencialidades da 

incorporação deste subproduto em materiais cerâmicos de construção. 

• Technical feasibility of reusing coal combustion by-products from a thermoelectric 

power plant in the manufacture of fired clay bricks (Sena da Fonseca et al., 2015) 

Neste trabalho foi testada a viabilidade de incorporação de cinzas de fundo numa matriz 

argilosa. O estudo iniciou-se com a moagem prévia das cinzas, por estas apresentarem uma 

granulometria relativamente grosseira. Seguidamente foram realizadas cinco amassaduras 

distintas, nas percentagens 2,5%; 5%; 10%; 15% e 20% de cinza – argila. A conformação foi 

realizada por prensagem por via plástica e a cozedura das amostras obtidas deu-se às 

temperaturas de 900 ⁰C, 1000 ⁰C e 1100 ⁰C. Seguidamente as amostras obtidas foram 

submetidas a múltiplos ensaios (físicos, mecânicos e de envelhecimento acelerado por nevoeiro 

salino) de onde se concluiu que  a incorporação de cinzas não só é possível como se efetuada 

nas quantidades certas (até 20%), permite melhorar propriedades como a resistência  mecânica 

e a resistência à degradação em nevoeiro salino, face aos cerâmicos de referência. 

• Utilization of coal bottom ash as raw material for production of ceramic floor tiles 

(Namkane, et al., 2016) 

O objetivo deste estudo passava pelo fabrico de ladrilhos cerâmicos utilizando cinzas de fundo. 

Para o efeito, as cinzas foram moídas e incorporadas nas percentagens de 20%; 30%; 40%; 50%; 

60%; e 80% numa matriz argilosa, tendo-se procedido à conformação das respetivas misturas 

Figura 3.5 – Vista aérea do aterro de cinzas não conformes.  
Fonte: Adaptado de Google Maps 

Figura 3.6 – Aterro de cinzas não conformes.  
Fonte: Imagem Pessoal 
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por prensagem por via seca. A cozedura dos corpos gerados foi realizada em quatro gamas de 

temperaturas distintas: 1100 ⁰C, 1150 ⁰C, 1175 ⁰C e 1200 ⁰C. As conclusões foram claras, 

referindo que a incorporação de cinzas de fundo da combustão do carvão não deverão ascender 

a 40% para temperaturas de queima na ordem dos 1175 ⁰C. Estavam deste modo provados os 

benefícios da utilização das cinzas de fundo como matéria-prima para o fabrico de ladrilhos 

cerâmicos. 

• Production of ceramics from coal furnace bottom ash. Ceramics International 

(Glymond et al., 2018) 

Esta investigação estuda a viabilidade do fabrico de placas cerâmicas construídas unicamente 

com cinzas de fundo produzidas na central termoelétrica de Kilroot, na Irlanda do Norte. Para o 

referido efeito, o estudo iniciou-se através da moagem das cinzas num moinho de bolas com a 

adição de 2%, em peso, de polietilenoglicol (para atuar como ligante numa futura prensagem). 

As amostras foram prensadas (por via seca) uni-axialmente num molde cilíndrico de 16 mm de 

diâmetro. Seguidamente foram cozidas numa atmosfera redutora às temperaturas de 900 ⁰C, 

920 ⁰C, 940 ⁰C, 960 ⁰C, 980 ⁰C e 1000 ⁰C. As conclusões foram muito esclarecedores e davam 

conta de que as amostras geradas exibiam alta densidade e dureza, pelo que garantidamente 

poderiam formar materiais comercialmente viáveis. Tal facto é justificável pela absorção de 

água nula evidenciada pelas amostras produzidas a 960 ⁰C, uma vez que indicavam uma 

porosidade aberta mínima e uma dureza equiparável à de materiais vitrocerâmicos tradicionais.  

• Properties of ancient style handmade clay bricks using bottom ash (Canbaz & 

Albayrak, 2018) 

Este estudo visava determinar a possibilidade de fabrico de tijolos artesanais, feitos 

manualmente subentenda-se, com a adição de cinzas de fundo como substituto parcial de argila, 

com o intuito de os tornar mais leves. Para o efeito realizaram-se quatro amassaduras distintas 

com percentagens 0%; 10%, 20% e 40% de resíduo – argila. Atente-se ao facto que as cinzas 

empregues detinham uma granulometria compreendida entre 0,25 e 2 mm. As amostras viriam 

a ser conformadas à mão com recurso a moldes feitos de madeira. Após secos, os produtos 

obtidos foram submetidos a uma cozedura à temperatura de 1000 ⁰C durante duas horas. 

Concluiu-se que a adição de cinza promoveu uma diminuição do peso volúmico dos tijolos bem 

como da resistência destes novos materiais, mostrando esta última valores aceitáveis para 

percentagens de incorporação de cinza até 10%. Por seu lado, a absorção de água também foi 

afetada uma vez que a incorporação de cinza resultou num aumento de 45% face aos valores de 

referência. No entanto à luz dos resultados obtidos para este três parâmetros, questiona-se o 
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aumento concomitante da velocidade de ultrassons. Com base nestes resultados, os autores 

referem que a conceção de tijolos mais leves é possível, sem comprometer excessivamente as 

propriedades tecnológicas, no entanto advertem que parâmetros como a durabilidade e 

resistência contra efeitos físicos e químicos carecem de estudos futuros. 

Por forma a melhorar os resultados obtidos por todos estes autores, os mesmos poderiam ter 

realizado uma seriação granulométrica ao invés de incrementar as temperaturas de cozedura, 

já que é expectável um melhoramento das propriedades tecnológicas dos cerâmicos devido ao 

aumento da fase vítrea.  

As características físico-mecânicas aliadas a todas as mais valias da incorporação deste 

subproduto descritas pelos autores anteriores, foram precioso auxílio na seleção das cinzas de 

fundo como uma das matérias primas a utilizar na campanha experimental desta dissertação. 

3.2.  A produção de mármore em Portugal 

A indústria de beneficiação de rocha ornamental constitui uma das atividades económicas mais 

antigas em Portugal (Sigma Team Consulting, 2016). Por apresentar uma grande importância no 

sector da construção civil, a extração e transformação de rocha assume-se como um indicador 

económico indispensável para o progresso socioeconómico do nosso país (Machado, 2012).  

Presença assídua no TOP 10 de produtores mundiais de rocha ornamental, Portugal assume-se 

como um dos seus maiores exportadores (Carvalho, 2012). 

Segundo os dados constantes no relatório – “Estatísticas da Produção Industrial”, publicado pelo 

Instituto Nacional de Estatística (INE) em 2012, a produção nacional de rochas industriais e 

ornamentais, havia sido responsável por gerar um valor de receitas superior a 378 milhões de 

euros. Como segunda variedade de rocha mais vendida no mesmo ano, encontrava-se o 

mármore com mais de 159 mil toneladas exportadas para todo o mundo, sendo apenas 

superada por outra rocha de origem carbonata (calcário) com cerca de 632 mil toneladas 

comercializadas. Outro estudo, desta vez publicado pela Direção Geral de Energia e Geologia, 

dava conta que no ano 2016 haviam sido transacionadas cerca 711 mil toneladas de rochas 

carbonatadas (calcário e mármore ornamental). 

Contudo, nem todos os dados aqui expostos se mostram positivos. As atividades de beneficiação 

de rocha ornamental estão normalmente associadas à produção de múltiplos resíduos. Em 

Portugal, mais concretamente nos concelhos de Borba, Estremoz e Vila Viçosa, zonas produtivas 

de mármore por excelência, é comum encontrar volumes consideráveis de resíduos dispostos 

em pilhas a céu aberto junto das unidades de produção de rocha ornamental (figura 3.7). 
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Por este motivo torna-se evidente que é necessário implementar medidas de controlo com o 

intuito de valorizar os produtos resultantes do processamento do mármore e evitar desse modo 

a sua deposição em locais inapropriados. 

3.2.1. Processamento de pedra natural 

De uma forma simplificada, a sequência de operações que conduz à produção de rocha 

ornamental integra um amplo leque de importantes atividades de beneficiação. Estas atividades 

são passíveis de ser diferenciadas em dois importantes grupos: o das atividades relacionadas 

com a extração e o grupo das atividades relacionadas com a transformação de rocha 

ornamental (INETI, 2001; Silva et al., 2005 e Sigma Team Consulting, 2016). No primeiro caso, a 

sequência de operações para a extração de rocha inicia-se com a remoção do solo e respetiva 

vegetação, seguindo-se as fases de furação, corte, derrube, esquartejamento, e acabamento do 

bloco extraído (INETI, 2001).  

É importante frisar que o método utilizado para a extração, ou desmonte, deverá ser 

selecionado de acordo com o fim de utilização do material a obter. Nesse caso, sempre que se 

pretenda obter agregado britado, ou que o material se encontre alterado ou fraturado, o 

desmonte poderá ser efetuado por deflagração com explosivos. Por outro lado, caso a rocha se 

apresente sã e não fraturada, a sua remoção deverá ser feita através de operações de 

perfuração e serragem com recurso a fio diamantado (figura 3.8), de forma a não induzir zonas 

de fraqueza/microfracturação no bloco e consequentemente a sua inviabilização (INETI, 2001). 

Figura 3.7 – Enquadramento no mapa de uma escombreira de resíduos provenientes da beneficiação de 
mármore de Estremoz junto da autoestrada A6. Fonte: Imagem Pessoal e Google Maps (adaptado). 
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Findo o processo de extração, os blocos de rocha são então encaminhados para a fase de 

transformação/processamento. Segundo Silva et al. (2005), esta fase engloba as operações de 

corte, serragem e polimento. Salvo algumas exceções, o bloco de rocha obtido na fase de 

extração é, regra geral, encaminhado para uma serra monolâmina (figura 3.9) com o intuito de 

retirar pequenos defeitos estruturais e conferir uma forma paralelepipédica ao bloco de rocha, 

através do corte de uma ou mais faces (INETI, 2001).  

Seguidamente, o bloco é encaminhado para uma outra unidade de corte, composta por 

múltiplas lâminas, onde é serrado em chapas de grossura igual ao distanciamento entre as 

lâminas (figura 10 A).  

Figura 3.8 – Corte de bloco de rocha com recurso a fio diamantado.  
Fonte: https://pt.made-in-china.com 

Figura 3.9 – Serragem de um bloco de rocha com recurso a uma serra monolâmina.  
Fonte: Imagem Pessoal 

Figura 3.10 – A – Serragem de um bloco de rocha com recurso a uma serra de multilâminas. B – Aspeto final das 
chapas obtidas. C – Polimento com recurso a pastilha abrasiva (confere acabamento polido). Fonte: Imagem Pessoal 

A B C 
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Por último, as chapas obtidas (figura 10 B) são enviadas para uma unidade de polimento (figura 

10 C), onde recebem o acabamento final desejado. 

Note-se que as operações anteriormente descritas estão associadas a elevadas perdas de 

material representando, em alguns casos, percentagens na ordem dos 30% a 40% (Silva et al., 

2005). De entre o material “perdido” nas diferentes fases de beneficiação são gerados dois tipos 

de produtos com características distintas: os fragmentos e as lamas resultantes das atividades 

de corte e serragem de rocha. Enquanto que os fragmentos de rocha podem advir de 

variadíssimas formas, desde a fracturação natural do material até ao próprio manuseamento do 

bloco/placas de rocha, as lamas resultam da interação entre a água utilizada no arrefecimento 

das máquinas de corte, com o pó resultante do desgaste de rocha durante as fases de corte e 

de serragem (Lima et al., 2010 e INETI, 2001).  

A tabela seguinte dá conta da quantidade, em toneladas, de resíduos produzidos entre os anos 

2009 e 2013 nas diferentes atividades de transformação de rocha ornamental em Portugal. 

Tabela 3.5: Quantidade de resíduos (t) provenientes da beneficiação de rocha ornamental em Portugal.  
Fonte: Adaptado de Montani (2014) 

Segundo Cadima da Silva (2016) produtos como blocos e placas defeituosas ou até mesmo lascas 

obtidas durante o processamento estão enquadradas nos fragmentos de rocha. Parte destes 

resíduos são vulgarmente procurados por outras indústrias com o intuito de produzir agregados 

para o sector da construção. De acordo com Martins et al. (1995), as lamas obtidas durante a 

fase de tratamento das rochas ornamentais, constituídas por um pó extremamente fino, acabam 

depositadas a céu aberto sem as mínimas condições de armazenamento (figura 3.11).  

Ano 2009 2010 2011 2012 2013 

Quantidade Resíduos (t) 857 000 877 000 820 000 818 000 788 000 

Figura 3.11 – Escombreira a céu aberto de lamas resultantes da serragem do mármore de Estremoz.  
Fonte: Imagem Pessoal 
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Apesar de não constituírem risco de toxicidade, sendo por este motivo classificados como 

resíduos não perigosos (Silva et al., 2005), a (má) gestão de resíduos como as lamas, encontra-

se associada a inúmeros problemas de índole paisagístico e ambiental (Machado, 2012). De 

acordo com diversos trabalhos, a deposição irregular de lamas provenientes do tratamento de 

rocha ornamental fomenta problemas como alterações das condições de drenagem superficial 

e permeabilidade do solo, contaminação das águas superficiais e subterrâneas, diminuição da 

qualidade do ar, destruição do solo e respetiva cobertura vegetal, poluição atmosférica e danos 

nas vias respiratórias (Martins et al., 1995 e Barbosa et al., 2013). Por este motivo, a valorização 

de lamas resultantes da serragem de rocha ornamental torna-se emergente. 

3.2.2. Lamas resultantes da serragem de mármore de Estremoz: modo de 

obtenção e respetivas aplicações 

Conforme havia sido dito anteriormente, as lamas, regra geral, são obtidas através da interação 

entre o pó resultante do desgaste de rocha aquando as operações de corte, serragem e 

polimento, com água utilizada para o arrefecimento da respetiva maquinaria. Desta feita, é 

possível deduzir que para além da água e, obviamente, da rocha moída, as lamas podem ainda 

conter na sua constituição elementos metálicos provenientes do desgaste dos aparelhos de 

corte e serragem (Braga et al., 2010). 

Após concluídas as operações de transformação, as lamas geradas são encaminhadas para um 

decantador onde, através da adição de um floculante, são separadas da água através da 

sedimentação das partículas que as compõem (INETI, 2001). Individualizadas as fases líquida 

(água) e sólida (lamas), a água é então reintroduzida nos processos de beneficiação enquanto 

que as lamas são enviadas para um filtro-prensa onde são submetidas a um processo de 

compactação, com o intuito de reduzir o seu volume (INETI, op. cit. e Peyneau, 2004). Segundo 

Machado (2012) concluídos estes processos, segue-se a deposição das “placas de lamas” 

obtidas, regra geral, em aterros de superfície.  

Estima-se que a quantidade total de lamas geradas a partir dos processos de transformação do 

bloco de rocha corresponda a 10% do seu volume total (Machado 2012). Analisando um cenário 

mais pessimista, são vários os autores que enunciam que a produção de lamas poderá ascender 

a 20% da massa total que compõe os blocos de rocha (Moreira et al., 2003 e Mello, 2006). Se se 

atender ao facto de que no ano 2015 foram produzidas 199 457 toneladas de mármore nas 

pedreiras da região do Alentejo (DGEG - Divisão de Pedreiras do Sul, 2016), atendendo ao pior 

cenário atrás enunciado, significa que no mesmo ano foram geradas perto de 40 000 toneladas 
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de lamas provenientes do processamento de mármore. Face à dimensão desta problemática, 

torna-se urgente encontrar soluções de reciclagem ou de reutilização deste tipo de resíduo.  

Conforme expresso por AIDICO et al. (2012) e Machado (2012), a indústria da construção 

posiciona-se como um dos sectores que mais resíduos emprega no decorrer das suas atividades. 

Deste modo, atividades como o fabrico da cal e do cimento, passando pela indústria do vidro e 

da cerâmica até à produção de fertilizantes, tratamento do solo e dessulfuração de gases de 

combustão, fazem parte do leque aplicacional das lamas provenientes da serragem do mármore.  

No entanto, apesar das inúmeras aplicações possíveis, o escoamento deste tipo de resíduos tem 

sido pouco acentuado (Cadima da Silva, 2016). Por este motivo, novas investigações sob a 

reutilização/aplicação das lamas de mármore revelam-se benéficas quer para a eliminação deste 

resíduo, quer para o melhoramento das propriedades tecnológicas dos materiais a realizar. 

Desde o virar do século que diversos trabalhos de investigação foram desenvolvidos no âmbito 

da pesquisa de novas aplicações e aquisição benefícios inerentes da utilização das lamas de 

mármore. Atente-se aos seguintes casos: 

• Incorporação de Lama de Mármore e Granito em Massas Argilosas (Silva et al., 2005) 

Com este estudo procurou-se analisar o comportamento da adição de pó de mármore numa 

argila empregue na indústria de cerâmica vermelha. Para o efeito, realizaram-se misturas de 

argila – resíduo nas percentagens 10%, 20%, 30%, 40% e 50% tendo-se conformado as respetivas 

amassaduras uniaxialmente e consumado a sua cozedura às temperaturas de 950 ⁰C, 1000 ⁰C, 

1050 ⁰C, 1100 ⁰C e 1150 ⁰C em atmosfera oxidante. Os resultados obtidos através dos múltiplos 

ensaios tecnológicos davam conta de que a lama poderia ser aplicada na massa de argila em 

quantidades significativas, já que as propriedades dos corpos cerâmicos não ficaram 

comprometidas. Segundo os autores, em todas as temperaturas analisadas, os corpos cerâmicos 

gerados ostentavam propriedades tecnológicas superiores às especificados pelas normas para 

cerâmica vermelha. 

• Utilização do Resíduo Proveniente do Acabamento e Manufatura de Mármores e 

Granitos como Matéria-Prima em Cerâmica Vermelha (Mello, 2006) 

O intuito desta investigação visava a diminuição do impacte ambiental gerado pela má gestão 

de resíduos provenientes da transformação de rochas como o mármore e pela quantidade de 

argila extraída para aplicação no sector da indústria cerâmica. Para o efeito, quatro amostras de 

pó de mármore foram selecionadas e incorporadas em argila nas percentagens de 8%, 16%, 24%, 

32% e 40%. As diferentes misturas foram então caracterizadas e diferentes corpos foram 



Formulação de pastas compostas por argila vermelha e resíduos industriais para a otimização das 
propriedades tecnológicas de cerâmicos de construção 

 

56 
 

gerados às temperaturas de 850 ⁰C, 900 ⁰C, 950 ⁰C, 1000 ⁰C e 1050 ⁰C. Os resultados obtidos 

foram francamente satisfatórios, já que a incorporação de até 16% de lamas de mármore, para 

temperaturas mais elevadas, se mostrava viável. Estava então demonstrada a viabilidade de 

utilização destes resíduos, e com este, a preservação do ecossistema através da sua 

incorporação nos materiais cerâmicos de argila vermelha. 

• Incorporação de Lamas de Pedreira em Argamassas (Machado, 2012) 

Neste trabalho foi analisada a viabilidade em incorporar lamas provenientes da transformação 

do mármore ornamental na composição de argamassas. Para o efeito, realizaram-se três 

amassaduras distintas a partir de lamas de mármore em três estados físicos diferenciados: tal e 

qual de origem (húmido), seco e no estado cozido. No final, estas amassaduras foram 

comparadas com uma argamassa padrão, tendo-se verificado, a incorporação das lamas em 

argamassas se mostra possível na quantidade e no estado certo. Desta feita ficaram 

comprovadas as valências aplicacionais deste resíduo, permitindo não só uma diminuição na 

utilização de recursos naturais como também no custo de produção. 

• Utilization of Estremoz marbles sawing sludge in ceramic industry – Preliminary 

Approach (Sena da Fonseca et al., 2013) 

O objetivo deste trabalho passava por investigar se o pó proveniente da serragem do mármore 

de Estremoz, traria alguma mais valia quando incorporado com argila na indústria cerâmica. 

Subentendida nesta premissa, estava obviamente uma questão ambiental já que, ao ser 

possível, garantir-se-ia uma redução na acumulação deste resíduo e consequentemente, uma 

redução dos impactes causados pela exploração de argila, matéria prima base para o fabrico de 

materiais cerâmicos. Para o efeito, foram realizadas cinco misturas nas percentagens 2,5%, 5%, 

10%, 15%, e 20% de pó de mármore – argila, tendo esta sido conformadas por prensagem por 

via plástica e cozidas à temperatura de 950 ⁰C. Como conclusão os autores referem que a 

incorporação de pó de mármore além de ser possível, revela-se bastante promissora. Além de 

reduzir o limite líquido e plásticos das pastas (funcionando como desengordurante natural), 

quando incorporado em percentagens compreendidas entre os 2,5% e os 15%, melhora 

significativamente a resistência mecânica do material cerâmico. Por outro lado, tanto a absorção 

de água como a porosidade aparente, acabaram afetadas negativamente, pelo que a adição de 

percentagens superiores às enunciadas anteriormente não é de todo aconselhável.  

Segundo Martins et al. 1995, as lamas resultantes da serragem de mármore são compostas 

maioritariamente por carbonato de cálcio (CaCO3), podendo por este motivo funcionar como 
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fundente e reduzir a plasticidade da argila (promovendo uma secagem mais rápida) quando 

incorporadas em materiais cerâmicos. Ao ser englobada com uma matriz arenosa (sílica) serve 

ainda para elevar a dilatação térmica do provete cerâmico evitando-se deste modo defeitos por 

deformação e fissuração do produto final. 

As elevadas quantidades existentes e todas as valências aplicacionais descritas no parágrafo 

anterior fizeram pender para a seleção das lamas provenientes da serragem do mármore de 

Estremoz, como uma das matérias-primas da campanha experimental deste trabalho. Além da 

valorização garantida deste resíduo espera-se que, quando incorporadas em pequenas 

quantidades, venham a desempenhar um papel determinante no melhoramento das 

propriedades tecnológicas dos materiais cerâmicos a conceber. 
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4. Método Experimental  

4.1. Descrição introdutória 

Conforme havia sido referido no capítulo anterior, um dos objetivos deste trabalho passava pela 

valorização de dois subprodutos que, dadas as quantidades existentes, acarretavam problemas 

de natureza diversa. Ao serem englobados numa matriz argilosa, era possível atribuir-lhes uma 

nova utilidade, reduzindo não só o seu volume como também a quantidade de argila empregue 

no fabrico de materiais cerâmicos. Como tal, a realização deste trabalho compreendeu a 

utilização de três matérias primas base: argila vermelha, resíduos resultantes da serragem de 

mármore de Estremoz e cinza de fundo da Central Termoelétrica de Sines. 

Antes de avançar para uma explicação mais pormenorizada relativamente à metodologia 

experimental é importante notar que, até à data da realização desta dissertação, todos os 

provetes cerâmicos obtidos eram conformados através de um mecanismo pouco expedito, que 

envolvia um “macaco” hidráulico, moldes de gesso e uma célula de carga (Seixas, 2014; Cândido, 

2017 e Elias, 2017). A figura 4.1 A ilustra as ferramentas citadas anteriormente. 

Para o efeito, adicionava-se água às misturas em pó e amassavam-se até que estas obtivessem 

uma consistência plástica. Posteriormente, a massa obtida era disposta em moldes de gesso, 

sendo em seguida prensada com uma força de aproximadamente 260 kg (Seixas, 2014). Era 

necessário aguardar cerca de dois dias até que o processo de secagem estivesse totalmente 

concluído. Porém, apesar de eficaz, este método apresentava inúmeras falhas na conceção das 

amostras. Aliando os longos tempos de secagem ao número reduzido de moldes disponíveis, o 

fabrico de amostras a partir deste método, além de pouco expedito e extremamente moroso, 

conduzia a inúmeras distinções físicas entre as amostras devido ao facto de existirem diferenças 

de molde para molde. Por forma a mitigar estas falhas optou-se por utilizar uma extrusora de 

Figura 4.1 – A – Conformação por prensagem: célula de carga, macaco hidráulico e molde de gesso. 
B – Conformação por extrusão: extrusora manual. Fonte: Imagem Pessoal 

A B 
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êmbolo manual (figura 4.1 B). Ao apresentar um rendimento de trabalho muito superior, a 

extrusora proporcionava ainda uma amostragem isenta de heterogeneidades já que todas as 

amostras eram produzidas a partir do mesmo método (“molde”). 

De forma a cumprir com todos os objetivos previamente estabelecidos, a campanha 

experimental teve de ser cuidadosamente planeada para que os resultados fossem os mais 

fidedignos possíveis. Após a “moagem” e peneiração das matérias-primas, a sequência de 

trabalhos foi dividida em três fases experimentais.  

A primeira das três fases teve como objetivo aprimorar o método de conformação por extrusão 

já que se tratava de um método completamente novo e nunca havia sido testado. A grande 

dificuldade inicial passava por resolver a questão de como se conseguiria “extrudir” uma pasta 

contínua sem que esta sofresse deformações por ação da gravidade à saída da fieira. A solução 

encontrada passou pela conceção de uma plataforma com cilindros rotativos com cerca de 60 

cm de comprimento (figura 4.2 A e B). 

Através do fabrico desta importante ferramenta foi possível extrudir a pasta sem qualquer 

dificuldade, garantindo deste modo um comprimento total superior a 60 cm (figura 4.3 A) e, por 

sua vez, o respetivo seccionamento em 5 provetes com 10 cm cada (figura 4.3 B). 

A B 

Figura 4.2 – Fabrico da plataforma de extrusão. A – Durante a conceção. B – Aspeto Final. 
Fonte: Imagem Pessoal 

A B 

10 cm 

Figura 4.3 –Processo de conformação por extrusão da pasta original. A – Durante a extrusão. B – Talhe da 
pasta extrudida em provetes com 10 cm de comprimento. Fonte: Imagem Pessoal 
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Contudo, e previsivelmente, erros surgiram e, por falta de experiência, houve pequenas 

situações que não foram levadas em linha de conta. As amostras que continham uma menor 

quantidade de argila na sua constituição exibiam, como expectável, um comportamento menos 

plástico, apresentando defeitos físicos nas peças seccionadas. Tais defeitos eram materializados 

pela presença de fendilhações nas arestas dos provetes, conforme é representado na figura 4.4 

A. 

Optou-se por não valorizar esta particularidade, tendo-se efetuado um alisamento ligeiro aos 

provetes que apresentassem tal característica física (figura 4.4 B). Como resultado desta 

decisão, no momento em que se submeteu os provetes ao ensaio de determinação da tensão 

de rutura por flexão (primeiro ensaio realizado aos provetes após cozedura), a presença de 

fendilhação superficial fez com que se desenvolvessem “locais preferenciais de corte”, 

resultando numa rotura anormal e, em consequência desse facto, na inviabilização de todo o 

ensaio devido à obtenção de resultados sem qualquer fundamento lógico. Com base neste 

acontecimento, optou-se por inutilizar todos os 227 provetes cerâmicos realizados na 1ª fase, 

tendo-se fabricado novas amostras com a “variável alisamento” devidamente controlada. 

A 2ª fase surgiu, portanto, da necessidade em obter resultados fiáveis. Após extrudidas, as 

amostras foram submetidas a um alisamento mais incisivo com o intuito de minimizar qualquer 

anomalia corporal que pudesse resultar num ponto de fraqueza. A figura 4.5 A e B, evidencia as 

diferenças físicas entre os provetes cerâmicos obtidos na 1ª e na 2ª fase, respetivamente. 

A B 

Figura 4.4 –Aspeto dos provetes cerâmicos.  A – Após seccionamento. B – Após alisamento ligeiro. 
Fonte: Imagem Pessoal 

A B 
Figura 4.5 –Aspeto dos provetes cerâmicos obtidos após cozedura. A – 1ª Fase. B – 2ª Fase. 

Fonte: Imagem Pessoal 
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Analisando cuidadosamente a figura 4.5 A é possível constatar a existência de fendilhação ao 

longo dos provetes. Por outro lado, a figura 4.5 B exibe amostras com um maior rigor de 

alisamento o que se traduziu numa ausência total de fenómenos desta natureza. 

Dominado o método de conformação e de tratamento físico das amostras, avançou-se para a 

última das três fases. Ao passo que as duas primeiras resultaram no fabrico de provetes a partir 

de misturas simples de “resíduo” – argila, a última das três fases compreendeu a adição 

coordenada de dois ou mais “resíduos” numa matriz argilosa. As misturas geradas no decorrer 

desta fase, por apresentarem mais que um “resíduo” na sua constituição, foram designadas de 

misturas compostas. 

Convém igualmente referir que no decorrer de todo trabalho experimental, além das 26 

misturas realizadas (16 simples; 9 compostas e 1 padrão), foram concebidos um total de 580 

provetes cerâmicos, mais concretamente 227 na 1ª fase, 222 na 2ª fase e 131 na 3ª fase. 

4.2. Preparação das amostras cerâmicas 

O processo de fabrico das amostras cerâmicas envolveu diversas etapas que, dada a sua 

importância, se encontram cuidadosamente descritas ao longo desta dissertação. A preparação 

dos provetes cerâmicos foi uma etapa comum às três fases laboratoriais pelo que, excetuando 

a elaboração das misturas, todos os métodos aqui descritos são igualmente válidos para 

qualquer uma delas. 

De um modo resumido, a preparação dos provetes cerâmicos iniciou-se com o processamento 

(moagem e peneiração) das três matérias primas base. Seguidamente realizaram-se as misturas 

argila – “resíduo(s)”, em peso percentual, tendo-se adicionado uma quantidade específica de 

água para cada uma delas. Posteriormente procedeu-se à extrusão da pasta obtida através de 

uma extrusora manual, seccionando a mesma em provetes de 10 cm de comprimento. Após um 

dia à temperatura ambiente, as amostras geradas foram secas em estufa a 110 ⁰C durante 72 

horas. O processo de fabricação dos provetes cerâmicos culminou com a sua cozedura em 

atmosfera oxidante (mufla elétrica) a uma única temperatura (950 ⁰C). 

4.2.1. Processamento das matérias primas 

Conforme já havia sido anteriormente referido, este trabalho contou com a utilização de três 

matérias primas: a argila vermelha, resíduos resultantes da serragem de mármore de Estremoz 

e cinzas de fundo provenientes da queima do carvão na Central Termoelétrica de Sines. Além da 

humidade presente nestes materiais, estes possuíam dimensões desproporcionais que os 

impedia de ser misturados conjuntamente. Por este motivo procedeu-se ao seu processamento 
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através de uma secagem prévia, seguida de moagem e, em alguns casos, peneiração (cinza e 

resíduo de mármore). 

4.2.1.1. Argila vermelha 

A argila vermelha empregue neste trabalho foi adquirida na empresa R2W – “Equipamentos e 

Matérias Primas para Cerâmica, Lda." tendo a referência VSO 024 Argila PF*E, vermelha. Esta, 

era expedida em embalagens retangulares com 12,5 kg de peso (figura 4.6).  

Optou-se por utilizar esta pasta argilosa devido às suas inúmeras possibilidades de utilização, 

nomeadamente por possibilitar o fabrico de materiais cerâmicos com características estruturais 

e por suportar temperaturas de cozedura compreendidas entre 900 ⁰C e 1100 ⁰C. 

No decorrer da campanha experimental foram utilizadas quatro embalagens de argila (total de 

50 kg) cada uma, segundo o fabricante, com um teor em água (w) aproximado de 22%.  

O processamento iniciou-se com a remoção da película plástica que a envolvia a pasta argilosa 

(figura 4.7 A), seguindo-se do seu talhe em pequenas porções (figura 4.7 B), com o intuito de 

facilitar o processo de secagem.  

Figura 4.6 – Pasta de argila vermelha ainda embalada. Fonte: Imagem Pessoal 

A B 

Figura 4.7 – Pasta de argila vermelha durante o processamento. A – Após desembalamento. B – Após seccionamento.  
Fonte: Imagem Pessoal 
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Posteriormente, as porções de pasta foram submetidas, durante 72 horas, a uma secagem em 

estufa ventilada a uma temperatura constante de 60 ⁰C (figura 4.8). 

Esta etapa permitiu eliminar a água intersticial presente na argila, garantido que esta adquirisse 

uma consistência sólida, característica indispensável para a fase de destorroamento. 

Após o término da etapa de secagem, a argila foi encaminhada para o moinho de maxilas, onde 

foi destorroada porção a porção (figura 4.9 A). O mecanismo de destorroamento consistia num 

equipamento munido com duas maxilas, uma que se encontrava permanentemente estática e 

outra que se movia a uma velocidade constante. À medida que se colocavam as porções de argila 

no bocal do “moinho”, a sua contínua sobreposição forçava a fração mais próxima da saída a 

passar por entre as maxilas, desagregando os torrões existentes (figura 4.9 B).  

Além de extremamente expedito, uma outra vantagem deste equipamento face a outros 

aparelhos de “moagem”, como por exemplo o moinho de anéis e o moinho de bolas, é o facto 

de se poder processar uma quantidade considerável de material num curto espaço de tempo.  

Figura 4.8 – Secagem da pasta argilosa em estufa a 60 ⁰C. 
Fonte: Imagem Pessoal 

A B 

Figura 4.9 – Destorroamento da argila em moinho de maxilas. A – Antes. B – Depois.  
Fonte: Imagem Pessoal 
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Após destorroada (figura 4.10 A), a argila (A) foi então armazenada em recipientes 

hermeticamente fechados com o intuito de preservar as suas propriedades e não absorver a 

humidade presente na atmosfera (figura 4.10 B). 

 

 

 

 

 

 

Através desta medida foi possível garantir o isolamento da argila, permitindo não só uma maior 

facilidade na utilização do material como também uma maior segurança já que esta se 

encontrava resguardada de quaisquer contaminações. 

4.2.1.2. Resíduos resultantes da serragem de mármore de Estremoz 

Os resíduos de mármore aplicados neste trabalho são oriundos de uma exploração de rocha 

ornamental localizada nos arredores da cidade de Estremoz. Apesar de incluírem elementos com 

vários centímetros de comprimento (figura 4.11), estes resíduos são caracterizados por 

apresentarem uma granulometria pouco extensa, constituída essencialmente por partículas 

extremamente finas, provenientes do desgaste de mármore. 

Estas formas são geradas devido à coesão existente entre as partículas de rocha, fruto da 

combinação do processo de compactação das lamas da serragem com a proveniente dos 

processos de serragem, sendo por isso possível, destorroá-los através do seu próprio 

manuseamento.  

Figura 4.10 – Argila destorroada. A –Aspeto obtido após processamento. B – Recipientes com argila.  
Fonte: Imagem Pessoal 

A B 

8 cm 

Figura 4.11– Aspeto dos resíduos resultantes da serragem de mármore antes do seu processamento. 
Fonte: Imagem Pessoal 
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Ao serem empilhados ao ar livre, estes resíduos são suscetíveis de exibir teores em água 

consideráveis; por este motivo, tal como aconteceu com a argila, foram alvo de uma secagem 

em estufa a temperatura constante (60 ⁰C) durante 72 horas. Em seguida procedeu-se ao seu 

destorroamento, utilizando igualmente um moinho de maxilas (figura 4.12). 

Posteriormente, realizou-se a peneiração do material “moído” com o intuito de separar a fração 

fina (< 63 µm) das demais granulometrias (figura 4.13 A) já que, no decorrer dos trabalhos 

experimentais, esta foi a única fração empregue na conceção dos provetes cerâmicos. 

Concluída a fase de peneiração, a fração < 63 µm (M) foi recolhida (4.13 B) e armazenada num 

recipiente próprio (4.13 C) para posterior utilização. As frações de granulometria ≥ 63 µm foram 

igualmente conservadas com o intuito de ser aplicadas em pesquisas futuras. 

Figura 4.12 – Esquema ilustrativo do processo de destorroamento de resíduos de mármore. 
Fonte: Imagem Pessoal 

B 
C 

A 

Figura 4.13 – Pó de Mármore. A – Peneiração. B – Individualização da fração < 63 µm. C – Armazenamento. 
Fonte: Imagem Pessoal 
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4.2.1.3. Cinzas de fundo 

As cinzas empregues neste trabalho experimental foram obtidas diretamente no aterro de 

cinzas não conformes da Central Termoelétrica de Sines. Conforme exemplificado na figura 4.14, 

é possível constatar a existência de uma granulometria extensa que, regra geral, vai desde um 

pó muito fino até a torrões de cinza com vários centímetros de comprimento. Por este facto, foi 

necessário realizar o seu processamento de modo a garantir uma correta incorporação com os 

demais materiais. No total foram processados cerca de 30 kg de cinza. 

Tal como acontecia com os resíduos de mármore, também as cinzas são colocadas ao ar livre, 

estando expostas às diversas ações meteorológicas apresentando, por este motivo, um teor em 

água considerável. Como tal, a par do sucedido com os demais materiais, também as cinzas 

sofreram uma secagem prévia numa estufa ventilada, durante 72 horas, a uma temperatura 

constante de 60 ⁰C (figura 4.15). 

Terminada a etapa da secagem encaminhou-se o material até ao moinho de maxilas para 

posterior destorroamento. A figura 4.16 ilustra esquematicamente o processo. Ao eliminar (na 

estufa) toda a água superficial existente garantiu-se, deste modo, uma fluidez na “moagem” do 

Figura 4.14 – Aspeto das cinzas de fundo antes do seu processamento. 
Fonte: Imagem Pessoal 

Figura 4.15 – Secagem das cinzas em estufa a 60 ⁰C. 
Fonte: Imagem Pessoal 
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material já que se mitigou substancialmente a criação de grumos e, por sua vez, o entupimento 

do moinho. 

Após ser destorroada, a cinza já se encontrava em condições de ser englobada com os restantes 

materiais; no entanto, optou-se por a peneirar e utilizar unicamente as duas frações 

granulométricas mais pequenas: a fração < 63 µm (finos) e a fração retida no peneiro # 63 µm, 

de dimensão compreendida entre os 63 µm – 125 µm. Esta escolha deveu-se à necessidade em 

garantir uma melhor homogeneidade possível entre os diferentes materiais, de forma a evitar a 

criação de pontos de fraqueza, obtidos devidos à presença de grãos de dimensão anormal. 

A seguinte fase consistiu, portanto, na peneiração do material obtido, tendo como intuito a 

separação das frações < 63 µm (fina – F) e 63 – 125 µm (grossa – G) do restante material. Após 

peneiradas, estas frações foram armazenadas em recipientes próprios (figura 4.17) e o restante 

material foi colocado de parte para futura utilização noutras investigações.  

Figura 4.16 – Esquema ilustrativo do processo de destorroamento de cinza de fundo. 
Fonte: Imagem Pessoal 

Figura 4.17 – Separação granulométrica da cinza de fundo e respetivo método de armazenamento. 
Fonte: Imagem Pessoal 
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4.2.2. Elaboração das misturas  

De todas as etapas preparatórias até à obtenção dos provetes cerâmicos, a elaboração das 

misturas foi a que mereceu um maior empenho e rigor de execução. Todas as exigências 

suplementares tinham em vista a garantia de que os diferentes materiais, além de corretamente 

englobados, se encontravam perfeitamente distribuídos ao longo de toda a matriz argilosa, sem 

que existisse uma organização preferencial dos mesmos (figura 4.18).  

Esta etapa iniciou-se com o planeamento dos valores percentuais de resíduos a incorporar numa 

matriz argilosa. Para o efeito, foram analisadas diversas bibliografias que evidenciassem quais 

as percentagens ótimas e os limites suportáveis pelas argilas ao incluir este tipo de materiais. 

Segundo Sena da Fonseca et al. (2013), a adição de pó de mármore tornava-se benéfica para 

percentagens de incorporação em torno dos 5%, podendo, inclusivamente, ser estendida até 

valores na casa dos 15%. Já Seixas (2014), analisou o efeito da incorporação de cinzas até 

percentagens de 20%, e estabeleceu que os valores percentuais ótimos, para temperaturas de 

cozedura compreendidos entre 900 ⁰C e 1000 ⁰C, situam-se em torno de 10%; no entanto, este 

autor não mencionou qual o limite máximo suportável pela argila ao incluir este tipo de 

materiais. 

É certo que tanto a argila aplicada como os métodos de conformação se diferenciavam dos 

utilizados nesta dissertação, no entanto as informações descritas anteriormente foram uma 

importante mais valia na seleção das percentagens de “resíduos” a utilizar. Com base nas 

mesmas, optou-se por realizar, numa primeira abordagem, misturas simples contendo: pó de 

mármore com concentrações de até 10%, com uma razão de 2,5%, e cinzas de fundo (< 63 µm 

e 63 – 125 µm) com percentagens de incorporação de até 30%, com uma razão de 5%. Numa 

fase posterior, e tendo como “bitola” o comportamento mecânico dos provetes cerâmicos 

Figura 4.18 – Distribuição espacial, à lupa binocular, das partículas de G no interior de um provete 
cerâmico a 30%. Fonte: Imagem Pessoal 

1,5 mm 
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obtidos inicialmente, procedeu-se à formulação das misturas compostas nas percentagens de 

12,5%; 15% e 17,5%. 

Oficialmente, foram formuladas um total de 25 misturas distintas, sendo que destas, 16 

corresponderam a misturas simples e as restantes 9 a misturas compostas. Foi ainda realizada 

uma (1) “mistura” padrão, formada unicamente por argila.  

No entanto, face aos fracos resultados obtidos pelos provetes fabricados inicialmente, houve a 

necessidade de repetir toda a 1ª fase experimental. Por este motivo, novas misturas tiveram de 

ser realizadas/repetidas, incluindo a mistura padrão, pelo que o número total de misturas 

efetuadas, ascendeu de 26 para um total de 43. 

As duas tabelas seguintes procuram esclarecer o que se encontra acima mencionado. Atente-se 

então às seguintes simplificações de glossário: Argila (A); Pó de Mármore < 63 µm (M); cinza < 

63 µm (F) e cinza 63- 125 µm (G). 

Na tabela 4.1 encontram-se assinaladas todas as percentagens de misturas simples executadas 

durante a 1ª e 2ª fase. Ao proceder à sua análise, facilmente se deduz que numa primeira 

abordagem, foram realizadas uma (1) mistura padrão (composta unicamente por A), 4 misturas 

de A – M (nas percentagens 2,5; 5%; 7,5%; e 10%), 6 misturas de A – F (nas percentagens 5%; 

10%; 15%; 20%; 25% e 30%) e 6 misturas de A – G (nas percentagens 5%; 10%; 15%; 20%; 25% 

e 30%), perfazendo um total de 17 misturas na 1ª e na 2ª fase. 

Tabela 4.1 - Percentagens de “resíduos” englobados na 1ª e na 2ª fase experimental 

 

 

 

 

 

Seguidamente, após submeter os materiais cerâmicos ao ensaio de determinação da resistência 

à flexão, constatou-se que o “resíduo” que evidenciava o melhor compromisso entre a 

percentagem de incorporação e a resistência do provete era: G. Com base nestes resultados e 

tendo em conta a quantidade de material sobrante, para a realização das misturas compostas 

(misturas que incluíram a adição combinada de 2 ou mais “resíduos”), optou-se por fixar G numa 

percentagem de 10%, adicionando os restantes “resíduos”, em percentagens crescentes, com o 

intuito de avaliar a suscetibilidade da sua inclusão nas configurações G + F; G + M e G + F + M. 

  
MISTURAS SIMPLES - Percentagem de incorporação de "resíduos" (%) 

  
0% 2,5% 5% 7,5% 10% 15% 20% 25% 30% 

A x         

M  x x x x     

F   x  x x x x x 

G   x  x x x x x 
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A tabela 4.2 apresenta as múltiplas combinações efetuadas durante a realização das misturas 

compostas. 

Tabela 4.2 - Percentagens de “resíduos” englobados na 3ª fase experimental 

Apesar de ambas as misturas apresentarem uma quantidade idêntica de G (10%), procurou-se 

avaliar o seu comportamento com a adição combinada dos demais “resíduos” em estudo. Para 

o efeito, testou-se a adição individual de M (nas percentagens 2,5%; 5% e 7,5%) e de F (nas 

percentagens 2,5%; 5% e 7,5%) e ainda a incorporação combinada de M + F (nas percentagens 

individuais de 1,25%, 2,5% e 3,75%). 

Relativamente à seleção da percentagem de incorporação máxima (17,5%), esta visou mitigar 

as dificuldades de extrusão sentidas aquando da 1ª e 2ª fases, devido às perdas de plasticidade 

evidenciadas nas misturas com percentagens ≥ 20%. Esta limitação na percentagem de 

incorporação levou a que o material não acusasse problemas no momento da sua extrusão, 

garantindo deste modo uma amostragem contínua e isenta de falhas estruturais. 

 

 

 

 

 

 

 
MISTURAS COMPOSTAS - Percentagens de incorporação de "resíduos" (%) 

  10% 

(G) 

1,25% 

(F) 

2,5% 

(F) 

3,75% 

(F) 

5% 

(F) 

7,5% 

(F) 

1,25% 

(M) 

2,5% 

(M) 

3,75% 

(M) 

5% 

(M) 

7,5% 

(M) 

G + M x 
 

    
 

x 
   

G + M x 
 

    
   

x 
 

G + M x 
 

    
    

x 

G + F x 
 

x 
    

    

G + F x 
   

x 
  

    

G + F x 
    

x 
 

    

G + F + M x x 
    

x 
    

G + F + M x 
 

x 
    

x 
   

G + F + M x 
  

x 
    

x 
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4.2.2.1. Formulação das misturas 

Para a conceção das misturas, estabeleceu-se uma quantidade de aproximadamente 1 kg (argila 

+ “resíduo”) por cada exemplar realizado. Naturalmente, à medida que as percentagens de M, 

F e G aumentavam, assistia-se a uma redução progressiva da quantidade de argila aplicada.  

Uma vez que se optou por não peneirar a argila, o processo iniciou-se com a “redução 

granulométrica” dos torrões que haviam ficado por destorroar durante a sua passagem pelo 

moinho de maxilas, recorrendo para isso a um almofariz de porcelana (figura 4.19 A). Dava-se 

esta fase por concluída no momento em que a argila exibisse uma textura fina isenta de 

granulações (figura 4.19 B). 

A argila, ao apresentar um elevado grau de finura, permitiu englobar mais facilmente os demais 

componentes, permitindo desta feita uma homogeneidade generalizada em todos os pontos da 

pasta cerâmica concebida. 

Em seguida, procedeu-se à pesagem da argila e dos restantes materiais a combinar. Estes, eram 

dispostos em recipientes previamente “tarados”, onde eram pesados, garantindo assim, as 

quantidades exatas para uma correta elaboração das diferentes percentagens (figura 4.20). 

A figura anterior ilustra o processo de pesagem de F e A, respetivamente, à esquerda e à direita, 

para a formulação da mistura a 5% de F. O passo seguinte consistia em espalhar uniformemente 

Figura 4.19 – Preparação da Argila. A – Destorroamento por um almofariz de porcelana. B – Textura final. 
Fonte: Imagem Pessoal 

B A 

Figura 4.20 – Pesagem dos componentes para a formulação da mistura Argila (A) – Cinza < 63 µm (F) a 5%. 

Fonte: Imagem Pessoal 
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a argila num recipiente de maiores dimensões (figura 4.21 A), seguindo-se a deposição do 

“resíduo” a incorporar (figura 4.21 B). 

Após sobrepor ambos os componentes, estes eram vigorosamente homogeneizados (figura 4.22 

A), durante um intervalo de tempo compreendido entre 5 a 10 minutos, até que fosse 

impercetível a presença do componente em menor proporção (figura 4.22 B). 

Posteriormente, a mistura obtida era dividida em quatro porções iguais (quarteamento), sendo 

estas dispostas em outros dois recipientes sob a seguinte ordem: 1 → 4 e 2 → 3 (figura 4.23).  

Já nestes recipientes, as porções selecionadas eram novamente mescladas durante um período 

de cerca de 5 minutos, sendo aglomeradas no final. Seguidamente procedeu-se a um segundo 

quarteamento, pela mesma ordem, repetindo-se todo o processo anterior. 

B A 

Figura 4.21 – Fase inicial da mistura. A – Colocação da argila (A) em recipiente próprio para futura mistura. 
B – Deposição de cinza < 63 µm (F) sobre a argila. Fonte: Imagem Pessoal 

B A 

Figura 4.22 – Etapa de homogeneização das misturas. A – Aspeto inicial. B – Aspeto final. 
Fonte: Imagem Pessoal 

1 2 

4 3 

Figura 4.23 – Quarteamento da mistura após homogeneização primária. 
Fonte: Imagem Pessoal 



Formulação de pastas compostas por argila vermelha e resíduos industriais para a otimização das 
propriedades tecnológicas de cerâmicos de construção 

 

74 
 

Concluída a fase de homogeneização das misturas, estas foram então dispostas em sacos 

devidamente referenciados (figura 4.24), sendo posteriormente guardadas para futura 

utilização. 

Atente-se que, em valores médios, a formulação de uma mistura simples tinha uma duração de 

aproximadamente 50 minutos. Nos casos em que se teve de englobar dois “resíduos” (figura 

4.25) e foi necessária a repetição de todo o processo, o tempo de homogeneização subiu para 1 

hora e 40 minutos. Pela mesma ordem de ideias, no caso das misturas em que foram adicionadas 

combinações de três componentes, o tempo de mistura atingiu 2 horas e 30 minutos.  

A título de curiosidade, a figura 4.26 expõe as dissemelhanças visuais, no momento da 

sobreposição de F em A, nas percentagens de incorporação: 5%; 10%; 15%; 20%; 25% e 30%. 

Figura 4.24 – Método de armazenamento das misturas formuladas. 
Fonte: Imagem Pessoal 

Figura 4.26 – Contraste obtido no momento da adição de F para a realização das diferentes misturas de A - F. 
Fonte: Imagem Pessoal 

Figura 4.25 – Componentes utilizados para a formulação da mistura A + G + F a 17,5%. 
Fonte: Imagem Pessoal 



Formulação de pastas compostas por argila vermelha e resíduos industriais para a otimização das 
propriedades tecnológicas de cerâmicos de construção 

 

75 
 

4.2.2.2. Quantidades de materiais envolvidas 

No decorrer desta fase, quantidades muito significativas de materiais foram utilizadas, chegando 

a ultrapassar, inclusivamente, as 4 dezenas de quilos. As tabelas 4.3 e 4.4 dão conta das quantias 

exatas envolvidas, por mistura produzida na 1ª/2ª e na 3ª fase, respetivamente. 

Tabela 4.3- Quantidade (g) de materiais envolvidos na formulação das misturas SIMPLES (1ª e 2ª Fase) 

 

Tabela 4.4 - Quantidade (g) de materiais envolvidos na formulação das misturas COMPOSTAS (3ª Fase) 

  
% 

Argila 
(A) 

Pó Mármore < 63 µm 
(M) 

Cinza < 63 µm 
(F) 

Cinza 63 - 125 µm 
(G) 

TOTAL 

M
IS

TU
R

A
S 

SI
M

P
LE

S 
- 

1
ª 

e 
2

ª 
Fa

se
 

A 100 1000 − − − 1000 g 

M 

2,5 975 25 − − 1000 g 

5 950 50 − − 1000 g 

7,5 925 75 − − 1000 g 

10 900 100 − − 1000 g 

F 

5 950 − 50 − 1000 g 

10 900 − 100 − 1000 g 

15 850 − 150 − 1000 g 

20 800 − 200 − 1000 g 

25 750 − 250 − 1000 g 

30 700 − 300 − 1000 g 

G 

5 950 − − 50 1000 g 

10 900 − − 100 1000 g 

15 850 − − 150 1000 g 

20 800 − − 200 1000 g 

25 750 − − 250 1000 g 

30 700 − − 300 1000 g 

 Somatório 1ª Fase 14650 250 1050 1050  

 Somatório 2ª Fase 14650 250 1050 1050  

 TOTAL 29300 500 2100 2100  

  
% 

Argila 
(A) 

Pó Mármore < 63 µm 
(M) 

Cinza < 63 µm 
(F) 

Cinza 63 - 125 µm 
(G) 

TOTAL 

M
IS

TU
R

A
S 

C
O

M
P

O
ST

A
S 

- 
3

ª 
Fa

se
 

G + M 

12,5 875 25 − 100 1000 g 

15 850 50 − 100 1000 g 

17,5 825 75 − 100 1000 g 

G + F 

12,5 875 − 25 100 1000 g 

15 850 − 50 100 1000 g 

17,5 825 − 75 100 1000 g 

G + F + M 

12,5 875 12,5 12,5 100 1000 g 

15 850 25 25 100 1000 g 

17,5 825 37,5 37,5 100 1000 g 

 Somatório 3ª Fase 7650 225 225 900 
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Ao analisar as tabelas anteriores, obtêm-se uma perspetiva real das quantidades totais de 

materiais envolvidas (figura 4.27).  

O material mais utilizado no decorrer deste trabalho foi, sem qualquer dúvida, a argila (A), com 

cerca de 37 kg empregues. Os outros componentes que se seguem são, respetivamente, a Cinza 

63 – 125 µm (G), com 3 kg utilizados e, em menor quantidade, a Cinza < 63 µm (F), com 

aproximadamente 2,33 kg aglomerados. Por exclusão de partes, o componente que apresentou 

uma menor contribuição neste trabalho, foi o Pó de Mármore < 63 µm (M), com cerca de 725 

gramas aplicadas. 

4.2.3. Método de fabrico dos provetes 

4.2.3.1. Preparação das pastas cerâmicas 

Após concluídas as misturas, tomaram-se cerca de 100 gramas das amostras de 1 kg formuladas, 

para a determinação dos respetivos limites de consistência. Este ensaio visou calcular o teor em 

água ótimo (Wótimo) de cada mistura, teoricamente obtido pela média aritmética dos valores do 

limite de liquidez (LL) e do limite de plasticidade (LP), por forma a garantir uma plasticidade 

adequada no momento da sua extrusão. Nos pontos 4.3.2. e 5.3. encontram-se explicados, 

respetivamente, os métodos empregues para este ensaio, assim como os diferentes resultados 

obtidos para cada uma das misturas. 

Ao comparar a extrusão da pasta original (sem ser processada) com a pasta padrão formulada 

em laboratório, verificou-se que no primeiro caso, a pasta exibia uma consistência mais plástica 

e uniforme, resultando numa delineação quase perfeita do produto final gerado (figura 4.28).  

Deste modo, procurou-se avaliar o teor em água da pasta original, para verificar as diferenças 

na extrusão, existentes em ambas as pastas. O resultado obtido foi esclarecedor e dava conta 

 Argila (A) 

≈ 36,95 kg 

Cinza < 63 µm (F) 

≈ 2,325 kg 
Cinza 63 – 125 µm (G) 

≈ 3 kg 
Pó Mármore < 63 µm (M) 

≈ 0,725 kg 

Figura 4.27 – Tipologia e quantidades totais dos componentes utilizados. Fonte: Imagem Pessoal 

Figura 4.28 – Extrusão da pasta argilosa original (antes do processamento). 
Fonte: Imagem Pessoal 
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de que a pasta original apresentava um teor em água abaixo do valor determinado em 

laboratório em cerca de 1%. Tendo como base este raciocínio, no momento da realização das 

pastas argilosas, procurou-se de um modo reduzir a quantidade de água presente, partindo de 

duas formas distintas: através do seu espalhamento e da respetiva homogeneização sobre uma 

bancada lisa e, posteriormente, a partir da realização de um cubo argiloso. Assim, foi possível 

reduzir grosseiramente a quantidade de água presente na mistura e, deste modo, gerar pastas 

com uma plasticidade bastante próxima à da pasta original, garantindo resultados de extrusão 

francamente satisfatórios. 

Determinados os teores em água ótimos de cada mistura, conhecendo a quantidade exata de 

material disponível e partindo do pressuposto que água tem uma densidade igual a 1, procedeu-

se então à sua pesagem a partir de uma proveta de vidro. Para uma melhor compreensão deste 

procedimento, atente-se ao seguinte exemplo: para um teor em água ótimo de 20% e uma 

quantidade de material total de 900 gramas, será necessário adicionar uma quantidade de água 

equivalente a 180 gramas para a correta realização da pasta cerâmica. 

A elaboração das pastas cerâmicas, iniciou-se com a colocação das 900 gramas sobrantes numa 

bacia, seguida da adição de uma pequena quantidade de água (figura 4.29). 

Posteriormente a mistura foi amassada com recurso a uma espátula, tendo o cuidado de se 

adicionar água sempre que tal fosse necessário (figura 4.30 A). Em seguida, a porção húmida foi 

retirada, amassada com as mãos e disposta sobre a bancada em forma de concha invertida. Para 

finalizar, recolheu-se o material seco presente na bacia e dispôs-se sobre a pasta húmida, 

adicionando a restante água para a conclusão do processo de amassadura (figura 4.30 B).  

Figura 4.29 – Processo de adição de água às diferentes misturas. Fonte: Imagem Pessoal 

B A 

Figura 4.30 – Processo de amassadura. Fonte: Imagem Pessoal 
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Seguidamente a pasta foi homogeneizada com as mãos até se obter uma forma esférica, tendo 

sido arremessada para uma superfície lisa (bancada do laboratório) com o intuito de iniciar o 

seu espalhamento, com o auxílio de uma espátula (figura 4.31).  

O processo prosseguiu até se obter uma fina camada sobre a superfície (figura 4.32 A). Em 

seguida, com a ajuda da espátula, colheram-se da periferia da amostra pequenas porções que 

iam sendo passadas para o centro, realizando-se sucessivas sobreposições num dos pontos da 

amassadura (figura 4.32 B). 

Este método permitiu uma melhor uniformidade das pastas cerâmicas graças a uma 

homogeneização mais completa, totalmente isenta de bolsadas de ar. A pasta sobreposta foi 

então coletada, formando-se uma nova “bola”. Este processo foi repetido por mais duas 

ocasiões. 

Finalizado o processo anterior, a pasta era deixada cair “n” vezes sobre um papel absorvente até 

que este se rasgasse, resultando um cubo com cerca de 8 cm de lado (figura 4.33 A). 

Posteriormente, este foi embalado a vácuo (figura 4.33 B), por meio de uma bomba de vácuo, 

ficando a repousar durante cerca de 24 horas.  

Figura 4.31 – Etapa de espalhamento da pasta numa superfície lisa. 
Fonte: Imagem Pessoal 

B A 

Figura 4.32 – Uniformização da pasta cerâmica. A – Alisamento. B – Sobreposição da pasta. 
Fonte: Imagem Pessoal 

B A 
Figura 4.33 – Fase de embalamento da pasta cerâmica. A – Formação do cubo. B – Embalamento a vácuo. 

Fonte: Imagem Pessoal 
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Como esperado o embalamento, seguido da fase de repouso por 24 horas, permitiu uma melhor 

distribuição da água em todos os pontos da pasta cerâmica, possibilitando a obtenção de uma 

consistência bastante próxima à da pasta argilosa original. Pensa-se que com o alargamento do 

tempo de repouso, melhores resultados de extrusão seriam possíveis. 

Todo o processo descrito nos pontos anteriores é comum às três fases experimentais realizadas. 

A figura 4.34 mostra as amassaduras resultantes das diferentes misturas de A – G, nas 

percentagens de incorporação de 5%; 10%; 15%; 20%; 25% e 30%, e ainda, a amassadura padrão. 

Note-se que a partir de cada cubo, dependendo naturalmente da sua trabalhabilidade, foi 

possível obter entre 13 a 15 provetes com 10 cm de comprimento cada. O número de provetes 

fixou-se neste valor uma vez que o êmbolo da extrusora apresentava um curso reduzido, 

induzindo deste modo o não aproveitamento de todo o material disponível. 

4.2.3.2. Extrusão das pastas cerâmicas 

Passadas 24 horas em repouso procedeu-se faseadamente, ao desembalamento das pastas 

cerâmicas (figura 4.35 A) realizando-se a sua extrusão no imediato. Para o efeito, após 

desembaladas, as amostras eram inseridas no interior da extrusora (figura 4.35 B), sendo em 

seguida compactadas através da pressão exercida por um êmbolo.  

Figura 4.34 – Aspeto das amassaduras compostas por misturas de A – G após embalamento. 
Fonte: Imagem Pessoal 

B A 

Figura 4.35 – Extrusão das pastas cerâmicas. A – Desembalamento. B – Inserção na extrusora. 
Fonte: Imagem Pessoal 
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Encontrando-se totalmente compactadas, as pastas eram forçadas a atravessar uma fieira, com 

uma secção retangular (figura 4.36 A) de dimensão 20 mm x 10 mm, sendo posteriormente 

encaminhadas através de um mecanismo de rolos contínuo (figura 4.36 B), previamente 

concebido para esse efeito. 

Conforme já havia sido referido no ponto 4.1., uma vez que a plataforma de rolos apresentava 

um comprimento total de cerca de 60 cm, possibilitava a obtenção de uma pasta contínua com 

uma extensão ligeiramente superior. Concluída a extrusão, a pasta era então seccionada junto 

da fieira (figura 4.37 A) e na sua extremidade final (figura 4.37 B).  

Além de permitir a desunião entre a extrusora e a plataforma, este duplo seccionamento tinha 

como propósito a remoção da curvatura inicial da pasta extrudida (figura 4.38).  

A B 

Figura 4.36 – Extrusão das pastas cerâmicas. A – Compactação da pasta contra a fieira. B – Conformação. 
Fonte: Imagem Pessoal 

A B 

Figura 4.37 – Seccionamento da pasta cerâmica. A – Corte na fieira. B – Corte da extremidade final. 
Fonte: Imagem Pessoal 

Seccionamento Inicial 

Seccionamento Final 

Figura 4.38 – Pontos de seccionamento e curvatura da pasta extrudida. Fonte: Imagem Pessoal 
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Seguidamente, com recurso a uma bitola de 10 cm, delimitavam-se pequenas porções na pasta, 

sendo estas talhadas em seguida, resultando em provetes com cerca de 10 x 20 x 100 mm de 

dimensão (figura 4.39 A). Como explicitado em 4.1., foi despois efetuado um alisamento com o 

objetivo de remover todas as imperfeições superficiais suscetíveis de causar problemas no 

momento da realização dos múltiplos ensaios físicos e mecânicos. 

De modo a identificar cada um dos provetes gerados, a sua referenciação ficou a cargo da 

utilização de ponteiros metálicos contendo letras e algarismos (figura 4.39 B).  

Cada amostra foi duplamente referenciada na sua face superior, mais concretamente em ambas 

as extremidades (figura 4.40 A), digitando-se as siglas F, G e/ou M e as respetivas percentagens 

de incorporação, de acordo com os componentes presentes na mistura. Foi igualmente 

atribuído um número a cada provete, nestas mesmas faces e ao longo de todo o seu 

comprimento (figura 4.40 B). Esta referenciação tinha o intuito de garantir uma correta 

identificação dos provetes, após a realização do ensaio à flexão, uma vez que estes ficariam 

divididos em duas metades. 

Finalmente, as amostras obtidas foram pesadas (figura 4.41 A) por forma a avaliar a sua perda 

de massa nos diferentes estágios de temperatura e, seguidamente, dispostas horizontalmente 

em tabuleiros de alumínio (figura 4.41 B). Estes, foram previamente untados com parafina 

líquida (havendo o cuidado de remover o seu excesso para não induzir modificações na estrutura 

A B 

Figura 4.39 – Método de obtenção dos provetes cerâmicos. A – Seccionamento. B – Referenciação. 
Fonte: Imagem Pessoal 

A B 

Figura 4.40 – Referenciação dos provetes cerâmicos após o seu alisamento. A – Mistura de A – G a 30%. 
B – Misturas de A – G a 10 e 15%. Fonte: Imagem Pessoal 
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dos provetes) de maneira a facilitar o processo de secagem e, consequentemente, a remoção 

dos provetes. 

Antes da secagem em estufa, os provetes foram deixados ao ar livre durante aproximadamente 

24 horas, com o intuito de perder a maior quantidade de água possível a fim de evitar o 

aparecimento de problemas estruturais causados por uma rápida secagem. O ambiente 

envolvente foi mantido a cerca de 18 ⁰C – 20 ⁰C. 

A título de curiosidade, a figura 4.42 mostra, da esquerda para a direita, a sequência da extrusão 

das pastas constituídas pela mistura de A – G, nas percentagens 10%, 20% e 30%, 

respetivamente. 

Tal como se constata, para percentagens de G = 10% a conformação dá-se numa forma fluida, 

indicando que, para estas quantidades de incorporação, a argila apresenta-se bastante tolerante 

à adição de G. No caso da extrusão de pastas que contenham uma concentração de G ≥ 20%, é 

possível verificar a existência de problemas no momento da sua extrusão. Tais problemas 

resultam da redução da plasticidade das pastas, fruto da adição excessiva de G, sendo 

materializados por um arrastamento de material nas faces laterais do provete. Tendo por base 

a experiência obtida no decorrer deste trabalho, calcula-se que a extrusão de pastas com uma 

percentagem de incorporação de até 17,5% é, ainda assim, exequível com algum rigor. 

 

 

A B 

Figura 4.41 – Manipulação dos provetes cerâmicos. A – Pesagem.  B – Disposição em tabuleiros de alumínio. 
Fonte: Imagem Pessoal 

Figura 4.42 – Contraste entre o aspeto de extrusão das misturas de A – G, nas percentagens 10%, 20% e 30%. 
Fonte: Imagem Pessoal 
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4.2.3.3. Secagem e cozedura 

Os processos de secagem e de cozedura são duas etapas essenciais para a formulação de 

materiais cerâmicos. Por este motivo, é fundamental o conhecimento das múltiplas reações 

ocorridas durante os seus diferentes estágios de temperatura, tendo em vista a mitigação de 

problemas futuros. Para tal, atente-se novamente ao ponto 2.2.6. 

Segundo Correia & Brito (2003), o processo de secagem deverá ser realizado de uma forma 

controlada a fim de eliminar eficazmente toda a água presente na peça, sem comprometer a 

sua integridade física, isto é, antes de se proceder à cozedura dos provetes, estes devem passar 

por uma secagem primária de forma a prepará-los para a fase de cozedura, caso contrário 

poderá levar à destruição total ou parcial da peça cerâmica em execução. 

Assim sendo, depois de expostos cerca de um dia ao ar livre, a secagem dos provetes iniciou-se 

com a sua transferência dos tabuleiros de alumínio para as prateleiras de uma estufa (figura 

4.43 A). Seguidamente, foram colocados no interior de uma estufa ventilada (figura 4.43 B), 

onde permaneciam aproximadamente 72 horas a uma temperatura constante de 110 ⁰C. 

A fase de secagem garantiu uma total eliminação da água intersticial, visto que a temperatura 

no interior da estufa ultrapassava o seu ponto de ebulição. Deste modo, apenas a água 

estrutural (água presente na estrutura cristalina da argila) se manteve até à cozedura dos 

provetes. 

Concluída a fase de secagem em estufa, os provetes foram pesados individualmente a fim de se 

obter um valor de referência para a determinação da perda de massa após a cozedura. Foi ainda 

realizada uma medição longitudinal ao longo de cada provete, para determinar de modo 

simplista (recorrendo a um procedimento interno) a sua retração. Para tal, utilizou-se uma 

craveira (figura 4.44), com uma precisão de 0,01 mm, e tomou-se como referência o seu 

comprimento após secagem em estufa. Seguidamente, este comprimento foi comparado com o 

valor obtido após posterior sinterização. 

A B 

Figura 4.43 – Etapa de secagem dos provetes. A – Fase inicial.  B – Após 72 horas em estufa a 110 ⁰C. 
Fonte: Imagem Pessoal 
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Finalmente, os provetes foram então dispostos no interior de uma mufla elétrica (figura 4.45), 

sendo submetidos a um aquecimento progressivo, até uma temperatura máxima de 950 ⁰C.  

O ciclo de cozedura foi dividido em quatro etapas. A primeira consistiu no aquecimento desde a 

temperatura ambiente até aos 573 ⁰C durante 3 horas (taxa de aquecimento de 3 ⁰C/minuto). 

A segunda etapa envolveu o aquecimento desde 573 ⁰C até 950 ⁰C, com a mufla programada à 

potência máxima, correspondendo a uma subida de cerca de 4 ⁰C/minuto. A terceira etapa 

compreendeu um patamar de temperatura a 950 ⁰C durante 1 hora. A última etapa envolveu a 

redução da temperatura até valores ambiente, a uma taxa de arrefecimento não controlada. A 

figura 4.46 mostra o aspeto dos provetes realizados a partir das misturas compostas.  

Ao contrário do sucedido noutros trabalhos (Sena da Fonseca et al., 2014; Seixas, 2014; Cândido, 

2017 e Elias, 2017), em que a cozedura dos provetes cerâmicos foi realizada partindo de três 

patamares de temperatura distintos (900 ⁰C, 1000 ⁰C e 1100 ⁰C), na presente dissertação optou-

se por utilizar uma única temperatura de cozedura (950 ⁰C). Esta escolha deveu-se a vários 

fatores. Em primeiro lugar, é do conhecimento geral que o aumento da fase vítrea está 

Figura 4.44 – Medição dos provetes com craveira. Fonte: Imagem Pessoal 

Figura 4.45 – Colocação dos provetes no interior da mufla. 
Fonte: Imagem Pessoal 

Figura 4.46 – Aspeto dos 131 provetes realizados na 3ª fase experimental, após cozedura a 950 ⁰C. 
Fonte: Imagem Pessoal 



Formulação de pastas compostas por argila vermelha e resíduos industriais para a otimização das 
propriedades tecnológicas de cerâmicos de construção 

 

85 
 

relacionado com o aumento da temperatura de cozedura, pelo que parâmetros como a 

resistência mecânica ou até mesmo a própria estrutura porosa do material, sairão beneficiados 

com esse incremento. Por outro lado, tratando-se deste trabalho um estudo tendo vista a 

redução no consumo de matérias primas através do aproveitamento de subprodutos industriais, 

fará todo o sentido analisar o comportamento dos materiais a uma temperatura de cozedura 

mais baixa, uma vez que acarreta uma menor quantidade de energia para a sua concretização, 

resultando numa redução substancial da “pegada ecológica”. Finalmente, o facto de se 

utilizarem múltiplas percentagens e uma única temperatura de cozedura, estar-se-á 

verdadeiramente a investigar a possibilidade de efeitos benéficos “trazidos” unicamente pela 

composição dos diversos elementos incorporados, e não por aumentos de temperatura. 

Resumindo: Aliando todos os argumentos mencionados anteriormente com o facto da cozedura 

dos produtos fabricados com barro vermelho, de onde se incluem os materiais cerâmicos de 

construção, segundo Bogas (2013), ser processada a temperaturas relativamente baixas (entre 

850 ⁰C e 1050 ⁰C), por forma a existir uma sintonia entre este trabalho com o que se passa na 

indústria, resolveu-se limitar a temperatura de cozedura a um valor máximo de 950 ⁰C. 

4.3. Ensaios de caracterização  

4.3.1. Matérias primas 

A caracterização das matérias primas foi uma etapa imprescindível no decorrer deste estudo, já 

que possibilitou reunir evidências de eventuais mudanças comportamentais dos provetes 

cerâmicos, sempre que se adicionava uma quantidade cógnita de cinza e/ou pó de mármore. 

Para o efeito, antes do seu processamento realizou-se o ensaio de análise química a partir do 

microscópio eletrónico de varrimento (MEV). Posteriormente, após concretizada a fase de 

moagem, realizou-se a análise granulométrica das matérias primas moídas (incluindo a análise 

detalhada à fração de cinza < 63 µm (F). Por fim, após a sua peneiração, realizaram-se ensaios 

de análise química (Fluorescência de Raios X – FRX); mineralógica (Difração de Raios X – DRX); 

térmica (Análise Térmica Diferencial – ATD e Termogravimétrica – TG) e de perda ao rubro. 

4.3.1.1. Análise química 

A determinação da composição química (óxidos de elementos principais, subentenda-se) das 

diferentes matérias primas empregues neste trabalho, foi realizada a partir de dois métodos 

distintos: Através do método de FRX, realizado no Laboratório do Departamento de Geociências 

da Universidade de Aveiro, e recorrendo ao MEV no Departamento de Ciências da Terra da 

Faculdade de Ciências e Tecnologia. 
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i) Fluorescência de raios X (FRX) 

Conforme explicitado por Torres (2007), o método de FRX recorre à excitação dos diferentes 

elementos que constituem uma dada amostra, através de um feixe policromático de raios X. As 

radiações emitidas pelos elementos são dispersas através de cristais monocromadores, com o 

intuito de que a radiação individual seja captada através de detetores tipo. A concentração de 

cada elemento é então obtida a partir da comparação entre a intensidade da sua linha individual 

com a intensidade da mesma risca de uma amostra padrão, amostra essa que contém o 

elemento em análise com uma concentração conhecida (Torres, op. cit.).  

Para a determinação dos elementos maiores por FRX, utilizou-se neste estudo um 

espectrómetro de FRX, Philips, modelo PW 1410/00, dispondo de um gerador PW 1732/10, 

“channel control” PW 1390 e um registador PM 8203. 

ii) Microscópio eletrónico de varrimento (MEV) 

Antes de iniciar a análise química por MEV, submeteram-se as amostras a um processo de 

metalização, que consistia na aplicação de uma fina película de ouro, com o intuito de 

incrementar a sua condutividade. Após colocadas no MEV, as amostras foram atingidas por 

eletrões provenientes da “injeção” de corrente elétrica. A análise propriamente dita foi realizada 

percorrendo toda a área amostral de forma a obter-se uma quantificação confiável. 

Para a determinação dos elementos maiores por análise MEV, utilizou-se um microscópio 

eletrónico de varrimento equipado com uma sonda EDXF, modelo JEOL JSM-T330A (figura 4.47). 

É importante referir que o MEV apenas comporta amostras de dimensão superior a alguns 

milímetros, pelo que por este motivo, foram apenas analisados “torrões” de pó de mármore e 

Figura 4.47 – Microscópio Eletrónico de Varrimento (MEV) utilizado. 
Fonte: Imagem Pessoal 
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de cinza de fundo. Comparativamente com o sucedido no método de FRX, esta situação 

inviabilizou a análise química das duas variedades granulométricas de cinza aplicadas neste 

trabalho. Resumindo, este método apenas permitiu a obtenção dos resultados individuais de pó 

de mármore e de uma única variedade de cinza de fundo. 

4.3.1.2. Análise mineralógica – difração de raios X (DRX) 

A determinação da composição mineralógica das diferentes matérias primas empregues neste 

trabalho, foi realizada através do método de DRX. Para tal, as amostras a analisar foram enviadas 

para o Laboratório Central de Análises da Universidade de Aveiro onde foram devidamente 

estudadas. Para o efeito recorreu-se a um difratómetro de raios X Philips X’Pert, usando a 

radiação Kα de uma ampola de cobre (Cu Kα) com um comprimento de onda λ = 1.541 x 10-10 m, 

num intervalo de varrimento de 0⁰ a 70⁰ 2θ. 

Para esta determinação, as matérias primas base foram previamente destorroadas através de 

um moinho de maxilas, tendo-se em seguida procedido à sua peneiração. No total foram 

enviadas 4 amostras (A, M, F e G) numa quantidade equivalente de cerca de 20 gramas. Note-

se que apenas foi examinada a fração fina de cada amostra (< 63 µm), pelo que a cinza de fundo 

63 – 125 µm (G) teve de ser submetida a um processo de moagem recorrendo para tal a um 

moinho de anéis. 

A identificação de cada espécime mineral foi levada a cabo visualmente. Para o efeito, procedeu-

se à comparação dos difractogramas obtidos com difractogramas padrão associados a minerais 

cristalinos detetados, em que tanto as suas intensidades como os valores das distâncias 

interplanares (2θ) se encontravam devidamente identificadas e tabeladas. Os difractogramas 

padrão foram obtidos a partir da plataforma RUFF. 

4.3.1.3. Análises térmicas 

Segundo Torres (2007) sempre que um material é aquecido ou arrefecido, tanto a sua estrutura 

cristalina como a composição química sofrem alterações diversas. Nestas alterações podem ser 

englobados episódios de cristalização, decomposição química, expansão, fusão, oxidação, 

vaporização, entre outros. A avaliação dos efeitos da temperatura nos diferentes materiais 

torna-se, portanto, num importante mecanismo que permite a obtenção de informações 

preciosas relativas à sua constituição. 

Com base neste pressuposto, realizaram-se análises ATD e TG no Departamento de Engenharia 

de Materiais e Cerâmica da Universidade de Aveiro através de um sistema combinado que 

permitiu a concretização de ambas as análises recorrendo a uma só amostra.  
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Para o efeito, submeteu-se a cinza < 63 µm (F) a este ensaio. Esta escolha deveu-se ao facto de 

o protocolo interno visar o ensaio de materiais com granulometrias inferiores a 63 µm. Além de 

afetar a reatividade do material, o tamanho do grão tem igualmente influência na sua 

sinterização. 

A amostra de F, em pó, foi colocada em cadinho de alumina, tendo-se em seguida efetuado o 

ensaio em atmosfera de ar a uma taxa de aquecimento de 2 ⁰C/min até atingir a temperatura 

máxima de 1100 ⁰C. O equipamento utilizado para este ensaio foi um Netzsch (STA409EP). 

i) Análise térmica diferencial (ATD) 

A análise térmica diferencial expõe as reações térmicas geradas numa amostra com a evolução 

da temperatura, traduzindo a alteração da energia interna de um ou de vários constituintes do 

sistema (Torres, 2007). Esta técnica permite estabelecer comparações entre as reações obtidas 

numa dada amostra com um material padrão, tecnicamente inerte, ou seja, isento de 

transformações no domínio de temperatura. Segundo Torres (op. cit.) a reação em si traduz-se 

por uma diferença de temperatura positiva ou negativa consoante o tipo de reação, isto é, 

exotérmica ou endotérmica, respetivamente. 

Segundo Wendlandt (1974), citado por Torres (op. cit.), uma reação endotérmica caracteriza-se 

pela absorção de parte da energia fornecida ao sistema sob a forma de calor, conduzindo a um 

aumento da energia interna. Por outro lado, uma reação exotérmica liberta parte da energia do 

sistema, sob a forma de calor, levando, naturalmente, a uma diminuição dessa mesma energia 

no seio do sistema. Fenómenos de decomposição química e de vaporização estão englobados 

como reações endotérmicas. Por sua vez, tem-se como exemplos de reações exotérmicas 

fenómenos como a cristalização e a oxidação. 

ii) Análise termogravimétrica (TG) 

Conforme referido por Torres (2007), a análise termogravimétrica (TG) é uma técnica que 

permite obter dados precisos à cerca das variações de massa (de onde se inclui, obviamente, 

tanto a perda como o ganho) de uma amostra em função da variação continua da temperatura.  

Segundo Denari & Cavalheiro (2012) a alteração de massa pode ter como origem certas 

situações induzidas pela variação de temperatura, manifestadas na estrutura cristalina por 

fenómenos de desidratação, decomposição química e oxidação. 
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4.3.1.4. Análise granulométrica 

Após proceder ao destorroamento das cinzas de fundo e dos resíduos da serragem de mármore, 

quarteou-se o material obtido, tendo-se retirado uma quantidade equivalente a 250 gramas de 

cada parcela, perfazendo o total de 1 kg por amostra. Seguidamente efetuou-se a peneiração 

das amostras de pó de mármore e de cinza de fundo através de um agitador, marca Retesch AS 

200 basic, a uma amplitude de oscilação de 80 (2,4 mm) durante 10 minutos. 

Face à reduzida granulometria do material obtido, achou-se por bem não utilizar os peneiros de 

2 e de 1 mm, tendo-se efetuado a peneiração com os peneiros # 500, # 250, # 125 e # 63 µm 

(figura 4.48). 

As figuras 4.49 e 4.50 dão conta do aspeto físico das partículas de cinza de fundo e de pó de 

mármore, respetivamente, retidas em cada um dos peneiros. 

# 500 µm 

# 250 µm 

# 125 µm 

# 63 µm 

Figura 4.48 – Torre de peneiros utilizada para a determinação da curva granulométrica. 
Fonte: Imagem Pessoal 

# 500 µm 
# 250 µm 

# 125 µm # 63 µm Refugo (< # 63 µm) 

Figura 4.49 – Partículas de cinza de fundo retidas nos peneiros após o ensaio granulométrico. 
Fonte: Imagem Pessoal 
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Após concluída a peneiração, as partículas retidas em cada peneiro foram cuidadosamente 

pesadas para avaliação da distribuição granulométrica do material em análise. 

A análise granulométrica da fração de cinza < 63 µm foi realizada no Departamento de 

Engenharia de Materiais e Cerâmica da Universidade de Aveiro a partir do aparelho Coulter LS 

Particle Size Analyzer. 

4.3.1.5. Perda ao rubro 

De modo a avaliar a perda de massa individual dos materiais empregues neste trabalho, 

submeteram-se quatro cadinhos de porcelana ao ensaio de perda ao rubro. Cada um desses 

quatro cadinhos continha, respetivamente, 10 gramas de argila vermelha (A), de pó de mármore 

< 63 µm (M), de cinza de fundo < 63 µm (F) e de cinza de fundo 63 – 125 µm (G) (figura 4.51). 

A perda ao rubro foi obtida a partir da sinterização das amostras numa mufla elétrica à 

temperatura máxima de 1000 ⁰C durante uma (1) hora. Após este patamar de temperatura, 

aguardou-se algumas horas até que a temperatura no interior da mufla estabilizasse, por forma 

a retirar as amostras para posterior colocação num ambiente de humidade controlada 

(exsicador). 

Refugo (< # 63 µm) 

Figura 4.50 – Partículas do material resultante da serragem de mármore retidas nos peneiros após o 
ensaio granulométrico. Fonte: Imagem Pessoal 

 

Argila Vermelha (A) 
Pó de Mármore 

< 63 µm (M)) 

Cinza de Fundo 

< 63 µm (F)) 

Cinza de Fundo 

63 – 125 µm (G)) 

Figura 4.51 – Disposição das amostras em cadinhos de porcelana para posterior sinterização a 1000 ⁰C. 
Fonte: Imagem Pessoal 
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Atendendo à comparação entre as figuras 4.51 e 4.52, a par da mudança drástica de cor sentida 

nas cinzas fundo, há ainda um outro dado a ter em conta após a cozedura: a proximidade de cor 

entre a argila vermelha e as cinzas de fundo (F e G).  

Mais à frente ver-se-á que esta característica irá possibilitar a obtenção de provetes cerâmicos 

com elevadas percentagens de cinza, sem que esta modifique o tom original do cerâmico. 

4.3.2. Pastas argilosas – Determinação dos limites de consistência 

O primeiro, e único, ensaio efetuado às diferentes pastas argilosas, compreendeu a 

determinação dos respetivos limites de consistência. A partir deste foi possível calcular a 

quantidade de água ótima para cada mistura e, assim proceder à formulação das respetivas 

pastas. 

Segundo Gaspar Nero (nd) a forma lamelar apresentada pelas partículas argilosas permite a 

presença de água entre duas lamelas justapostas. Assim, ao adicionar uma pequena quantidade 

de água a uma argila, ocorrem duas situações distintas: inicialmente, esta desagrega-se com 

uma notória facilidade e, no final, adquire um comportamento viscoso. O ponto entre estes dois 

estados físicos denomina-se de ponto de maior plasticidade. De acordo com o tipo de argila 

utilizada, magra ou gorda, irá ser necessária, respetivamente, uma maior ou menor quantidade 

de água a fim de se atingir este estado. Por este motivo, o conhecimento prévio das 

características plásticas de uma argila revela-se fundamental para o estudo da sua aplicabilidade 

no fabrico de materiais cerâmicos de construção.  

Por forma a investigar o ponto de plasticidade máximo das diferentes misturas realizadas neste 

trabalho, a fim de indagar qual a quantidade de água ótima para execução das pastas argilosas, 

foi necessário recorrer à determinação dos respetivos limites de consistência (Atterberg), 

utilizando para tal as orientações presentes na norma NP 143 (1969).  

Nos dois pontos seguintes, encontra-se uma explicação detalhada à cerca do procedimento 

adotado e da respetiva forma de determinação dos limites de liquidez (LL) e de plasticidade (LP).  

Argila Vermelha (A) 
Pó de Mármore 

< 63 µm (M)) 

Cinza de Fundo 

< 63 µm (F)) 

Cinza de Fundo 

63 – 125 µm (G)) 

Figura 4.52 – Cor adquirida pelas diferentes matérias primas após queima a 1000 ⁰C. 
Fonte: Imagem Pessoal 
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4.3.2.1. Limite de Liquidez (LL) 

De acordo com as informações constantes na norma NP 143 (1969), o limite de liquidez (LL) é 

definido como o teor em água de uma amostra de solo correspondente a 25 golpes da concha 

de Casagrande sobre uma superfície rígida, sendo obtido a partir da interpolação numa curva 

que relaciona os teores em água em cada ensaio com o número de golpes necessários à 

ocorrência da união parcial de um sulco aberto nas amostras colocadas na referida concha. 

Para a determinação do LL colocaram-se cerca de 100 gramas de material numa malga, 

procedendo-se seguidamente à sua uniformização com recurso a uma espátula e água destilada 

(figura 4.53). 

Após apresentar uma consistência adequada, tomou-se parte da amassadura realizada com uma 

espátula, e procedeu-se à sua imediata disposição na concha de Casagrande (figura 4.54 A) 

seguindo-se o respetivo nivelamento da superfície da pasta (figura 4.54 B). 

Seguidamente, através da utilização do cinzel, realizou-se um sulco na amostra (figura 4.55 A). 

Posteriormente, a uma velocidade de cerca de duas voltas por segundo, procedeu-se à rotação 

da manivela até que os bordos do sulco se unissem numa extensão de 1 cm (figura 4.55 B). 

 

Figura 4.53 – Cinzel + Concha de Casagrande e recipiente de homogeneização das amassaduras. 
Fonte: Imagem Pessoal 

A B 

Figura 4.54 – Concha de Casagrande. A – Colocação da amassadura.  B – Nivelamento. 
Fonte: Imagem Pessoal 



Formulação de pastas compostas por argila vermelha e resíduos industriais para a otimização das 
propriedades tecnológicas de cerâmicos de construção 

 

93 
 

No exato momento em que se deu a união entre ambos os bordos, o ensaio deu-se por 

concluído, procedendo-se então à anotação do número total de pancadas e do colhimento da 

“amostra unificada” (figura 4.56 A). Seguidamente, esta foi disposta numa placa de Petri (em 

vidro) devidamente descontaminada e referenciada (figura 4.56 B) a fim de ser pesada. 

Por fim, as amostras realizadas (figura 4.57) foram submetidas a uma secagem em estufa, 

durante 24 horas a uma temperatura constante de 110 ⁰C, sendo novamente pesadas após o 

seu término. 

A norma NP 143 (1969) prevê a concretização de quatro amostras, com diferentes teores em 

água, por cada procedimento de ensaio. Nesta dissertação, de forma a despistar eventuais erros, 

optou-se por usar cinco amostras. No total realizaram-se 130 espécimes, cinco por cada mistura 

testada. 

1 cm 

A B 

Figura 4.55 – Concha de Casagrande. A – Realização do sulco com o Cinzel.  B – União dos dois bordos. 
Fonte: Imagem Pessoal 

A B 

Figura 4.56 – Concha de Casagrande. A – Colheita da amostra.  B – Colocação da amostra numa placa de Petri. 
Fonte: Imagem Pessoal 

Figura 4.57 – Aspeto das amostras realizadas para a determinação do limite de liquidez (LL). 
Fonte: Imagem Pessoal 
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Os teores em água foram obtidos a partir da seguinte expressão:  

𝑇𝑒𝑜𝑟 𝑒𝑚 á𝑔𝑢𝑎 (%) =  
𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑎𝑚𝑜𝑠𝑡𝑟𝑎 𝒉ú𝒎𝒊𝒅𝒂 − 𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑎𝑚𝑜𝑠𝑡𝑟𝑎 𝒔𝒆𝒄𝒂

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑎𝑚𝑜𝑠𝑡𝑟𝑎 𝒔𝒆𝒄𝒂
∗ 100 

Em que: 

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑎𝑚𝑜𝑠𝑡𝑟𝑎 𝒉ú𝒎𝒊𝒅𝒂 = (𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑎 𝑐á𝑝𝑠𝑢𝑙𝑎 + 𝑎𝑚𝑜𝑠𝑡𝑟𝑎 ℎú𝑚𝑖𝑑𝑎) −  𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑎 𝑐á𝑝𝑠𝑢𝑙𝑎 

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑎𝑚𝑜𝑠𝑡𝑟𝑎 𝒔𝒆𝒄𝒂 =  (𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑎 𝑐á𝑝𝑠𝑢𝑙𝑎 + 𝑎𝑚𝑜𝑠𝑡𝑟𝑎 𝑠𝑒𝑐𝑎) −  𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑎 𝑐á𝑝𝑠𝑢𝑙𝑎 

Para a determinação do LL propriamente dito, procedeu-se à interpolação dos teores em água 

individuais com o respetivo número de pancadas, recorrendo para o efeito a uma folha de Excel. 

Posteriormente realizou-se uma regressão linear aos pontos obtidos, surgindo então uma reta 

do tipo “y = mx + b” (com um R2 ≥ 0.9, preferencialmente). Seguidamente substituiu-se o valor 

“x” por 25, obtendo-se desta feita o exato valor do limite de liquidez (LL). 

4.3.2.2. Limite de Plasticidade (LP) 

Segundo a NP 143 (1969), define-se por limite de plasticidade (LP) o resultado obtido a partir da 

média dos teores em água das amostras ensaiadas. Este traduz a quantidade de água máxima 

que possibilita a rotura de um filamento com cerca de 3 mm de diâmetro, obtido por rolagem 

entre a palma da mão e uma placa de vidro. 

Regra geral, a realização do LP sucedeu sempre ao limite de liquidez (LL). Para o efeito, da 

amassadura excedente do ensaio anterior, tomaram-se cerca de 25 gramas, formando-se cinco 

tomas para a elaboração deste ensaio (figura 4.58). 

As tomas foram então feitas rolar até atingirem uma espessura de cerca de 3 mm de diâmetro. 

Caso a rotura não se desse, o filamento era novamente aglomerado. O processo era repetido e 

cessava quando o filamento com 3 mm de diâmetro atingisse a rotura (figura 4.59 A). 

Seguidamente este era colocado numa placa de Petri e o seu peso era registado (figura 4.59 B).  

Figura 4.58 – Fabrico e respetiva pesagem das esferas necessária à determinação do LP. 
Fonte: Imagem Pessoal 
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À semelhança do que ocorria para o LL estes filamentos sofreram igualmente uma secagem a 

110 ⁰C durante 24 horas. Posteriormente, após o término da secagem o seu peso foi avaliado, 

procedendo-se em seguida à determinação dos respetivos teores em água.  

Apesar da norma recomendar a realização de quatro filamentos por cada ensaio, tal como 

sucedido na determinação do LL, achou-se por bem realizar mais um exemplar a fim de ser obter 

um resultado credível. Para o efeito realizaram-se 5 filamentos por cada mistura, perfazendo 

um total de 130 filamentos para todas as misturas em estudo. 

Finalmente, o LP foi obtido a partir da média dos teores em água das amostras individuais. 

4.3.3. Provetes após cozedura 

Após sofrerem primeiramente uma secagem a 110 ⁰C seguida de uma sinterização em atmosfera 

oxidante a 950 ⁰C, os provetes cerâmicos foram alvo de diversos ensaios tecnológicos (físicos e 

mecânicos), a fim de avaliar o seu comportamento na presença de diferentes quantidades de 

M, F e G. Numa fase inicial, à medida que os provetes saiam da estufa e da mufla, estes eram 

sucessivamente medidos e pesados de forma a determinar a sua retração linear e a perda de 

massa, respetivamente. Em seguida, procedeu-se à realização do ensaio de resistência à flexão, 

dividindo-se, inevitavelmente, cada provete em duas metades distintas. Posteriormente essas 

metades foram selecionadas e procedeu-se à realização dos ensaios de absorção de água (por 

efeito capilar, à pressão atmosférica e por vácuo). A partir deste último, foi possível ainda 

determinação da porosidade aberta e da densidade aparente de cada amostra. Adicionalmente, 

foi ainda realizado um teste de colorimetria a fim de verificar as diferenças de cor resultantes 

da crescente adição de M, F e G. 

 

 

 

Figura 4.59 – Filamentos. A – Após rutura. B – Disposição em placas de Petri. 
Fonte: Imagem Pessoal 

A B 
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4.3.3.1. Caracterização física 

i) Retração linear térmica 

No decorrer das fases de secagem e cozedura, ocorre um fenómeno designado de retração 

linear. Este manifesta-se por uma diminuição das dimensões do corpo argiloso devido à 

evaporação da água que permitiu obter a plasticidade necessária para a sua conformação e da 

água presente na estrutura cristalográfica dos minerais argilosos, durante as fases de secagem 

e cozedura, respetivamente. Posto isto, torna-se evidente que o conhecimento da retração das 

pastas cerâmicas revela-se essencial, a fim de evitar problemas físicos como o surgimento de 

fendilhação ou até mesmo a inviabilização da própria peça cerâmica, garantindo assim a 

qualidade do produto final (Melchiades et al., 2001 e Guimarães, 2017). 

Tendo como referência as amostras de 10 cm seccionadas após a extrusão das pastas argilosas, 

procedeu-se à medição do comprimento individual de cada provete em duas ocasiões distintas: 

após a sua secagem em estufa a 110 ⁰C (CSecagem) e após a sua cozedura a 950 ⁰C (CCozedura). A 

retração linear térmica adveio da comparação entre os provetes cozidos a 950 ⁰C, com os secos 

em estufa a 110 ⁰C, sendo obtida a partir da seguinte fórmula:  

𝑅𝑒𝑡𝑟𝑎çã𝑜 𝑙𝑖𝑛𝑒𝑎𝑟 𝑡é𝑟𝑚𝑖𝑐𝑎 (%) =  
𝐶𝑆𝑒𝑐𝑎𝑔𝑒𝑚 − 𝐶𝐶𝑜𝑧𝑒𝑑𝑢𝑟𝑎

𝐶𝑆𝑒𝑐𝑎𝑔𝑒𝑚
∗ 100 

Este ensaio procurou compreender o modo como os diferentes componentes (M, F e G) 

influenciavam a capacidade de retração dos provetes realizados a partir das diferentes misturas. 

Após definidos os valores da retração (em percentagem) para cada mistura, estabeleceu-se em 

seguida uma correlação entre estas, a fim de verificar o efeito da adição crescente de M, F e G. 

ii) Perda de massa percentual 

Conforme havia sido referido anteriormente, para a realização do ensaio de perda de massa 

procedeu-se à pesagem individual de cada um dos provetes realizados, antes e depois da sua 

cozedura. A partir destas pesagens foi possível obter o peso individual de cada provete, quando 

seco a 110 ⁰C (PSecagem) e após a sua cozedura a 950 ⁰C (PCozedura). 

A perda de massa percentual (PM) foi determinada recorrendo à seguinte expressão: 

𝑃𝑒𝑟𝑑𝑎 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎 𝑝𝑒𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑢𝑎𝑙 (%) =  
𝑃𝑆𝑒𝑐𝑎𝑔𝑒𝑚 − 𝑃𝐶𝑜𝑧𝑒𝑑𝑢𝑟𝑎

𝑃𝑆𝑒𝑐𝑎𝑔𝑒𝑚
∗ 100 

Este ensaio possibilitou a correlação entre a perda de massa de cada grupo de misturas com a 

quantidade de M, F e G nelas incorporados.  
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iii) Absorção de água à pressão atmosférica 

Ao ser absorvida para o interior dos materiais cerâmicos, a água desempenha um papel 

determinante na sua alteração, sendo responsável por inúmeros processos, de onde se que 

incluem fenómenos de dissolução, precipitação de sais e reações químicas diversas. Na origem 

destes problemas, encontra-se associada a estrutura porosa dos próprios materiais. Por este 

motivo, a determinação das propriedades afetas à circulação e penetração da água no seu 

interior torna-se essencial.  

Para a determinação do valor da absorção de água à pressão atmosférica, seguiu-se as 

orientações presentes na norma NP EN 13755:2005. 

Para o efeito, após a determinação da resistência à flexão e do respetivo tratamento estatístico 

dos resultados, selecionaram-se cinco provetes do universo existente por cada mistura. O 

critério utilizado passava por escolher os cinco provetes que, além de se encontrarem entre o 

quartil 1 (Q1) e o quartil 3 (Q3), estivessem mais próximos do valor da mediana (Q2). Uma vez 

que cada provete, após ser submetido ao ensaio à flexão, apresentava duas metades distintas, 

uma dessas metades foi reservada para o ensaio de absorção de água por capilaridade, e a outra 

foi aplicada no ensaio de absorção de água à pressão atmosférica e, seguidamente, no ensaio a 

vácuo. 

O ensaio propriamente dito iniciou-se com a colocação das cinco metades de cada mistura numa 

estufa, à temperatura de 110 ⁰C (figura 4.60), onde permaneceram durante cerca de 72 horas. 

Terminada a fase de secagem as amostras foram transferidas para um exsicador, onde puderam 

arrefecer gradualmente, livres da humidade atmosférica. Posteriormente as amostras foram 

pesadas numa balança, obtendo-se o valor da sua massa seca (MSeca_PA). 

Figura 4.60 – Secagem das 130 amostras em estufa ventilada. Fonte: Imagem Pessoal 
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Depois de pesadas, as 130 metades em ensaio foram dispostas na vertical, numa tina de imersão 

(figura 4.61). 

Em seguida adicionou-se água destilada até que esta chegasse a cerca de meia altura dos 

provetes (figura 4.62 A). Passada uma (1) hora, foi necessário acrescentar mais água, desta vez 

até aproximadamente ¾ da sua altura (figura 4.62 B).  

Ao fim de duas (2) horas desde a adição de água inicial, os provetes foram então totalmente 

submersos, distanciando cerca de 3 cm do seu topo até à superfície. Assim permaneceram 

durante mais 46 horas, altura em que cada uma das metades foi retirada, limpa muito 

grosseiramente sobre um pano húmido (a fim de remover a água superficial) e pesada, obtendo-

se deste modo o valor do seu peso saturado (MSaturada_PA). 

O valor da absorção de água à pressão atmosférica para cada amostra foi obtido a partir da 

seguinte expressão: 

𝐴𝑏𝑠𝑜𝑟çã𝑜 𝑑𝑒 á𝑔𝑢𝑎 à 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑠ã𝑜 𝑎𝑡𝑚𝑜𝑠𝑓é𝑟𝑖𝑐𝑎 (%) =  
𝑀𝑆𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎𝑑𝑎_𝑃𝐴 − 𝑀𝑆𝑒𝑐𝑎_𝑃𝐴

𝑀𝑆𝑒𝑐𝑎_𝑃𝐴
∗ 100 

Finalizado o ensaio, e por forma a preparar as amostras para o ensaio de absorção de água a 

vácuo, as amostras foram novamente submetidas a uma secagem a 110 ⁰C durante 72 horas. 

 

 

Figura 4.61 – Disposição das 130 metades de provetes para o ensaio de absorção de água à pressão 
atmosférica. Fonte: Imagem Pessoal 

A B 

Figura 4.62 – Amostras durante o ensaio. A – Subida da franja capilar. B – Após atingir saturação. 
Fonte: Imagem Pessoal 
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iv) Absorção de água, porosidade aberta e densidade aparente a vácuo 

Antes de avançar para a explicação do método de ensaio, há que referir que a partir deste, 

conforme é possível entender pela descrição, determinaram-se três (3) importantes 

parâmetros: a absorção de água a vácuo, a porosidade aberta e a densidade aparente.  

A porosidade é uma propriedade fundamental em qualquer material cerâmico, visto estar 

diretamente relacionada com a sua durabilidade, sendo inversamente proporcional a sua 

resistência mecânica. Esta encontra-se normalmente associada ao volume de poros (espaços 

vazios) de um corpo e à forma como estes comunicam entre si. Por este motivo, a porosidade 

pode ser dividida em duas categorias de comunicação: aberta ou fechada. Ao passo que o 

primeiro caso é possível a circulação de fluídos no seu interior, através das ligações existentes 

na estrutura porosa, no segundo os poros existentes não têm qualquer tipo de conectividade 

entre si, ou seja, encontram-se totalmente isolados no esqueleto sólido, não consentido 

qualquer circulação de fluídos. 

Normalmente é comum designar por densidade de um corpo a relação obtida entre a massa e 

o seu volume. No caso dos materiais cerâmicos, o seu estudo é essencial a fim de dimensionar 

com rigor um projeto que inclua este tipo de componentes. Tal como acontece com a 

porosidade, também a densidade é passível de ser dividida em dois tipos: real e aparente. 

Enquanto que o cálculo da densidade real traduz a relação entre a massa seca e toda a matriz 

amostral, de onde se inclui o volume de sólidos (esqueleto sólido) e o volume de vazios (poros), 

a densidade aparente ilustra o valor obtido unicamente a partir da relação entre a massa seca 

do material e o seu volume de sólidos. 

É de salientar que a densidade de um material está relacionada com a sua estrutura porosa, isto 

é, quanto maior a quantidade de poros presentes numa amostra, menor será a sua densidade 

(devido ao aumento do volume de vazios em detrimento do volume de material sólido). 

Para a determinação destes importantes parâmetros recorreu-se aos procedimentos 

recomendados pela Commission:25-PEM/Protection et Érosion des Monuments (1980). 

Após finalizado o processo de secagem, tal como aconteceu com o ensaio anterior, as metades 

foram colocadas no exsicador para arrefecimento. Seguidamente, realizaram-se as suas 

pesagens, determinando-se assim o seu peso quando totalmente secas (MSeca_vácuo). 
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Posterioremente as metades em ensaio foram colocadas num outro exsicador. Dada a 

quantidade de metades a ensaiar (130) optou-se por dispô-las em dois níveis, sendo separadas 

por uma placa cerâmica porosa. O primeiro nível foi colocado na base do exsicador (figura 4.63 

A) e por cima deste, dispuseram-se as restantes metades (figura 4.63 B). 

Em seguida, após proceder-se ao fecho do exsicador, aplicou-se uma pressão negativa de 

aproximadamente de 2,67 Pa (20 mm de Hg), por forma a eliminar o ar presente nos poros das 

amostras em teste. A pressão no interior do exsicador foi mantida durante 24 horas, após as 

quais se inseriu de uma forma muito lenta e gradual (processo esse que durou cerca de 30 

minutos), uma quantidade de água que permitiu submergir por completo as amostras.  

As metades em ensaio ficaram imersas por um período de 48 horas, sendo que nas primeiras 24 

horas, se assegurou o funcionamento ininterrupto da bomba de vácuo e, nas restantes 24 horas, 

passou-se à pressão atmosférica devido à desativação da bomba, equalizando deste modo a 

pressão no interior do exsicador com a pressão do ambiente envolvente.   

Passadas dois dias submersas, as metades foram retiradas e pesadas sequencialmente (figura 

4.64 A), obtendo-se desta feita o valor da sua massa saturada (MSaturada_vácuo) e da sua massa 

quando submetidas à pesagem hidrostática (MHidrostática). A figura 4.64 B ilustra o método 

realizado para a pesagem hidrostática, realizado através de um “cesto” improvisado que 

suportava a amostra de forma a aplicar-se o princípio da impulsão de Arquimedes.  

A B 

Figura 4.63 – Ensaio de absorção de água a vácuo. A – Disposição das amostras. B – Imersão das amostras. 
Fonte: Imagem Pessoal 

A B 

Figura 4.64 – Pesagem Hidrostática. A – Momento da pesagem. B – Aspeto do cesto de pesagem. 
Fonte: Imagem Pessoal 



Formulação de pastas compostas por argila vermelha e resíduos industriais para a otimização das 
propriedades tecnológicas de cerâmicos de construção 

 

101 
 

Os valores referentes à absorção de água a vácuo, porosidade aberta e densidade aparente, 

foram determinados com recurso às seguintes expressões: 

𝐴𝑏𝑠𝑜𝑟çã𝑜 𝑑𝑒 á𝑔𝑢𝑎 𝑎 𝑣á𝑐𝑢𝑜 (%) =  
𝑀𝑆𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎𝑑𝑎_𝑣á𝑐𝑢𝑜 − 𝑀𝑆𝑒𝑐𝑎_𝑣á𝑐𝑢𝑜

𝑀𝑆𝑒𝑐𝑎_𝑣á𝑐𝑢𝑜
∗ 100 

 

𝑃𝑜𝑟𝑜𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑎𝑏𝑒𝑟𝑡𝑎 (%) =  
𝑀𝑆𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎𝑑𝑎_𝑣á𝑐𝑢𝑜 − 𝑀𝑆𝑒𝑐𝑎_𝑣á𝑐𝑢𝑜

𝑀𝑆𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎𝑑𝑎_𝑣á𝑐𝑢𝑜 − 𝑀𝐻𝑖𝑑𝑟𝑜𝑠𝑡á𝑡𝑖𝑐𝑎
∗ 100 

 

𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑎𝑝𝑎𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒 (𝑔/𝑐𝑚3) =  
𝑀𝑆𝑒𝑐𝑎_𝑣á𝑐𝑢𝑜

𝑀𝑆𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎𝑑𝑎_𝑣á𝑐𝑢𝑜 − 𝑀𝐻𝑖𝑑𝑟𝑜𝑠𝑡á𝑡𝑖𝑐𝑎
∗ 𝜌𝐻2𝑂 

À exceção do valor da densidade aparente, que vinha expresso em g/cm3, tanto o valor da 

porosidade aberta como o da absorção de água, eram dados em percentagem (%). 

v) Coeficiente de saturação 

Segundo Bartolome (1994) o coeficiente de saturação obtém-se da relação entre a absorção de 

água natural com a absorção máxima de água. Por outras palavras, este coeficiente resulta da 

relação direta entre os poros facilmente acessíveis pela água (determinados a partir do ensaio 

de absorção de água à pressão atmosférica) com a porosidade aberta, isto é, a que também 

inclui os poros que, em condições extraordinárias como as geradas em laboratório, são passíveis 

de aceder.   

Por outras palavras, a partir do ensaio da absorção de água à pressão atmosférica é possível 

obter a percentagem de poros de fácil acesso; já o ensaio de absorção de água a vácuo, permite 

a obtenção não só da percentagem desses poros, como também a dos de difícil acesso. 

Consideram-se como materiais muito porosos todos aqueles que ostentem um coeficiente de 

saturação ≥ 0,85, sendo por esse motivo demasiado absorventes e, portanto, pouco duráveis 

(Bartolome, 1994). Por este motivo, a aplicação de materiais com valores acima deste intervalo 

torna-se problemática devido à sua elevada propensão em absorver água, algo que uma maior 

quantidade de poros de difícil acesso poderia contrariar. 

Tendo como base os ensaios de absorção de água à pressão atmosférica e a vácuo, o cálculo do 

coeficiente de saturação foi realizado a partir da seguinte expressão: 

𝐶𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑠𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎çã𝑜 (%) =  
𝑀𝑆𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎𝑑𝑎_𝑃𝐴 − 𝑀𝑆𝑒𝑐𝑎_𝑃𝐴

𝑀𝑆𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎𝑑𝑎_𝑣á𝑐𝑢𝑜 − 𝑀𝑠𝑒𝑐𝑎_𝑣á𝑐𝑢𝑜
∗ 100 
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O valor da relação entre ambas as massas de água absorvida varia (teoricamente) de 0 a 1, sendo 

na presente equação expresso em percentagem. 

vi) Absorção de água por capilaridade 

A absorção de água por capilaridade, tal como o próprio nome indica, traduz a aptidão (natural) 

que os materiais porosos têm em absorver água quando em contacto com uma superfície 

líquida. Esta situação, regra geral, ocorre cada vez que um material é exposto a um fluído, 

manifestando-se pela sua imediata absorção até ao seu ponto de saturação. Na origem deste 

fenómeno está o facto das forças de atração existentes entre a superfície líquida e o material 

sólido serem manifestamente superiores à coesão entre as moléculas do próprio fluído, 

resultando deste modo na ascensão da água pelos canais capilares (Couto, 2010). 

Tal como sucedido no ensaio a vácuo, para a determinação do valor da absorção de água por 

capilaridade e do respetivo coeficiente de absorção capilar recorreu-se às orientações 

recomendadas pela Commission:25-PEM/Protection et Érorion des Monuments (1980). 

Antes da realização do ensaio, e tendo em consideração o seu tempo de duração e o universo 

de provetes existentes, das 130 metades disponíveis para este ensaio, procedeu-se à seleção 

das amostras “chave” que pudessem evidenciar uma sequência comportamental, obtida da 

crescente adição de G, F e M na sua forma individual ou combinada.  

Assim sendo, optou-se por ensaiar todas as amostras disponíveis relativas às misturas 

compostas nas configurações 12,5%, 15% e 17,5% (G + F; G + M; G + F + M), perfazendo um total 

de 45 peças, ou seja, cinco metades por cada percentagem. No caso das misturas simples, tendo 

em conta que ocupavam a grande “fatia” amostral, resolveu-se selecionar as percentagens 

extremas e um valor intermédio, com o intuito de encurtar o ensaio, mas ainda assim cobrir 

todo o espaço de possibilidades. Deste modo, selecionaram-se as amostras de 5%, 15% e 30% 

para o caso das cinzas (F e G) e de 5% e 10% para o caso do mármore (M). Como seria de esperar, 

a amostra padrão (0%) foi igualmente avaliada. 

Com base nesta seriação, no total das 130 metades disponíveis para este ensaio, “apenas” se 

ensaiaram 90, sendo que destas, metade dizia respeito às misturas simples e a outra metade a 

misturas compostas. Esse corte foi feito de modo a se obterem quadrados com quatro folhas de 

papel filtrante justapostas. 
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Antes de se iniciar o ensaio foi necessária a preparação prévia de filtros absorventes para a 

colocação das amostras. Para o efeito, a partir de filtros duplos de café, procedeu-se à marcação 

seguida de corte de secções quadradas de papel filtrante, com 5 cm de lado (figura 4.65). 

No total, empilharam-se 10 filtros de cada vez, totalizando 40 folhas absorventes, de forma a 

obter “almofadas” com cerca de 10 mm de altura para posterior utilização no ensaio. A utilização 

desta técnica possibilitou o contacto de apenas uma das faces das amostras (através da sua 

elevação em relação à “coluna” de água), permitindo que a ascensão de água por capilaridade 

se desse num só sentido (baixo para cima), partindo da sua base. 

Uma vez que as metades disponíveis apresentavam irregularidades dimensionais (figura 4.66 A), 

resolveu-se talhar todas as amostras com uma dimensão de 4,5 cm (figura 4.66 B) a fim de se 

obter corretas leituras no momento de ascensão da franja capilar.  

Após o seu seccionamento, as amostras foram alvo de uma marcação centimétrica (figura 4.67), 

com o intuído de, ao longo das suas sucessivas pesagens, verificar a altura da franja capilar até 

ao seu ponto máximo (4,5 cm). 

Figura 4.65 – Marcação e corte respetivo dos filtros absorventes. 
Fonte: Imagem Pessoal 

A B 

Figura 4.66 – Corte das amostras para o ensaio de capilaridade. A – Aspeto inicial. B – Aspeto final. 
Fonte: Imagem Pessoal 

Figura 4.67 – Marcação da escala (altura) das metades dos provetes após o seu corte. 
Fonte: Imagem Pessoal 
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Após este estágio, as peças foram alvo de uma secagem em estufa (110 ⁰C) durante 72 horas, 

sendo seguidamente encaminhadas para um exsicador para arrefecimento, tendo 

posteriormente sido pesadas, determinando-se desse modo a sua massa quando totalmente 

secas (MSeca_Capilaridade_t=0). Adicionalmente, foi ainda medida a área da secção (ASecção) que ficaria 

em contacto com o filtro saturado. 

Seguidamente, preparou-se uma tina com água destilada e dispuseram-se 15 conjuntos de 

filtros, espaçados entre si, ao longo de toda a área da caixa, conforme ilustrado na figura 4.68. 

Durante os primeiros 5 minutos de ensaio, procedeu-se à colocação individual (na vertical e com 

a face serrada em contacto com o filtro) das 15 metades sob os filtros saturados (figura 4.69 A), 

com um espaçamento de tempo de 20 segundos entre si. Este foi o número máximo de peças 

admissível visto que durante os primeiros 50 minutos, a sua pesagem foi ininterrupta, uma vez 

que a cada 5 minutos era necessário obter o peso saturado (MSaturada_Capilaridade_t=”x”) e a altura da 

franja capilar (figura 4.69 B), perfazendo um intervalo de leitura entre cada peça de 20 segundos, 

sendo impossível para uma única pessoa realizar maior número de leituras.  

O ensaio prosseguiu em vários estágios de leitura tendo uma duração total de 24 horas e 30 

minutos. Conforme referido anteriormente, o primeiro estágio durou 50 minutos e consistiu na 

leitura individual de cada metade (pesagem e verificação da altura da franja capilar) de 5 em 5 

minutos. O segundo estágio teve uma duração de 40 minutos e incluiu a pesagem das mesmas 

Figura 4.68 – Disposição dos 15 filtros absorventes na caixa de ensaio. 
Fonte: Imagem Pessoal 

Figura 4.69 – Ensaio de capilaridade. A – Disposição das metades na vertical. B – Ascensão da franja capilar. 
Fonte: Imagem Pessoal 

A B 
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(individualmente) de 10 em 10 minutos (visto a água ter atingido o topo neste período). O 

terceiro estágio consistiu na análise do peso individual de cada metade de 15 em 15 minutos, 

tendo o mesmo uma duração total de uma (1) hora. O quarto estágio teve a duração de 2 horas 

e constou da pesagem de cada peça de 30 em 30 minutos. Por último, o quinto estágio teve a 

duração de cerca de 5 horas e compreendeu a pesagem de cada uma das amostras de hora em 

hora. Passadas 24 horas e 30 minutos desde o início do ensaio, foi realizada uma última pesagem 

a fim de correlacionar com o último valor obtido no dia anterior (às 9 horas e 30 minutos). 

Atente-se que nos períodos em que se fazia uma pausa nas leituras do peso de cada peça, 

procedeu-se ao tamponamento da caixa de ensaio a fim de manter o seu nível de humidade. 

Após realizar o ensaio de todas as metades disponíveis (90), procedeu-se à inserção dos dados 

obtidos (pesos saturados (MSaturada_Capilaridade_t=”x”) e alturas das respetivas franjas capilares) numa 

folha de Excel para posterior tratamento.  

Por forma a se determinar a quantidade de água absorvida por unidade de área 

[MW_Abs_Capilaridade], expressa em (g.m-2), ao fim de um determinado período temporal, com t = 

“x”, dado em (segundos0,5), utilizou a seguinte fórmula: 

𝑀𝑊_𝐴𝑏𝑠_𝑐𝑎𝑝𝑖𝑙𝑎𝑟𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒  (𝑔. 𝑚−2) =  
𝑀𝑆𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎𝑑𝑎_𝐶𝑎𝑝𝑖𝑙𝑎𝑟𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒_𝑡=”𝑥” − 𝑀𝑆𝑒𝑐𝑎_𝐶𝑎𝑝𝑖𝑙𝑎𝑟𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒_𝑡=0

𝐴𝑆𝑒𝑐çã𝑜
 

Após calculados os valores individuais da quantidade de água absorvida para cada instante 

temporal, estes foram expressos num gráfico em função da raiz quadrada do tempo (em 

segundos), obtendo um diagrama idêntico ao da figura 4.70. 
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Figura 4.70 – Gráfico tipo após a determinação da MW_Abs_Capilaridade vs tempo (√t). 
Fonte: Imagem Pessoal 
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Posteriormente, foi possível determinar o coeficiente de absorção por capilaridade (A), expresso 

em [g / (m2. s0,5)], obtido pelo declive do troço linear (inicial) da curva de absorção, partindo da 

seguinte expressão: 

𝐴 (
𝑔

𝑚2. 𝑠0,5
) =  

𝑀𝑊_𝐴𝑏𝑠_𝑐𝑎𝑝𝑖𝑙𝑎𝑟𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 

√𝑡
 

Este coeficiente traduz a capacidade que um dado material tem, em absorver água de uma 

forma natural, isto é, sem o mesmo sofrer qualquer pressão externa (EMO, 2013). Atente-se que 

o primeiro troço linear corresponde ao preenchimento dos poros de fácil acessibilidade. 

vii) Análise colorimétrica 

O aspeto estético, de onde se inclui obviamente a tonalidade de um dado material, apresenta-

se inúmeras vezes como o principal critério de escolha, suplantando-se inclusivamente às suas 

próprias características físicas/funcionais (Bondioli et al., 1998). 

No fabrico de materiais cerâmicos de construção, de onde se inclui as telhas e cerâmicos de 

revestimento, a avaliação da cor destes produtos, após a sua cozedura, revela-se como um 

ponto obrigatório a fim de garantir a inexistência de variações cromáticas que poderiam ditar a 

inviabilização de um lote completo destes mesmos produtos. 

Tradicionalmente, a avaliação da cor de peças cerâmicas era realizada a partir de métodos 

visuais, através de comparações com amostras padrão. Nos dias de hoje, aliando a 

industrialização massiva em torno dos materiais cerâmicos de construção, com a crescente 

necessidade em tornar o processo da avaliação da cor rápido e rigoroso, o método visual deu 

lugar a técnicas de análise mais sofisticadas, de onde se inclui a utilização de aparelhos como os 

colorímetros (Alves et al., 2014).  

De acordo com Machado et al. (1997) o CIELAB, sistema de medição colorimétrica recomendado 

pela “Comission Internationale d’Eclairage” é, desde 1976, amplamente utilizado na indústria 

cerâmica a fim de avaliar as alterações de cor nos seus produtos.  

A medição de cor de um certo material, através da sua representação em coordenadas (X; Y; Z), 

acarreta dificuldades nítidas no momento da diferenciação de duas cores próximas. O sistema 

CIELAB soluciona esta limitação através da conversão das coordenadas do espaço cartesiano 

para um espaço uniforme de cor, nas coordenadas (L*; a*; b*) (Machado et al., 1997). 

Segundo os dados descritos por estes autores, o eixo L*, eixo da luminosidade, representa a 

variação de cor do preto para o branco numa escala de 0 – 100; o eixo a* ilustra a variação de 
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cor do vermelho (valores positivos) até ao verde (valores negativos), e o eixo b* representa a 

variação e cor entre o amarelo (valore positivos) e o azul (valores negativos). A interseção dos 

eixos a* e b*, na origem do referencial, ponto (0; 0), corresponde a um ponto acromático, ou 

seja, incolor. A figura 4.71 ilustra o que se encontra descrito anteriormente. 

 

Face à importância que a tonalidade imprime no aspeto final dos materiais cerâmicos, procurou-

se avaliar a alteração da cor (ΔE) de todos os provetes realizados no decorrer da 2ª e a 3ª fase 

experimental. Para o efeito, recorreu-se à utilização de um colorímetro Konica Minolta – CR 400 

e do seu respetivo padrão de calibração (figura 4.72). 

Assim sendo, após a realização do ensaio à flexão, submeteram-se ambas as metades dos 222 e 

dos 131 provetes gerados na 2ª e 3ª fase, respetivamente, a uma análise a partir deste aparelho. 

O método escolhido passou por efetuar duas leituras por provete, uma em cada metade, 

subentenda-se. Desta feita, foi possível estabelecer um valor médio entre estas duas leituras, e 

por sua vez, tornando o resultado obtido mais próximo da realidade. 

Figura 4.72 – Clorímetro Konica Minolta – CR 400 e respetivo padrão de calibração. 
Fonte: Imagem Pessoal 

L*= 100 (Branco) 

+ b* (Amarelo) 

+ a* (Vermelho) 

- b* 

(Azul) 

- a* (Verde) 

L*= 0 (Preto) 

Figura 4.71 – Representação no espaço do modelo colorimétrico.  
Adaptado de: http://colourconsult.nl/news/free-a1-poster-of-lab-color-space/ 
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Na base de funcionamento deste equipamento está a emissão de três feixes luminosos num 

único ponto (figura 4.73 A) por forma a obter-se uma leitura precisa e isenta de erros. 

Seguidamente, o colorímetro executa a média dessas três leituras e fornece os valores medidos 

nas coordenadas L*, a* e b* (figura 4.73 B).  

Posteriormente, após inserir-se todos os valores obtidos numa folha Excel, procedeu-se ao seu 

tratamento a fim de se obter os valores médios das coordenadas L*, a* e b*, para cada mistura. 

O cálculo da variação do L* (ΔL*), a* (Δa*) e b* (Δb*) para cada mistura, foi obtido pela 

subtração do valor padrão (provetes a 0%) ao valor médio de uma mistura “x”. As fórmulas 

seguintes ilustram precisamente esse cálculo: 

𝛥𝐿𝑀𝑖𝑠𝑡𝑢𝑟𝑎_"𝑥"
∗ =  𝐿𝑀𝑖𝑠𝑡𝑢𝑟𝑎_"𝑥"

∗ − 𝐿𝑃𝑎𝑑𝑟ã𝑜 
∗  

𝛥𝑎𝑀𝑖𝑠𝑡𝑢𝑟𝑎_"𝑥"
∗ =  𝑎𝑀𝑖𝑠𝑡𝑢𝑟𝑎_"𝑥"

∗ − 𝑎𝑃𝑎𝑑𝑟ã𝑜 
∗  

𝛥𝑏𝑀𝑖𝑠𝑡𝑢𝑟𝑎_"𝑥"
∗ =  𝑏𝑀𝑖𝑠𝑡𝑢𝑟𝑎_"𝑥"

∗ − 𝑏𝑃𝑎𝑑𝑟ã𝑜 
∗  

Posteriormente, após calculados os valores de variação individuais para cada amostra, avaliou-

se a alteração da cor de cada mistura (ΔEMistura_”x”) em relação à amostra padrão (0%). Para tal 

recorreu-se à seguinte expressão: 

𝛥𝐸 𝑀𝑖𝑠𝑡𝑢𝑟𝑎_"𝑥" =  √(∆𝐿𝑀𝑖𝑠𝑡𝑢𝑟𝑎_"x"
∗ )2 + (∆𝑎𝑀𝑖𝑠𝑡𝑢𝑟𝑎_"x"

∗ )2 + (∆𝑏𝑀𝑖𝑠𝑡𝑢𝑟𝑎_"x"
∗ )2 

O resultado do ΔE é adimensional, tratando-se apenas de um número positivo. Este, representa 

a distância que vai desde o ponto inicial (amostra padrão) até ao ponto final (amostra à 

mistura_”x”) ou, por outras palavras, compreende o cálculo da norma que representa o 

comprimento do vetor gerado por essas duas coordenadas. 

Atendendo ao descrito por Mokrzycki & Tatol (2011), o valor de ΔE pode ser classificado de 

acordo com a capacidade que um indivíduo tem em detetar, ou não, a diferença entre duas 

A B 

Figura 4.73 – Análise de cor. A – Análise da metade esquerda do provete. B –. Tiragem dos resultados 
Fonte: Imagem Pessoal 
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cores. Assim sendo, o ΔE é passível de ser expresso segundo a capacidade de visualização de um 

dado observador. Desta feita: 

0 < ΔE < 1 – Invisível para olho humano; 

1 < ΔE < 2 – Visível somente para um olho “treinado”; 

2 < ΔE < 3,5 – Visível a um observador inexperiente; 

3,5 < ΔE < 5 – Diferença de cor facilmente identificável; 

ΔE > 5 – Diferença de cor nítida. 

 

4.3.3.2. Caracterização mecânica 

i) Ensaio de resistência à flexão 

O módulo de rotura traduz a aptidão de um material em suportar esforços exercidos por cargas 

pontuais. No caso dos materiais cerâmicos de construção, a determinação deste parâmetro 

adquire uma importância suplementar já que estes estão sujeitos a inúmeros esforços no 

decorrer da sua vida útil.  

Nesta dissertação, de modo a determinar o valor da resistência à flexão sob carga centrada, ou 

módulo de rotura, recorreu-se às orientações constantes na norma ASTM C1161 – 062c. Para 

tal, utilizou-se uma prensa hidráulica (Zwick - Z050) e sujeitou-se a este ensaio, individualmente, 

cada um dos 580 provetes fabricados. Para o efeito, estabeleceu-se uma distância de 8 cm entre 

os apoios estáticos (L), seguindo-se a colocação de cada provete sobre estes. Posteriormente, 

aplicou-se uma força descendente no centro de cada provete (figura 4.74 A), a uma velocidade 

constante de 1 mm/minuto, e aguardou-se que estes atingissem a rotura. Nesse exato momento 

um sensor registava a força máxima (P) a que esta se deu, terminando de imediato o ensaio. As 

duas metades obtidas (figura 4.74 B) eram então coletadas para posterior medição. 

A 

B 

Figura 4.74 – Ensaio à flexão. A – Aplicação de uma força centrada. B –Provete após conclusão do ensaio. 
Fonte: Imagem Pessoal 
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Por forma a determinar o módulo de rotura, efetuou-se a medição da área de corte de cada 

metade obtida. Para o efeito, mediu-se a largura (b) e altura (d) de ambas as metades, 

efetuando-se em seguida as médias respetivas. 

A figura 4.75 A e B ilustra o processo de medição da largura e altura das metades de cada 

provete, respetivamente. 

Por último, após essas medições, inseriram-se todos os dados compilados numa folha de Excel, 

tendo-se procedido à determinação do valor da resistência à flexão individual. Visto que o 

método de ensaio compreendia a utilização de três pontos de flexão (dois apoios estáticos e 

uma célula de carga móvel), o valor da resistência à flexão foi obtido a partir da seguinte 

expressão, retirada da norma ASTM C1161 – 062c: 

𝑅𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡ê𝑛𝑐𝑖𝑎 à 𝑓𝑙𝑒𝑥ã𝑜 (𝑀𝑃𝑎) =  
3 ∗ 𝑃𝐿

2 ∗ 𝑏𝑑2
 

Em que: 

𝑃 (𝑁) =  𝐹𝑜𝑟ç𝑎 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑎 𝑑𝑒 𝑟𝑜𝑡𝑢𝑟𝑎 

𝐿 (𝑚𝑚) =  𝐷𝑖𝑠𝑡â𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 𝑜𝑠 𝑎𝑝𝑜𝑖𝑜𝑠 𝑒𝑠𝑡á𝑡𝑖𝑐𝑜𝑠 

𝑏 (𝑚𝑚) =  𝐿𝑎𝑟𝑔𝑢𝑟𝑎 𝑚é𝑑𝑖𝑎 𝑑𝑎 á𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑟𝑡𝑒 

𝑑 (𝑚𝑚) =  𝐴𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑚é𝑑𝑖𝑎 𝑑𝑎 á𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑟𝑡𝑒 

O resultado individual veio expresso em MPa, tendo-se realizado posteriormente um 

tratamento estatístico a fim de eliminar os valores anómalos. 

A determinação da resistência à flexão foi um ensaio basilar no decorrer desta dissertação, uma 

vez a continuação do restante trabalho experimental dependeu dos resultados obtidos para 

cada componente (M, F e G). Posteriormente, após a análise dos valores individuais, só então 

foi possível a formulação das misturas compostas.  

 

A B 

Figura 4.75 – Medição da área de corte de um provete. A – Largura (b). B – Altura (d). 
Fonte: Imagem Pessoal 
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5. Resultados e discussão 

5.1. Método de tratamento dos resultados 

A escolha do melhor método estatístico a utilizar no decorrer deste trabalho, baseou-se numa 

experimentação de diferentes procedimentos tendo sido ensaiados no total três métodos 

distintos. Naturalmente, o processo de seleção pendeu para o método que aparentava ter 

menos falhas, isto é, que além de exibir resultados um pouco mais refinados, permitisse uma 

correta e coerente determinação/processamento dos valores anómalos ou, por outras palavras, 

dos valores que estivessem a beneficiar ou desvalorizar erradamente uma dada amostra. 

Para o efeito, o ensaio que serviu de “cobaia” para aferir qual o método estatístico que melhor 

se enquadrava no caso de estudo, foi o ensaio da determinação da resistência à flexão dos 

provetes cerâmicos, simplesmente, por ter sido o primeiro a ser realizado. Para o efeito, a 

análise estatística do módulo de rotura (M. R.) foi a única que compreendeu o processamento a 

partir dos três diferentes métodos, sendo que os demais ensaios, foram processados pelo 

método pré-selecionado. 

Após submeter os provetes ao ensaio à flexão, todos os dados obtidos a partir deste teste, de 

onde se incluem valores como as medidas métricas na zona de rotura, a carga pontual no 

momento de rotura e espaçamento entre os apoios fixos, foram inseridos numa folha de Excel, 

tendo-se calculado em seguida o respetivo M.R. para cada provete. Após este passo, 

determinou-se a respetiva média aritmética e o desvio padrão (σ) de cada mistura. 

Inicialmente, o método selecionado para processar estes dados consistiu em limitar a malha de 

pontos adquirida, através das retas obtidas a partir da soma e subtração do desvio padrão com 

as médias amostrais respetivas. Todos os pontos que estivessem fora da zona limitada por estas 

retas eram então desprezados e uma nova média aritmética era gerada sem estes ditos valores 

anómalos. 

No entanto, uma vez que os resultados não obtiveram o refinamento esperado, resolveu-se 

testar outros dois métodos estatísticos distintos – um, semelhante ao utilizado anteriormente e 

outro, que utilizava a quantificação a partir dos quartis amostrais e da amplitude interquartil 

respetiva. 
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O primeiro dos dois métodos era bastante semelhante ao método utilizado no tratamento 

estatístico primário, no entanto não era tão limitador como o anterior, ou seja, ao invés de 

somar e subtrair uma vez (1x) o desvio padrão à média aritmética (figura 5.1 A), somava e 

subtraí-a uma vez e meia (1,5x) o desvio padrão à média aritmética respetiva (Figura 5.1 B).  

O simples facto de aumentar a constante de multiplicação do desvio padrão, conforme é 

possível constatar pela figura 5.1 B, resulta num maior afastamento das retas paralelas 

possibilitando, desta feita, uma limitação menos incisiva da nuvem amostral, garantindo que 

apenas os valores anómalos flagrantes sejam desprezados, saindo neste caso específico apenas 

o provete número 4. Outro dado a ter em conta é a substituição destes valores anómalos por 

um valor obtido através da correlação entre o número do provete e o respetivo M.R., com a reta 

de tendência gerada a partir da nuvem de pontos de cada mistura (figura 5.2), algo que não 

acontecia no primeiro caso. 

Em seguida, conforme se pode verificar na figura anterior, como o provete número 4 obteve um 

valor fora do balizamento, foi então projetado na equação da reta: “y = 0.3233*x + 19.021”, 

substituindo diretamente na expressão, a variável “x” por 4, tendo-se obtido o seguinte 

resultado: 

𝑦 = 0.3233 ∗ 4 + 19.021 = 20.314 𝑀𝑃𝑎 

A B   Cinza Cinza 

Figura 5.1 – Métodos estatísticos. A → 1*σ. B → 1,5*σ. 
Fonte: Imagem Pessoal 

 Cinza 

Figura 5.2 – Atribuição de um valor fidedigno a um valor anómalo, com base na sua projeção 
na regressão linear da nuvem amostral. Fonte: Imagem Pessoal 
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A grande vantagem deste método em relação ao anterior é a reprodução de um resultado para 

o M.R. de cada mistura, mais refinado. Este refinamento irá traduzir-se numa curva sem grandes 

oscilações e, por sua vez, numa tendência mais próxima da realidade. 

Apesar de serem métodos igualmente válidos, tanto este último como o método primário 

apresentavam uma limitação bastante evidente: por serem grandezas exatas, quer a média, 

quer o desvio padrão, são facilmente influenciáveis pela existência de valores anómalos. Isto é, 

estes dados irão naturalmente aumentar ou decrescer, caso existam no espaço amostral vários 

valores de alta ou baixa intensidade, respetivamente. Por outras palavras, é possível constatar 

que tanto a média como o desvio padrão são medidas que apresentam uma falta de resistência 

à presença de valores muito grandes ou muito pequenos em relação às demais observações 

(Murteira et al., 2007). 

De forma a mitigar este contratempo, Murteira et al. (op. cit.) referem que, quando se pretende 

anular a interferência dos valores anómalos, é usual recorrer a uma medida de dispersão que 

não se deixe corromper por tais valores. A amplitude interquartil (AIQ) apresenta-se como uma 

medida de dispersão resistente a tais valores já que, para o seu cálculo, não intervêm quer as 

observações maiores quer as menores. 

Tendo este pressuposto em consideração, o último dos três métodos propostos utiliza 

a amplitude interquartis (AIQ) ao invés da média e do desvio padrão. Esta medida é usualmente 

obtida a partir da diferença entre o quartil 3 (Q3) e do quartil 1 (Q1), conforme é possível 

constatar na equação abaixo: 

𝐴𝐼𝑄 = 𝑄3 − 𝑄1 

Segundo o que é descrito pelos mesmos autores, a AIQ representa a amplitude do intervalo que 

compreende 50% das observações centrais do espaço amostral. Este é o principal motivo da 

confiabilidade deste método, devido resistência à influência de valores anómalos.  

Outro dado importante a reter é a classificação de valores anómalos por parte de Murteira et 

al. (op. cit.), que descrevem como valores anómalos severos (VAS), os calculados a partir das 

seguintes expressões: 

𝑽𝑨𝑺 < 𝑄1 − 3 ∗ 𝐴𝐼𝑄 

𝑽𝑨𝑺 > 𝑄3 + 3 ∗ 𝐴𝐼𝑄 
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e descreve como valores anómalos moderados (VAM), os valores calculados a partir das 

seguintes expressões: 

𝑄1 − 3 ∗ 𝐴𝐼𝑄 < 𝑽𝑨𝑴 < 𝑄1 − 1.5 ∗ 𝐴𝐼𝑄 

𝑄3 + 1.5 ∗ 𝐴𝐼𝑄 < 𝑽𝑨𝑴 < 𝑄3 + 3 ∗ 𝐴𝐼𝑄 

Dada esta diferenciação notória, optou-se por usar uma igual classificação no tratamento deste 

tipo de valores. Em primeiro lugar procedeu-se à determinação da existência de VAS e VAM, 

através das expressões atrás indicadas. Caso estes estivessem presentes no espaço amostral, 

todos os VAS eram então descartados e, conforme a interferência no comportamento geral da 

curva do M.R. de todas as misturas, os VAM foram descartados ou mantidos, consoante a 

vontade do operador.  

5.2. Matérias primas 

Conforme referido no capítulo 4, por forma a entender o comportamento dos provetes 

cerâmicos fabricados, foi fundamental analisar as matérias primas que estiveram na sua origem. 

Além de terem a função de caracterizar cada uma das materiais primas envolvidas, estas análises 

permitiram uma melhor compreensão dos resultados obtidos pelos provetes quando sujeitos 

aos mais variados ensaios. 

5.2.1. Análise química 

5.2.1.1. Fluorescência de Raios X (FRX) 

Tabela 5.1 - Conteúdo em óxidos (% em peso) e perda ao rubro (P.R.) – Obtidos por FRX 

 
Argila (A) Cinza < 63 µm (F) Cinza 63 - 125 µm (G) Mármore < 63 µm (M) 

SiO2 49,425 48,433 48,007 2,404 

Al2O3 20,664 16,098 16,321 0,625 

Fe2O3 7,995 5,891 6,574 0,194 

CaO 5,601 2,514 2,747 52,199 

K2O 4,247 1,290 1,202 0,169 

MgO 2,894 1,126 1,197 0,631 

TiO2 0,877 0,796 0,818 0,024 

Na2O 0,292 1,130 1,151 0,031 

P2O5 0,162 0,229 0,259 0,011 

MnO 0,119 0,059 0,039 0,008 

SO3 0,042 0,027 0,017 0,017 

P.F. 7,470 22,080 21,360 43,660 



Formulação de pastas compostas por argila vermelha e resíduos industriais para a otimização das 
propriedades tecnológicas de cerâmicos de construção 

 

115 
 

Ao analisar a tabela 5.1, verifica-se que, para cada uma das matérias primas aplicadas na 

produção dos provetes cerâmicos (A, F, G e M), foram determinados os óxidos dos respetivos 

elementos principais, assim como os seus valores da perda ao rubro (P.R.). 

Numa primeira abordagem constata-se que tanto a argila como a cinza (nas duas configurações), 

partilham como elementos maioritários o SiO2, Al2O3, o Fe2O3, CaO e o K2O. Já o mármore, como 

seria de esperar pela sua constituição mineralógica, predominantemente calcítica (CaCO3), exibe 

uma concentração bastante elevada de CaO. 

Contudo, há que deixar uma ressalva aos valores obtidos a partir da perda ao rubro. No caso da 

argila e do mármore, de acordo com diversas pesquisas efetuadas (Martins, 1995 e Sena da 

Fonseca et al., 2015) verifica-se que estes valores estão dentro do intervalo admissível. Contudo, 

ao analisar os valores da P.R. de ambas as cinzas (F e G) denota-se que a perda associada a esta 

análise, em concreto, está acima do valor normal registado em outros trabalhos (Kniess, 2005 e 

Sena da Fonseca et al., 2015). Por forma a diluir esta dúvida, seria aconselhável a repetição deste 

teste. 

5.2.1.2. Microscópio eletrónico de varrimento (MEV) 

Apesar do princípio de funcionamento do MEV diferir do método de análise por FRX, o objetivo 

final (quantificação dos óxidos principais) é comum a ambos. Contudo, apesar de se terem 

cumprido todos os procedimentos necessários à quantificação dos elementos maiores, não foi 

possível estabelecer nenhuma correspondência, na medida que o equipamento sofreu uma 

avaria inesperada, impossibilitando assim a obtenção de resultados fiáveis.  

Tabela 5.2 - Conteúdo em óxidos (% em peso) – Obtidos por MEV 
Fonte: Retirado de Sena da Fonseca et al. (2013) e Sena da Fonseca et al. (2015) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Pó da Serragem de 

Mármore 
Cinza de Fundo 

SiO2 3,2 54,85 

Al2O3 1,67 16,12 

Fe2O3 4,73 16,45 

CaO 83,57 4,95 

K2O 1,34 2,44 

MgO 0,95 0,73 

TiO2 2,02 2,8 

Na2O 0,02 0,17 

P2O5 0,02 0,09 

MnO 2,46 1,29 

ZrO2 0,03 0,11 
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No entanto, visto que já haviam sido realizados outros trabalhos que, além de utilizarem este 

equipamento analisaram igualmente a constituição química dos subprodutos em estudo, optou-

se por utilizar esses mesmos dados a fim de suprimir esta carência (Sena da Fonseca et al., 2013 

e Sena da Fonseca et al., 2015). A tabela 5.2 dá conta dos resultados da cinza de fundo e do 

resíduo de mármore, tendo estes sido retirados desses mesmos trabalhos. 

A partir da análise da tabela 5.2, é possível verificar uma clara diferenciação da composição 

química da cinza em relação à tabela 5.1. Neste caso, o valor obtido pelo Fe2O3 salta logo à vista 

com um incremento bastante notório. Este facto é comprovado e apoiada pela existência de 

fases minerais como a Magnetite e a Hematite, na constituição mineralógica das cinzas, visíveis 

a partir da análise por DRX. Este resultado reforça a ideia que os valores obtidos pelo método 

de FRX, no âmbito do presente trabalho, não são confiáveis. 

5.2.2. Análise mineralógica – Difração de Raios X (DRX) 

Conforme enunciado no capítulo anterior, a determinação das análises mineralógicas das 

matérias primas ficou a cargo do método de DRX. Os difractogramas obtidos por difração de 

Raios X relativos à argila (A), ao pó de mármore < 63 µm (M), à cinza < 63 µm (F) e à cinza 63 – 

125 µm (G), encontram-se esquematizados nas figuras 5.3, 5.4, 5.5 e 5.6 respetivamente. 

 

Ao proceder à análise do difractograma anterior verifica-se que a argila empregue nesta 

dissertação é formada pelas fases cristalinas quartzo (SiO2), ilite (K,H3O)(Al,Mg,Fe)2(Si,Al)4O10 
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Figura 5.3 – Difractograma de Raios X - Argila.  
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[(OH)2,(H2O)], calcite (CaCO3), moscovite (KAl2(AlSi3O10)(F,OH)2), dickite (Al2Si2O5(OH)4), albite 

[Na(AlSi3O8)], biotite [K(Mg,Fe)3(AlSi3O10)(F,OH)2], Akermanite (Ca2MgSi2O7) e hematite (Fe2O3).  

Por outro lado, ao examinar as fases mineralógicas do pó de mármore, constata-se que este 

apresenta uma composição muito menos complexa que a da argila. Tal como seria de esperar 

(uma vez que o mármore aufere na sua composição, como composto maioritário, o carbonato 

de cálcio – CaCO3), a fase cristalina mais representada no difractograma é a calcite.  

Outro dado interessante a ter em consideração é o aparecimento de cassiterite (SnO2) – óxido 

de estanho, que em nada tem a dever à composição original desta rocha ornamental. Esta 

presença poderá ser justificada pelo uso de granalha metálica no decorrer dos processos de 

corte ou até mesmo devido às próprias composições dos equipamentos de tratamento e 

polimento de rocha.  

Atente-se ainda ao facto de a cassiterite ser empregue no revestimento de metais e de ligas 

metálicas, como tal, esta concentração poderá ter origem a partir do desgaste das lâminas de 

serragem de rocha. De facto, a utilização deste mineral nas serras de corte é facilmente 

justificável, uma vez que, no estado puro, a cassiterite apresenta uma dureza na escala de Mohs 

entre 7 em 10, contra a dureza ≈ 3 das rochas carbonatadas, permitindo a obtenção de 

resultados mais satisfatórios num menor intervalo temporal. 
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Figura 5.4 – Difractograma de Raios X – Mármore < 63 µm (M).  
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Sendo as cinzas de fundo subprodutos resultantes de um processo de combustão a altas 

temperaturas, é perfeitamente admissível que estas contenham na sua constituição fases 

minerais distintas dos produtos examinados anteriormente. Neste sentido, após a respetiva 

análise do difractograma da figura 5.5 (cinza < 63 µm (F)), verificou-se a existência de fases 

minerais de mulite (Al6Si2O13), quartzo (SiO2), cristobalite (SiO2), magnetite [Fe3O4(FeO.Fe2O3)] e 

hematite (Fe2O3).  

Visto que a cinza 63 - 125 µm (G) é gerada da mesma forma que F, diferindo da anterior apenas 

no tamanho do seu grão, era expectável que a sua composição fosse igualmente semelhante. 
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Figura 5.5 – Difractograma de Raios X – Cinza < 63 µm (F).  
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Figura 5.6 – Difractograma de Raios X – Cinza 63 – 125 µm (G).  
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Neste sentido, com exceção da magnetite, todas as outras fases mineralógicas intervenientes 

foram verificadas, pese embora numa sequência distinta. Assim, associou-se a este produto as 

fases cristalinas de mulite, cristobalite, quartzo e hematite.  

5.2.3. Análise térmica – ATD e TG 

Conforme havia sido referido no capítulo 4, dada a impossibilidade técnica em se realizar este 

ensaio aos quatro produtos empregues neste trabalho (A, F, G e M), apenas foi possível 

examinar uma única amostra, tendo-se optado pela cinza < 63 µm (F).  

Por forma a se obterem resultados mais fiáveis, é aconselhável o uso de amostras com uma 

granulometria extremamente fina (< 63 µm). Por este motivo, e adicionando o facto de que F e 

G apresentarem uma composição extremamente semelhante, achou-se por bem selecionar a 

amostra de F, excluindo da presente análise os restantes elementos (A, M e G). 

Ao analisar a figura 5.7 é possível verificar a existência de dois gráficos de cor e aspeto distintos. 

Os gráficos azul e vermelho mostram, respetivamente, os resultados obtidos das análises 

termogravimétrica (TG) e térmica diferencial (ATD) realizadas a uma amostra de F. 

Através da análise do termograma verifica-se que a perda de massa total (0,6 %) ocorre para 

temperaturas de ≈ 1050 ⁰C, sendo esta acentuada no intervalo de temperatura entre 800 ⁰C e 

1000 ⁰C, com perda de 0,3 %, associada a um evento exotérmico. Tal evento poderá estar 

relacionado com as respetivas reações oxidação – redução entre o carvão e o ferro. Todos os 

dados relativos à perda de massa de F, obtidos a partir deste ensaio, reforçam a premissa de 

que a análise química por FRX deverá ser repetida. 

Figura 5.7 – Análises ATD (vermelho) e TG (azul) realizadas a uma amostra de F.  

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

0 200 400 600 800 1000

A
TD

P
er

d
a 

d
e 

m
as

sa
 (

%
)

Temperatura (°C)

TG

ATD

Ex
o

En
d

o



Formulação de pastas compostas por argila vermelha e resíduos industriais para a otimização das 
propriedades tecnológicas de cerâmicos de construção 

 

120 
 

5.2.4. Análise granulométrica 

Após o destorroamento dos subprodutos industriais empregues nesta dissertação, resolveu-se 

avaliar as curvas granulométricas da cinza (figura 5.8) e do resíduo de mármore (figura 5.9), a 

fim de entender qual a percentagem de “grãos” presentes em maior número. 

Deste modo, os resultados obtidos na análise granulométrica das cinzas de fundo e dos resíduos 

de serragem de mármore, encontram-se explicitados nas tabelas 5.3 e 5.4, respetivamente. 

Tabela 5.3 - Valores obtidos pela cinza de fundo no ensaio de granulometria 

 

 

 

 

Ao proceder à análise dos valores da de granulometria da cinza, facilmente se verifica que, após 

o seu destorroamento, cerca de 80% do material peneirado encontrava-se abaixo dos 250 µm. 

Este resultado traduz o que já de si seria de esperar, visto que o carvão sofre uma moagem 

prévia antes de ser queimado. Atendendo ao facto de ser necessário garantir uma correta 

homogeneização entre a argila e este subproduto, procurou-se por este motivo empregar os 

grãos mais finos de cinza. Por coincidência, estes mesmo grãos, de uma forma acumulada, 

correspondem ≈ 55% do total de cinza processada, acentuando deste modo o motivo que 

conduziu à sua utilização. 

 

 Cinza de Fundo 

Dimensão do Peneiro (#) 500 µm 250 µm 125 µm 63 µm < 63 µm 

Material Retido (g) 30,31 164,67 258,53 222,58 323,8 

Material Retido (%) 3,03 16,47 25,86 22,26 32,38 

% Acumulada 3,03 19,5 45,36 67,62 100 

% Total Passada 96,97 80,5 54,64 32,38 0 
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Figura 5.8 – Curva Granulométrica da cinza de fundo após a sua moagem.  
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Tabela 5.4 - Valores obtidos pelo resíduo da serragem de mármore no ensaio de granulometria 

 

 

 

 

No caso dos valores obtidos pela peneiração dos resíduos da serragem de mármore, constata-

se que mais de 87% deste material possui uma granulometria abaixo dos 125 µm. Este facto é 

justificado por este resíduo ser proveniente do desgaste/abrasão deste tipo de rocha 

ornamental. Visto que a fração de finos (partículas de dimensão < 63 µm) representa ≈ 57% do 

valor total deste material, optou-se por usar unicamente esta dimensão de grão, devido a todas 

as mais valias de homogeneização nela implícitas.  

Com este ensaio foi possível concluir que ambos os produtos em estudo são essencialmente 

constituídos por partículas finas (< 63 µm). Outro dado a ter em consideração a distribuição de 

granulométrica de ambas as curvas. Ao passo que a cinza apresenta uma curva melhor calibrada, 

devido ao facto das diferentes dimensões aferiam quantidades percentuais equivalentes, no 

caso do mármore tal já não se verifica, por este apresentar na sua constituição partículas de 

dimensão < 125 µm, numa percentagem de quase 90%, sobressaindo em relação às demais 

dimensões. 

Um outro ensaio de extrema importância foi a análise granulométrica da fração de cinza < 63 

µm (F), que permitiu a obtenção de informações preciosas relativamente à dimensão das 

partículas que compõem este material e assim indagar qual a dimensão existente em maior 

quantidade. 

 Resíduo de Mármore de Estremoz 
Dimensão do Peneiro (#) 500 µm 250 µm 125 µm 63 µm < 63 µm 

Material Retido (g) 0,82 15,02 107,86 307,03 567,63 

Material Retido (%) 0,08 1,5 10,8 30,75 56,86 

% Cumulativa 0,08 1,58 12,38 43,14 100 

% Total Passada 99,92 98,42 87,62 56,86 0 
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Figura 5.9 – Curva Granulométrica dos resíduos de mármore após a sua moagem.  
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Por forma a entender as dimensões das partículas que constituem F, atente-se à figura 5.10. 

À primeira vista é destacar a obtenção de uma curva de formato semelhante a uma distribuição 

do tipo Gaussiana. Neste sentido, e devido à existência de apenas um pico, em torno dos 40 µm, 

é de destacar a homogeneidade do material em análise, indicando uma regularidade de valores 

sobretudo para as partículas de dimensão compreendida entre os 20 e os 60 µm. 

Relativamente às quantidades envolvidas, é possível concluir que a amostra em estudo possui 

aproximadamente 90% de partículas com dimensão inferior a 69 µm, sendo que destas, 50% 

têm um tamanho de grão inferior a 30 µm. 

Apesar da amostra em causa ter sido separada através de uma torre de peneiros e, 

supostamente, ser constituída apenas por partículas de dimensão inferior a 63 µm, neste ensaio 

surgem representadas partículas de dimensão superior, numa quantidade de ≈ 10%. Uma 

possível justificação para tal facto deve-se à aglomeração característica deste tipo de partículas, 

devido à ação da humidade atmosférica e à capacidade de acomodação/sedimentação 

característica deste material. Por serem facilmente desagregados, aquando da agitação da 

amostra, estas aglomerações de material não são contabilizadas para o ensaio em questão. 

Tendo por base todos os pontos descritos anteriormente, é possível validar que a amostra em 

análise possui, em média, uma granulometria inferior a 63 µm e que a dimensão de partículas 

presentes em maior quantidade andará em torno dos 40 µm. 

 

 

 

 

Figura 5.10 – Distribuição da fração granulométrica da cinza < 63 µm (F).  
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5.2.5. Perda ao rubro 

Conforme já havia sido referido no capítulo anterior, para a determinação do valor da perda ao 

rubro (P.R.) dos diferentes materiais empregues nesta dissertação, foi necessário preparar 

previamente quatro cadinhos de porcelana, um por cada produto utilizado (A, F, G e M), 

contendo cada um deles 10 gramas de material. O processo para a obtenção dos valores da P.R. 

iniciou-se com a pesagem do cadinho a seco (PC), seguindo-se da adição de 10 gramas de cada 

amostra (PA) e, consequentemente, da pesagem do cadinho com a amostra respetiva (PCA). 

Posteriormente, cada cadinho foi submetido a 1000 ⁰C de temperatura, tendo-se determinado 

o seu peso assim que esta normalizou. A tabela 5.5 dá conta dos pesos obtidos nas sucessivas 

fases de pesagem assim como os valores da P.R. para cada material analisado. 

Tabela 5.5 – Determinação da perda ao rubro (P.R.) de A, F, G e M. 

Ao comparar os valores da P.R. com os valores da perda ao fogo obtidos pelo método de FRX, 

verifica-se que para o caso da argila (A) e do mármore < 63 µm (M), a variação evidenciada entre 

ambos os ensaios é aceitável. Neste ensaio, a argila apresentou uma perda de massa superior, 

em cerca de 2,1%, comparativamente ao ensaio de FRX. No caso do mármore aconteceu o 

inverso, isto é, a perda de massa não é tão flagrante, encontrando-se com um valor inferior de 

≈ 3,33%. 

Contudo ao analisar os valores da P.R. de ambas as cinzas (F e G), verifica-se que estes distam, 

em larga escala, uma diferença importante em relação aos valores obtidos pelo método de FRX. 

Ao conjugar os valores da P.R. obtidos neste ensaio com o resultado de F na análise 

termogravimétrica (TG), verifica-se que, para uma temperatura de sinterização de 1000 ⁰C, estes 

encontram-se bastante próximos. Posto isto, coligando os resultados obtidos neste ensaio com 

o resultado proveniente da análise TG, é possível referir com segurança que, para uma 

temperatura de sinterização de 1000 ⁰C, muito dificilmente a cinza exibiria uma perda de massa 

superior a 1%, fazendo prova da fraca fiabilidade da perda de massa das cinzas obtida pelo 

método de FRX (> 20%). 

 Argila (A) Cinza < 63 µm (F) Cinza 63 - 125 µm (G) Mármore < 63 µm (M) 

PC (g) 34,576 33,651 34,9 37,385 

PCA (g) 44,576 43,651 44,9 47,385 

PCA ≈ 1000 ⁰C (g) 43,618 43,636 44,894 43,352 

PA (g)  10 10 10 10 

PA ≈ 1000 ⁰C (g) 9,042 9,985 9,994 5,967 

Perda Material (g) 0,958 0,015 0,006 4,033 

Perda ao Rubro (%) 9,58 0,15 0,06 40,33 
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5.3. Pastas argilosas - Determinação dos limites de consistência 

Tal como tem vindo a ser mencionado no decorrer desta dissertação, a determinação dos limites 

de consistência de cada mistura definiu todo o rumo do trabalho em si. Além do estudo de 

plasticidade implícito neste ensaio, o conhecimento dos respetivos limites de consistência 

permitiu a obtenção do ponto de maior plasticidade (teor em água ótimo – “Wótimo”) de cada 

mistura formulada. Só a partir deste ponto é que foi possível a realização das pastas argilosas. 

É universalmente aceite que os resultados obtidos quer para o limite de liquidez (LL) quer para 

o limite de plasticidade (LP) vêm arredondados à unidade; no entanto, por forma a aproximar-

se o valor do Wótimo da realidade, este foi determinado utilizando os valores do LL e do LP 

arredondados à centésima da unidade. 

Com base neste pressuposto, as tabelas 5.6, 5.7, 5.8, 5.9, 5.10 e 5.11 dão conta dos resultados 

obtidos pelas diferentes misturas resultantes da adição de F, G, M, GF, GM e GFM, 

respetivamente, encontrando-se deste modo compilados todos os dados afetos aos valores do 

LL, LP, índice de plasticidade (IP = LL - LP) e Wótimo de cada uma das misturas formuladas. 

Tabela 5.6 - Limites de consistência e Wótimo das misturas de Cinza < 63 µm (F) 

 

 

 

 

 

 

Tabela 5.7 - Limites de consistência e Wótimo das misturas de Cinza 63 - 125 µm (G) 

 

 

 

 

 

 Cinza < 63 µm (F) 

 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 

LL 37 36 34 33 32 32 32 

LP 18 18 18 18 18 18 17 

IP 19 18 16 15 14 14 15 

Wótimo 27,83 27,20 26,26 25,79 25,13 24,97 24,57 

 Cinza 63 - 125 µm (G) 

 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 

LL 37 37 34 32 31 29 29 

LP 18 19 18 18 18 17 15 

IP 19 18 16 14 13 12 14 

Wótimo 27,83 27,56 25,85 25,22 24,70 23,28 21,87 
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Tabela 5.8 - Limites de consistência e Wótimo das misturas de Pó de Mármore < 63 µm (M) 

 

 

 

 

 

Tabela 5.9 - Limites de consistência e Wótimo das misturas de GF 

 

 

 

 

 

Tabela 5.10 - Limites de consistência e Wótimo das misturas de GM 

 

 

 

 

 

Tabela 5.11 - Limites de consistência e Wótimo das misturas de GFM 

 

 

 

 

 

 

 Pó Mármore < 63 µm (M) 

 0% 2,5% 5% 7,5% 10% 

LL 37 35 35 35 35 

LP 18 20 19 19 19 

IP 19 15 16 16 15 

Wótimo 27,83 27,70 27,24 26,87 26,91 

 GF 

 0% 12,5% 15% 17,5% 

LL 37 33 33 33 

LP 18 18 19 19 

IP 19 15 14 15 

Wótimo 27,83 25,18 26,13 25,79 

 GM 

 0% 12,5% 15% 17,5% 

LL 37 34 34 33 

LP 18 19 19 20 

IP 19 16 15 14 

Wótimo 27,83 26,51 26,46 26,30 

 GFM 

 0% 12,5% 15% 17,5% 

LL 37 33 33 33 

LP 18 19 18 18 

IP 19 13 15 14 

Wótimo 27,83 25,91 25,49 25,46 
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Definidos os valores dos respetivos limites de consistência para cada mistura, seguiu-se a sua 

marcação no diagrama de plasticidade de Casagrande (figura 5.11 A) e no gráfico de 

trabalhabilidade de Bain & Highley (1979) (figura 5.11 B).  

O diagrama de Casagrande (após Gippini, 1969) ilustra qual o comportamento ideal dos 

diferentes materiais à conformação por extrusão. Para o efeito, deverá saber-se previamente os 

respetivos valores do IP e do LL. Os pontos obtidos resultam da interpolação destes dois 

parâmetros. De uma forma resumida, é possível afirmar que as amostras localizadas no interior 

do quadrado A e B apresentam, respetivamente, características ótimas e adequadas à 

conformação por extrusão. Quanto à linha que atravessa diagonalmente ambos os quadrados 

(linha A), esta tem como função delimitar as argilas inorgânicas (acima) dos siltes/solos 

inorgânicos (abaixo). A linha que divide este diagrama através de um eixo vertical imaginário 

(linha B) está encarregue de separar as pastas cerâmicas de baixa e alta plasticidade, à esquerda 

e à direita, respetivamente (Gippini et al., 1969; Lisboa et al., 2007 e Sena da Fonseca et al., 

2013). 

Por outro lado, o gráfico da trabalhabilidade das pastas cerâmicas é obtido a partir da 

interpolação do LP e do respetivo IP. Esta intersecção tem por objetivo determinar o grau de 

trabalhabilidade do material analisado. Esta, é passível de ser classificada como ótima, caso os 

valores se encontrem dentro do retângulo C, ou boa, caso estes se encontrem fora deste, mas 

ainda assim, no interior do “retângulo” D (Bain & Highley, 1969; Lisboa et al., 2007 e Sena da 

Fonseca et al., 2013). 

Desta feita, os valores das diferentes misturas de argila – F, G, M, GF, GM e GFM, encontram-se 

agrupados nas figuras 5.12 a 5.17, respetivamente, de acordo o seu grau de plasticidade e 

trabalhabilidade. 

A B 

Figura 5.11 – A – Diagrama de plasticidade de Casagrande com os domínios de Gippini (1969). B – 
Gráfico de trabalhabilidade de Bain & Highley (1979). Fonte: Adaptado de Sena da Fonseca et al. (2013). 
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Através da análise da figura 5.12 é possível constatar que a adição de F pouco influenciou a 

plasticidade destas misturas visto que, já de si, a amostra padrão era considerada como um 

material de plasticidade reduzida. Uma vez que os valores do LL e LP são arredondados à unidade 

é comum o surgimento de resultados desajustados. Ao comparar os valores obtidos no diagrama 

de trabalhabilidade, estranha-se o facto da mistura a 30% apresentar uma extrusão “melhor” 

que as duas misturas imediatamente abaixo (20% e 25%), sendo este um claro exemplo do 

referido anteriormente. Aliando os resultados de trabalhabilidade obtidos, com o processo de 

extrusão das pastas argilosas, verifica-se que para percentagens de até 15%, a extrusão é 

considerada ótima, algo que, na prática, já havia sido reportado. 

Cinza < 63 µm (F) 

Cinza < 63 µm (F) 

Figura 5.12 – Mistura de Argila – F. A – Diagrama de plasticidade de Casagrande com os domínios de Gippini 
(1969). B – Gráfico de trabalhabilidade de Bain & Highley (1979). Fonte: Adaptado de Sena da Fonseca et al. (2013). 

A 

B 
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Dado apresentar uma granulometria superior em relação a F, era expectável que as misturas 

argilosas contendo G na sua matriz, apresentassem um comportamento menos plástico. Tal 

situação foi verificada na prática, sendo agora confirmada através da carta de plasticidade. Para 

o caso da trabalhabilidade, as misturas contendo G mostram-se ótimas até 10%, sendo possível 

a sua aplicação limite até percentagens de 30%. Ainda assim, tendo como base o método de 

conformação utilizado, a adição de percentagens ≥ 20%, não é de todo aconselhável. 

Cinza 63 – 125 µm (G) 

A 

B 

Figura 5.13 – Mistura de Argila – G. A – Diagrama de plasticidade de Casagrande com os domínios de Gippini 
(1969). B – Gráfico de trabalhabilidade de Bain & Highley (1979). Fonte: Adaptado de Sena da Fonseca et al. (2013). 

Cinza 63 – 125 µm (G) 
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Analisando a figura 5.14 denota-se o que já de si era esperado. Dada a utilização de partículas 

extremamente finas provenientes do desgaste de rocha, é natural que este produto (M), quando 

adicionado numa matriz argilosa, possibilite a obtenção de valores de plasticidade ligeiramente 

superiores e, consequentemente, melhores resultados de extrusão comparativamente com as 

misturas em que se adicionou cinza (F ou G). A adição de M permitiu, portanto, um ligeiro 

incremento dos valores do LL e do LP. 

Mármore < 63 µm (M) 

Mármore < 63 µm (M) 

A 

B 

Figura 5.14 – Mistura de Argila – M. A – Diagrama de plasticidade de Casagrande com os domínios de Gippini 
(1969). B – Gráfico de trabalhabilidade de Bain & Highley (1979). Fonte: Adaptado de Sena da Fonseca et al. (2013). 
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Para as misturas em que se combinou F e G, verifica-se um domínio das condições de 

plasticidade impostas pelo elemento em maior percentagem: G. Neste âmbito, é possível referir 

que a adição combinada destes materiais reduz ligeiramente a plasticidade; no entanto mantém 

inalterada a capacidade de extrusão das respetivas pastas. De acordo com a figura 5.15 B, 

verifica-se que, tal como nas restantes misturas, estas pastas são adequadas ao fabrico de 

materiais cerâmicos do tipo tijolo. 

 

12,5%; 17,5% 

15% 

0% 

15% 17,5% 

12,5% 
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Legenda:  G + F 

Legenda:  G + F 

A 

B 

Figura 5.15 – Mistura de Argila – GF. A – Diagrama de plasticidade de Casagrande com os domínios de Gippini 
(1969). B – Gráfico de trabalhabilidade de Bain & Highley (1979). Fonte: Adaptado de Sena da Fonseca et al. (2013). 
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Atendendo aos bons resultados de plasticidade e trabalhabilidade obtidos com a adição de M, 

era de esperar que, mesmo quando combinado com outro elemento, a sua inclusão viesse a ser 

benéfica para a mistura em questão. Neste sentido, é possível afirmar que, dos três tipos de 

misturas compostas formuladas (GF, GM e GFM), esta foi a que obteve melhores valores de 

plasticidade e trabalhabilidade devido à maior concentração de M resultando, deste modo, 

numa extrusão mais fluída em relação às demais. Esta afirmação é suportada pela aproximação 

dos valores das diferentes formulações de GM (12,5%; 15% e 17,5%), ao valor original (0%) de 

plasticidade e trabalhabilidade. 

12,5% 

15% 
17,5% 

0% 

12,5% 15% 

17,5% 
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Legenda:  G + M 

Legenda:  G + M 
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B 

Figura 5.16 – Mistura de Argila – GM. A – Diagrama de plasticidade de Casagrande com os domínios de Gippini 
(1969). B – Gráfico de trabalhabilidade de Bain & Highley (1979). Fonte: Adaptado de Sena da Fonseca et al. (2013). 
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Constituídas por fases mineralógicas de maior densidade e elementos vitrificados, em relação a 

GM, é natural que as misturas de GFM exibam resultados menos satisfatórios quanto à sua 

plasticidade e trabalhabilidade. Neste sentido, após analisar a figura 5.17, constata-se que a 

plasticidade destas misturas diminuiu e as características de extrusão afastaram-se dos seus 

valores ótimos. Ainda assim, de um ponto de vista prático, a sua conformação deu-se sem 

problemas tendo as suas pastas apresentado uma plasticidade adequada ao fim de utilização. 

 

12,5% 
17,5% 
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Figura 5.17 – Mistura de Argila – GFM. A – Diagrama de plasticidade de Casagrande com os domínios de Gippini 
(1969). B – Gráfico de trabalhabilidade de Bain & Highley (1979). Fonte: Adaptado de Sena da Fonseca et al. (2013). 
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Em suma, qualquer um dos elementos empregues neste trabalho apresenta como característica 

fundamental a capacidade de reduzir a plasticidade de argilas, atuando como desengordurantes 

naturais ficando deste modo comprovada uma das suas mais valias aplicacionais. Resta somente 

avaliar e interpretar a sua influência nos materiais já cozidos. Ao provar-se que a sua inclusão é 

possível (que é) e, que esta poderá resultar numa potencial melhoria das propriedades originais 

da argila, ficará aqui igualmente demonstrada uma alternativa viável e menos onerosa ao uso 

de aditivos tradicionais.  

5.4.  Provetes cerâmicos após cozedura 

Por forma a simplificar a visualização dos resultados sem condensar a informação numa só 

análise, optou-se por apresentar os dados obtidos quanto à tipologia das misturas que estiveram 

na sua origem (simples e compostas). Desta feita, o ponto 5.4.1. diz respeito aos resultados 

obtidos pelos provetes formulados a partir de misturas simples, constituídas por um único 

elemento (F, G ou M) e, por exclusão de partes, o 5.4.2. refere-se aos valores obtidos pelos 

provetes concebidos a partir de misturas compostas ou, por outras palavras, por misturas 

formuladas a partir da combinação de dois os mais elementos (GF, GM ou GFM). 

À semelhança da organização adotada no capítulo 4, os ensaios de caracterização aqui descritos, 

quer para as misturas simples quer para as misturas compostas, seguem a mesma sequência, 

iniciando-se com a caracterização física dos provetes cerâmicos e terminando com a sua 

caracterização mecânica. 

5.4.1. Misturas simples – F, G e M 

Neste ponto irão ser relatados os dados obtidos a partir de provetes concebidos com a 

combinação de um só produto (F, G ou M). Para cada tópico abordado, encontrar-se-ão dois 

gráficos: um com os resultados de ambas as cinzas (F e G) e outro com os resultados de M. 

5.4.1.1. Caracterização física 

i) Retração linear térmica 

Uma vez que os elementos empregues no fabrico dos provetes funcionaram como redutores de 

plasticidade, possibilitando assim, teoricamente, uma redução dos fenómenos de fendilhação e 

de contração excessiva das pastas cerâmicas, é expectável que, com a crescente adição destes 

materiais, a retração linear térmica seja afetada positivamente, isto é, é provável que o 

comprimento obtido após a cozedura seja mais próximo do original, ou seja, anterior à 

sinterização (10cm). 
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Neste sentido, as figuras 5.18 e 5.19 apresentam a retração linear obtida pela incorporação de 

percentagens crescentes de F/G e de M, respetivamente. 

Conforme era expectável, a crescente adição de cinza (F e G) resultou numa redução nítida da 

retração linear dos provetes após a sua cozedura. Este caso torna-se ainda mais evidente no 

caso de F, destacando-se como principal inibidor de retração para percentagens ≥ 15%. De facto, 

para esta gama de incorporação (15%), F mostra uma redução da retração em cerca de metade 

comparativamente com o valor padrão, sendo claramente uma alternativa aos inibidores de 

plasticidade tradicionais. Apresentando um R2 > 0,8 as linhas de tendência anteriores exibem 

uma certa fiabilidade nos valores obtidos.  
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Figura 5.19 – Variação do comprimento (mm) dos provetes realizados com M após a sua sinterização a 950 ⁰C.  

Mármore < 63 µm (M) 
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Figura 5.18 – Variação do comprimento (mm) dos provetes realizados com F e G após a sua sinterização a 950 ⁰C.  

Cinza < 63 µm (F) 

Cinza 63 – 125 µm (G) 
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Com um valor de R2 um pouco mais modesto, mas ainda assim confiável, encontram-se os dados 

relativos às misturas simples de M. Neste caso, a variação existente entre as percentagens de 

incorporação e o valor padrão é passível de ser considerada residual, atestando que M não 

apresenta as características adequadas a funcionar como inibidor de retração. 

ii) Perda de massa percentual 

Contrariamente ao sucedido no ponto anterior, em que o efeito da plasticidade dos diferentes 

materiais incorporados se manifestava de forma direta nas alterações dimensionais dos 

provetes cerâmicos, neste caso é precisamente a constituição química e mineralógica que tem 

uma larga influência na perda relativa de massa das amostras em análise. 

É universalmente aceite que a massa de um corpo é fruto da multiplicação do seu volume com 

a densidade das partículas que o constituem, como tal, visto que o volume é teoricamente 

constante, será a densidade das partículas dos diferentes elementos a ditar as variações de 

massa.  

Para uma melhor compreensão do referido, atente-se, portanto, às figuras 5.20 e 5.21, relativas, 

às cinzas (F e G) e ao pó de mármore (M), respetivamente, que registam as tendências 

variacionais de massa, com a crescente adição destes mesmos elementos. 

Através da análise do gráfico anterior, conclui-se que, independentemente da granulometria 

utilizada, a adição gradual de cinza promove uma atenuação do efeito de perda de massa dos 

provetes após a sua cozedura, quando comparados com o valor padrão. Uma possível 

justificação para tal facto deve-se à crescente concentração de elementos minerais ferrosos, de 

maior densidade, subentenda-se, de onde se podem incluir minerais como a hematite e a 
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Figura 5.20 – Variação da massa (%) dos provetes realizados com F e G após a sua sinterização a 950 ⁰C.  

Cinza < 63 µm (F) 

Cinza 63 – 125 µm (G) 
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magnetite. Outro dado que pode comprovar esta tendência, são os valores obtidos aquando da 

realização do ensaio de perda ao rubro e da análise TG. Estes dados dão conta de que, para 

temperaturas de sinterização de cerca de 1000 ⁰C, as variações de massa das cinzas são 

praticamente nulas, ou próximo disso, contrariamente ao que acontece com a argila (cerca de 

10%). Assim, é possível concluir que os provetes formulados com F ou G viram a sua massa 

aumentar, em relação ao valor padrão. 

Ao observar o gráfico relativo à variação de massa dos provetes com M, constata-se 

precisamente o contrário do sucedido para o caso das cinzas (F e G). Uma vez que este elemento 

(M) é constituído, maioritariamente, por CaCO3 é natural que, com o aumento da temperatura 

de queima, os elementos voláteis associados a este componente “volatilizem” deixando espaços 

vazios (poros) no seu lugar. Ao recorrer a ensaios anteriores verifica-se que, isoladamente, M 

apresenta valores de perda de massa > 40%, pelo que é perfeitamente admissível uma variação 

negativa da massa dos provetes formulados com este elemento, manifestada pela crescente 

perda de massa. 

A suportar ambas as afirmações, encontram-se os excelentes resultados obtidos pelas linhas de 

tendência de cada elemento, com um valor de R2 ≈ 1 garantindo, portanto, uma fiabilidade 

acrescida. 

Outro dado a ter em consideração relativo a estes valores de R2 é a coerência e garantia de que, 

para a formulação das diferentes misturas de argila – F/G/M, todas as quantidades destes 

elementos foram escrupulosamente respeitadas (comprovado pelo valor de R2 ≈ 1). 
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Figura 5.21 – Variação da massa (%) dos provetes realizados com M após a sua sinterização a 950 ⁰C.  

Mármore < 63 µm (M) 
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iii) Absorção de água à pressão atmosférica 

Relativamente ao ensaio de absorção de água à pressão atmosférica e, tendo em consideração 

os resultados obtidos nos ensaios anteriores, é esperado que os diferentes componentes se 

comportem de acordo com as suas principais características. No caso das cinzas, ao se 

apresentarem com uma maior resistência à volatilização, acredita-se que estas poderão induzir 

a colmatação de alguns dos poros existentes em relação a um cerâmico padrão, resultando 

assim numa possível diminuição dos valores de absorção de água. No caso do pó de mármore, 

conforme verificado no ensaio de perda de massa, é de esperar um incremento nos valores da 

absorção de água devido ao aumento da estrutura porosa em relação aos materiais originais. 

As figuras 5.22 e 5.23, dão conta dos gráficos obtidos em relação aos valores de absorção de 

água à pressão atmosférica pelos provetes constituídos, respetivamente, por cinza (F e G) e por 

pó de mármore (M). 

Conforme esperado, a adição de F e G promoveu uma redução substancial nos valores de 

absorção de água em relação à amostra padrão. Conforme se observa na figura 5.22, a adição 

progressiva de cinzas, regra geral, induz um decréscimo nos valores de absorção de água, sendo 

este caso mais evidente para a cinza do tipo G. Para as amostras a 30%, a diferença de absorção 

de água entre G e F chega a ser superior a 2%. Relativamente à amostra padrão, para uma 

mesma percentagem de G (30%), é possível contabilizar uma redução nos valores de absorção 

de água em ≈ 4%. Apesar da constituição química e mineralógica ser em tudo semelhante, dada 

a diferença granulométrica existente entre F e G, acredita-se que G apresente uma maior 
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Figura 5.22 – Valor da absorção de água (%) evidenciada pelos provetes realizados com F e G, 
após a sua sinterização a 950 ⁰C.  

Cinza < 63 µm (F) 

Cinza 63 – 125 µm (G) 
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capacidade de colmatação dos poros devido à presença de partículas de maior diâmetro, pelo 

que, possivelmente, fica justificada a diferença obtida entre as duas misturas. 

Com uma correlação (R2) em F ≈ 0,84 e em G ≈ 0,98, os valores aqui representados dão uma 

credibilidade acrescida ao resultado, apresentando-se como bons indicadores do 

comportamento geral das amostras formuladas com estes materiais em relação ao seu real valor 

de absorção de água. 

Tal como seria de esperar, a adição progressiva de M fez com que os valores de absorção de 

água à pressão atmosférica aumentassem. Conforme elucidado anteriormente, dada a sua 

composição química e mineralógica, o pó de mármore, quando sujeito a altas temperaturas, 

torna-se propício à volatilização dos seus constituintes, promovendo desta feita rearranjos na 

estrutura porosa dos materiais cerâmicos onde é introduzido. Este fenómeno é manifestado por 

aumentos nos valores de absorção de água em relação às amostras de referência. 

Em suma, analisando ambos os gráficos é possível concluir que a adição de cinzas (F e G) 

promove uma redução significativa dos valores da absorção de água e que o pó de mármore (M) 

surge como um potencial estimulador de fenómenos desta natureza. Dadas estas 

características, é importante frisar que, para este parâmetro não existem resultados ideais. 

Tanto um como outro resultado são passíveis de ser considerados bons, tendo em vista, claro, 

o fim de utilização do material cerâmico a desenvolver. Se o objetivo passa por melhorar as 

condição de fixação por colagem, então M representa uma alternativa viável para a obtenção 

dessa característica. Por outro lado, caso se procure a obtenção de um material resistente à 

intempérie, por forma a reduzir os valores de absorção de água quando expostos à ação da água 

da chuva, então a utilização de cinzas deverá ser considerada. 
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Figura 5.23 – Valor da absorção de água (%) evidenciada pelos provetes realizados com M, 
após a sua sinterização a 950 ⁰C.  

Mármore < 63 µm (M) 
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iv) Absorção de água; porosidade aberta e densidade aparente 

– (ensaio a vácuo) 

Antes sequer de proceder à análise dos gráficos de absorção de água sujeitando os provetes 

cerâmicos a uma pressão negativa (ensaio a vácuo – 20 mm Hg), acredita-se que tanto a 

tendência como a sequência de valores de absorção de água não irão sofrer alterações 

significativas, passíveis de ser registadas. Com base nesta premissa, resta analisar os resultados 

das figuras 5.24 e 5.25 que ilustram os valores de absorção de água obtidos pelas amostras 

cerâmicas quando sujeitas ao ensaio de vácuo induzido. 
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Figura 5.25 – Valor da absorção de água a vácuo (%) evidenciada pelos provetes realizados 
com M, após a sua sinterização a 950 ⁰C. 

Mármore < 63 µm (M) 
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Figura 5.24 – Valor da absorção de água a vácuo (%) evidenciada pelos provetes realizados 
com F e G, após a sua sinterização a 950 ⁰C. 

Cinza < 63 µm (F) 

Cinza 63 – 125 µm (G) 
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Ao analisar as linhas de tendência interpoladas e os respetivos declives, constata-se que do 

ensaio de absorção de água à pressão atmosférica para o ensaio a vácuo, a única variação a 

registar é uma ligeira subida nos valores de absorção de água para todas as percentagens, 

independentemente da sua constituição (F, G ou M). Conforme já havia sido reportado, no 

capítulo 4, a grande diferença existente entre estes dois ensaios reside no facto do ensaio a 

vácuo melhorar a acessibilidade da água aos poros de difícil acesso. Assim sendo, justifica-se o 

aumento dos valores de absorção de água de um para o outro ensaio, graças à ocupação de 

poros que, de outro modo, não estariam preenchidos. 

Tal como registado nas demais análises, também o ensaio de absorção de água a vácuo 

demonstra valores de R2 ideais. 

Relativamente aos ensaio da porosidade aberta, ao examinar os gráficos das figuras 5.26 e 5.27, 

constata-se que estes espelham o sucedido no ensaio de absorção de água. 

No caso das cinzas (F e G) a tendência decrescente, obtida no ensaio anterior, é mantida já que 

a existência de uma menor porosidade em ambos os casos promoveu uma mitigação substancial 

do fenómeno de absorção de água. Ao obter valores de porosidade aberta menores, é possível 

deduzir que G se manifestou como um “consolidante” mais eficaz, colmatando uma maior 

percentagem de espaços vazios comparativamente com F. No caso das amostras com 

percentagem de incorporação de F e G a 30%, assiste-se a uma redução na percentagem de 

porosidade face ao valor de referência em cerca de 3% e 6%, respetivamente. Da análise do 

gráfico anterior conclui-se que a adição individual de F e G, nas percentagens de 5% e 15%, 
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Figura 5.26 – Valor da porosidade aberta (%) evidenciada pelos provetes realizados com F e G, 
após a sua sinterização a 950 ⁰C. 

Cinza < 63 µm (F) 

Cinza 63 – 125 µm (G) 
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respetivamente, conduzem às reduções mais significativas neste parâmetro, por tipo de cinza (F 

ou G), comparativamente com o valor da amostra padrão. 

Relativamente à análise da porosidade aberta para as amostras fabricadas a partir da adição 

progressiva de M, concluiu-se que a utilização deste produto, à semelhança do sucedido na 

absorção de água, promoveu um aumento gradual da porosidade acessível a este fluído. De 

facto, esta conclusão tem a sua lógica visto que o aumento da porosidade, regra geral, está 

relacionado com uma intensificação dos fenómenos de absorção de água por parte dos 

materiais cerâmicos. Com uma tendência (praticamente) perfeita, é possível afirmar que a 

adição gradual de M, em 2,5%, conduz a um aumento crescente na porosidade em ≈ 0,4% por 

cada patamar realizado (misturas de 2,5% a 10% de M).  

Tanto para o caso de F e G, como para M, a obtenção de retas de correlação com valores de R2 

> 0,93, ilustram a elevada credibilidade destes resultados. 

Pela mesma ordem de ideias, é de esperar que os gráficos relativos à densidade das diferentes 

amostras variem de acordo com a sua estrutura porosa. Assim sendo, e visto que os provetes 

elaborados a partir de cinzas exibem menores valores de absorção de água e índices de 

porosidade mais modestos, é expectável que os provetes formulados com recurso a F e G se 

caracterizem por apresentar valores de densidade mais elevados, quando comparadas com os 

valores de referência. Para o caso do pó de mármore (M), e tendo em consideração os resultados 

obtidos com a sua progressiva incorporação (redução da porosidade e da absorção de água), 

acredita-se que ocorra precisamente o contrário, com os provetes a exibir tendencialmente 

valores de densidade mais baixos comparativamente com os provetes padrão. 
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Figura 5.27 – Valor da porosidade aberta (%) evidenciada pelos provetes realizados com M, 
após a sua sinterização a 950 ⁰C. 

Mármore < 63 µm (M) 
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Ao analisar as figuras 5.28 e 5.29 confirma-se o anteriormente esperado, com os provetes 

elaborados a partir da adição de cinzas a exibir valores de densidade proporcionais à sua 

percentagem de incorporação, ou seja, crescentes e, para o caso do mármore, a registar-se 

precisamente o inverso. 

Os abrandamentos registados nos valores da porosidade aberta e, consequentemente, na 

absorção de água dos provetes cerâmicos elaborados a partir de misturas de F e G a 30%, são 

comprovados pela queda na densidade destes materiais para estes mesmos níveis de 

incorporação.  

No caso de F, o menor valor de R2 registado advem da redução anormal na densidade na 

percentagem de 30%, podendo indicar uma intolerância por parte da própria argila 

manifestando-se, possivelmente, pela sua dificuldade em lidar com a quantidade de material 

externo incorporado.  Ao recordar o sucedido no momento da extrusão das pastas com estas 

percentagens de incorporação (30%), vem à ideia a desagregação e o arraste das próprias 

partículas que compõe o provete argiloso. Apesar de este parecer coeso e de bom aspeto 

exterior, é provável a existência de lacunas no seu interior que poderão justificar esta quebra de 

valores (na absorção de água, porosidade aberta e densidade aparente). Resta aguardar pelos 

resultados mecânicos a fim de comprovar se o interior dos materiais cerâmicos, para esta 

percentagem (30%), está ou não contínuo e coeso. Ao se obterem valores de resistência à flexão 

inferiores às percentagens de incorporação imediatamente abaixo (25%), ficará deste modo 

comprovada esta hipótese.  
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Figura 5.28 – Valor da densidade aparente (g/cm3) evidenciada pelos provetes realizados com F e G, 
após a sua sinterização a 950 ⁰C. 
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Cinza 63 – 125 µm (G) 
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Conforme já havia sido referido neste trabalho, a volatilização dos compostos de mármore 

justifica a obtenção de valores de absorção de água superiores, através de um incremento da 

porosidade dos materiais cerâmicos, ficando deste modo demonstrada a afetação da sua 

incorporação na menor densidade dos provetes formuladas.  

v) Coeficiente de saturação 

Conforme já havia sido mencionado, o coeficiente de saturação traduz a relação entre a 

absorção de água natural de um certo material com a sua absorção de água em condições 

modificadas (vácuo ou a partir de fervura). Este coeficiente é considerado como um importante 

indicador da capacidade, ou ausência desta, que um dado material oferece ao resistir a 

sucessivos ciclos de gelo-degelo, assumindo-se como uma ferramenta indispensável na 

interpretação dos efeitos causados por sucessivos ensaios de envelhecimento nos diferentes 

materiais (Sena da Fonseca et al., 2017), sendo por isso considerado como um parâmetro de 

durabilidade (Bartolome, 1994). Com valores compreendidos entre 0 e 1 é possível afirmar que 

quanto mais próximo de 1 se encontrar este coeficiente, menos durável é o material em análise. 

Por outro lado, quanto mais afastado de 1 estiver, mais durável será o material em estudo.  

Uma vez que os valores obtidos nos diferentes ensaios de absorção de água realizados (à pressão 

atmosférica e a vácuo) são bastante semelhantes, e sendo o coeficiente de saturação obtido da 

relação entre os valores de absorção de água, é expectável que este se encontre próximo do seu 

limite máximo (1). Conforme referido por Bartolome (1994), todos os materiais que apresentem 

valores > 0,85, são considerados extremamente porosos e, por sua vez, apresentam uma fraca 

durabilidade quando expostos a sucessivos ciclos de envelhecimento. 
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Figura 5.29 – Valor da densidade aparente (g/cm3) evidenciada pelos provetes realizados com M, 
após a sua sinterização a 950 ⁰C. 

Mármore < 63 µm (M) 
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As figuras 5.30 e 5.31 mostram os valores obtidos para as amostras formuladas com F e G, e por 

M, respetivamente. 

Ao analisar cuidadosamente o gráfico anterior é possível retirar duas importantes conclusões. 

Numa fase preliminar, verifica-se que a amostra padrão exibe valores de coeficiente de 

saturação extremamente elevados, denotando a elevada porosidade característica dos 

materiais cerâmicos extrudidos. Por outro lado, constata-se que a adição de G veio influenciar 

esta característica, mas sem resultados que mereçam ser destacados. Contudo, com a adição de 

F, parece assistir-se a uma ligeira redução destes valores, através de uma tendência 

praticamente plana com a adição progressiva deste último componente. 
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Figura 5.31 – Valor do coeficiente de saturação evidenciado pelos provetes realizados com M, 
após a sua sinterização a 950 ⁰C. 

Mármore < 63 µm (M) 
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Figura 5.30 – Valor coeficiente de saturação evidenciado pelos provetes realizados com F e G, 
após a sua sinterização a 950 ⁰C. 

Cinza < 63 µm (F) 

Cinza 63 – 125 µm (G) 
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Apesar dos valores não serem consensuais, a linha de tendência obtida da correlação dos 

diferentes resultados das amostras onde se incorporou M, indicam que a sua adição progressiva 

conduz a uma redução nos valores do coeficiente de saturação em 1%, por cada 10% de M, 

podendo indicar a presença de uma rede de poros de difícil acesso. 

Idealmente, seria benéfico que estes valores estivessem abaixo dos 0,85; no entanto, derivado 

tanto à sua natureza como ao método de conformação dos materiais envolvidos (extrusão), é 

aceitável que tal não aconteça. De uma forma simplificada, é possível concluir que a adição 

individual dos três componentes (M, F e G) em estudo, pouco influenciou o valor do coeficiente 

de saturação, sendo provável que, quando submetidos a fenómenos de pluviosidade intensa, 

estes materiais venham a absorver água até um valor de saturação quase total. 

vi) Absorção de água por capilaridade 

Após uma escolha criteriosa das metades de provetes a utilizar, procedeu-se à determinação do 

coeficiente da absorção por capilaridade e da velocidade de ascensão da franja capilar. Por 

forma a simplificar a interpretação dos resultados, optou-se por individualizar os gráficos 

apresentados para cada um dos componentes. Desta feita, as figuras 5.32 a 5.34 referem-se, 

respetivamente, aos diferentes valores obtidos da incorporação progressiva de F, G e M.  
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Figura 5.33 – Amostras de G. A – Massa de água absorvida por unidade de área ao longo do tempo. 
B – Velocidade de ascensão da franja capilar.  
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Figura 5.34 – Amostras de M. A – Massa de água absorvida por unidade de área ao longo do tempo. 
B – Velocidade de ascensão da franja capilar. 
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Os resultados representados nas figuras 5.32 a 5.34 vêm atestar os valores obtidos nos ensaios 

de absorção de água e da medição da porosidade aberta realizados anteriormente. Da análise 

global dos gráficos anteriores conclui-se que a adição progressiva de cinzas (F e G) conduz a uma 

redução significativa da quantidade de água absorvida, interferindo não só com o valor total de 

água assimilada (sendo esta diminuição proporcional à quantidade de cinza englobada) como 

também com a velocidade de absorção de água por efeito capilar. Neste último caso, para um 

mesmo instante de tempo (√t), a adição de cinza fomenta uma impregnação mais rápida, 

comparativamente com o valor observado nos provetes padrão. É igualmente de salientar que 

apesar de apresentarem resultados semelhantes, as cinzas comportam-se de forma distinta de 

acordo com a sua tipologia (F ou G). Para o caso dos provetes gerados a partir de G, assiste-se a 

uma redução do valor de absorção de água bastante mais notório do que nos provetes onde se 

adicionou F. Tal fenómeno é passível de ser justificado pelo valor da porosidade aberta que 

indica uma redução mais significativa deste parâmetro para os provetes onde se adicionou G. 

Por outro lado, a adição de F promoveu um incremento na velocidade de absorção por efeito 

capilar, face aos provetes concebidos a partir de G. Atendendo ao instante temporal t = 30, 

figura 5.32 B, constata-se que, para os provetes a 30%, gerados a partir da incorporação de F, a 

franja capilar exibe uma altura de cerca de 36 mm (comparativamente com os 32,5 mm dos 

provetes obtidos da incorporação de 30% de G e 30 mm do provete de referência). Esta taxa de 

absorção mais rápida poderá ser justificada pela existência de uma rede com canais capilares 

mais estreitos, que garantem uma melhor comunicação entre os vasos adjacentes.  

Relativamente aos provetes onde se procedeu à integração de M, conclui-se que este 

componente promoveu um ligeiro aumento da absorção de água por efeito capilar (justificado 

pelo incremento dos valores de porosidade das amostras formuladas a partir deste). Ao analisar 

o comportamento da velocidade de ascensão da coluna capilar, é possível verificar que a adição 

de M veio aumentar ligeiramente o tempo total da subida da água, comparativamente com o 

verificado para os provetes padrão. 

Em suma, a partir dos resultados obtidos neste ensaio, é possível concluir que a porosidade 

aberta está diretamente relacionada com a capacidade que os diferentes provetes têm em 

absorver água, que a adição progressiva de F e G promove uma redução das quantidades de 

água assimiladas e, que a incorporação de M veio incrementar ligeiramente os valores da 

absorção de água. Por outro lado, os valores relativos à velocidade de ascensão da franja capilar 

subiram com a adição de F e G e diminuíram com a incorporação de M. 
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Tabela 5.12 – Valores de A e B obtidos da análise das diferentes amostras simples 

 

 

 

 

 

 

 

É importante notar que o primeiro troço linear dos gráficos relativos à massa de água absorvida 

por unidade de área ao longo do tempo, é obtido devido a um fenómeno de absorção de água 

extremamente rápido, que tende a estabilizar no momento em que a franja capilar atinja o topo 

da amostra (Coacalla, 2012). 

A tabela 5.12 tem ilustrado o valor dos declives registados nesse mesmo troço linear, para cada 

mistura, de onde se individualizam informações preciosas relativas ao coeficiente de absorção 

capilar (A) e ao avanço da respetiva franja capilar (B). 

De facto, a melhor tendência registada para A encontra-se representada para as amostras 

elaboradas a partir de G. Relativamente aos valores de subida da franja capilar, conforme já 

havia sido mencionado empiricamente, os resultados do declive das diferentes amostras de F 

vêm comprovar o aumento da velocidade de absorção de água. 

vii) Análise colorimétrica 

A análise da cor dos diferentes provetes cerâmicos elaborados, foi levada a cabo a partir de um 

aparelho com características especiais (colorímetro) que procedia à medição dos parâmetro L*, 

a* e b* de cada um dos provetes em ensaio. Em seguida, cada parâmetro individual foi 

comparado com o valor padrão a fim de se quantificarem as variações evidenciadas entre as 

amostras formuladas adicionando F, G ou M. Posteriormente, calculadas as respetivas variações 

destes parâmetros, determinou-se o valor do ΔE para cada uma das amostras em ensaio. 

Considerando a sequência de valores de ΔE proposta por Mokrzycki & Tatol (2011), exposta no 

capítulo 4, e tendo em consideração que o maior valor de ΔE calculado foi de ≈ 2,5, por forma a 

simplificar a compreensão dos valores obtidos, resolveu-se adotar um sistema de cores (do tipo 

semáforo), composto por três tonalidades distintas: verde, amarelo e vermelho.  

  % A [g / (m2. s0,5)] B (mm/s0.5) 

Cinza < 63 µm (F) 

0 256,7 ± 7,2 1,01 ± 0,02 

5 276,7 ± 6,2 1,08 ± 0,01 

15 275,4 ± 9,4 1,11 ± 0,01 

30 274,4 ± 11,5 1,15 ± 0,02 

Cinza 63 - 125 µm (G) 

0 256,7 ± 7,8 1,01 ± 0,02 

5 263,7 ± 3,8 1,06 ± 0,01 

15 239,4 ± 8,1 1,05 ± 0,02 

30 217,8 ± 5,0 1,08 ± 0,01 

Pó Mármore < 63 µm (M) 

0 256,7 ± 7,8 1,01 ± 0,02 

5 273,2 ± 11,8 1,02 ± 0,07 

10 263,9 ± 7,4 0,99 ± 0,03 
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A partir desta sequência, atribuiu-se a cor verde para todos os valores de ΔE < 1 (mudança de 

cor impercetível ao olho humano); o tom de amarelo para todos os valores compreendidos entre 

1 < ΔE < 2 (mudança de cor percetível a um “olho experiente”) e, finalmente, o vermelho para 

os valores ΔE > 2 (mudança de cor notada por qualquer observador). 

A tabela 5.13 representa todos os valores de ΔE obtidos para as amostras elaboradas a partir de 

misturas simples (F, G ou M). 

Tabela 5.13 – Valores de ΔE calculados a partir da análise de cor das diferentes amostras simples 

 

Contrariamente ao que seria de esperar, a cinza do tipo F foi, dos três componentes aplicados, 

o que se destacou pela negativa no momento da medição da variação da cor, ao apresentar 

valores de ΔE facilmente detetáveis para misturas ≥ 10%. Atendendo aos tons evidenciados por 

F, G e M após a realização do ensaio de perda ao rubro, onde F obteve uma tonalidade 

extremamente próxima à da argila, especulava-se que os materiais cerâmicos formulados a 

partir deste componente exibissem uma tonalidade similar à das amostras de referência. 

Também contra o que se previa, observou-se uma ligeira diferença de cor entre as amostras 

concebidas a partir de G e as amostras padrão. Neste caso particular, apesar de G apresentar 

um tom escuro, quando comparado com F e com a própria argila após a sua sinterização a 1000 

⁰C, ficou comprovado a partir deste ensaio que os materiais formulados a partir de G 

apresentaram uma tonalidade praticamente impercetível para um observador comum, para 

percentagens de incorporação de até 25% (inclusivamente).  

Esta diferença inesperada poderá ser justificada pelo alisamento realizado às pastas cerâmicas, 

após a sua extrusão. Ao alisar-se a superfície das amostras contendo G, os grãos deste 

componente poderão ter sido sobrepostos pela pasta argilosa ou, inclusivamente, ter migrado 

ao longo da superfície alisada, deixando zonas superficiais com uma pequena percentagem 

deste componente. No caso de F, visto ter uma dimensão mais próxima à da argila, é possível 

que, no momento do alisamento, estes materiais tenham ficado mais expostos devido, 

possivelmente, à proximidade granulométrica existente entre F e a argila resultando, deste 

modo, nas diferenciações de cor detetadas pelo aparelho de medição. 

  ΔE – Amostras Simples 

  2,5% 5% 7,5% 10% 15% 20% 25% 30% 

F - 1,808 - 2,283 2,098 2,496 2,477 2,141 

G - 0,679 - 0,505 1,554 1,670 1,604 2,088 

M 0,399 0,398 0,450 1,406 - - - - 
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No caso das amostras concebidas a partir de M, a diferença de tonalidade apenas é detetada 

para amostras contendo mais de 10% deste componente.  

Em suma, os menores valores de alteração de cor evidenciados neste ensaio pertencem às 

amostras elaboradas a partir de G. Apesar desta análise não ter sido levada em linha de conta 

no momento da formulação das misturas compostas, tendo em consideração estes resultados, 

a escolha de G como elemento maioritário nas misturas compostas, irá certamente ter uma 

interferência benéfica na alteração de cor das respetivas amostras elaboradas. 

5.4.1.2. Caracterização mecânica 

i) Resistência à flexão 

Conforme já havia sido mencionado, por ter sido um ensaio que permitiu a seleção do elemento 

que apresentava as melhores características individuais (F, G ou M), a fim de se empregar 

maioritariamente nas misturas compostas, a determinação da resistência à flexão das amostras 

cerâmicas simples adquiriu uma importância suplementar. Este ensaio visou avaliar a influência 

que os diferentes componentes teriam na resistência dos materiais cerâmicos formulados, assim 

como entender qual seria a tolerância máxima da argila ao incluir estes produtos na sua 

constituição. 

Desta feita, atente-se aos gráficos representados nas figuras 5.35 e 5.36, que ilustram os 

diferentes comportamentos dos corpos cerâmicos formulados a partir de cinzas (F e G) e de pó 

de mármore (M), respetivamente. 

 

R² = 0,2768

R² = 0,4546

19,50

20,50

21,50

22,50

23,50

24,50

0 5 10 15 20 25 30

R
es

is
tê

n
ci

a 
à 

Fl
ex

ão
 (

M
P

a)

Percentagem de Incorporação (%)

Cinza < 63 µm (F) 

Cinza 63 – 125 µm (G) 
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Numa primeira abordagem, da análise da figura anterior conclui-se que a argila empregue neste 

trabalho revela uma grande tolerância à adição de cinzas, chegando inclusive a suportar 

percentagens de até 25% deste produto sem condicionar excessivamente a resistência mecânica 

dos provetes realizados. Considerando os casos em que se incorporaram percentagens de 25%, 

a variação existente entre a resistência evidenciada pelas amostras de referência e as amostras 

concebidas com este nível percentual é de - 0,64 MPa (≈ - 2,5%) garantindo, deste modo, um 

excelente compromisso entre a quantidade de matéria prima empregue e os produtos 

industriais reutilizados. Por conseguinte, 25% de incorporação deste material permite atingir o 

melhor rácio entre a quantidade total de cinza englobada e a resistência dos provetes cerâmicos. 

Ao proceder-se à realização de corpos cerâmicos com este nível percentual de cinzas, estarão a 

ser poupadas quantidades consideráveis de argila, atribuindo-se uma nova funcionalidade a um 

produto de elevado potencial, existente em quantidades bastante significativas.  

Do ponto de vista individual, é importante destacar o valor obtido pela incorporação de 15% de 

G, já que este registou um pico superior em + 0,78 MPa (+ 3%) face ao valor padrão. À primeira 

vista este resultado parece um pouco desproporcionado em relação aos demais; contudo, ao 

verificar a proximidade de resultados obtidos em todas as amostras concebidas com a adição de 

15% de G, e atendendo ao facto de antes da aplicação do método estatístico, este valor ser ainda 

mais elevado, é possível afirmar com alguma segurança que este resultado não só se encontra 

correto, como também que os restantes valores poderão estar algo subestimados.  

Ao analisar as linhas de tendência da figura 5.35 verifica-se que, num retrato geral, a adição de 

cinzas promove uma ligeira redução nos valores da resistência à flexão. Contudo, este pendor é 

fruto da inclusão dos resultados obtidos pelas amostras de cinzas a 30%. Nestes casos, a queda 

acentuada em ambos os valores da resistência à flexão, ilustra uma clara dificuldade da argila 

em suportar esta quantidade de cinza, algo que já havia sido notado no momento da 

conformação das pastas para estas percentagens. Na origem desta baixa repentina de 

resistência poderá estar implícita uma brusca diminuição da coesão entre as partículas que 

compõem o provete cerâmico, resultando possivelmente em pontos de fraqueza no seu interior. 

Tendo em consideração este pressuposto, fica então explicitada uma eventual causa que 

conduziu à redução dos valores da densidade das amostras cerâmicas que continham esta 

quantidade de cinzas (30%), conforme ilustrado pela figura 5.28.  
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Relativamente à adição de M, este elemento, em termos percentuais, promove de um modo 

geral uma redução mais notória dos valores de resistência quando comparado com as cinzas. 

Tendo em consideração o que tem vindo a ser descrito no decorrer desta dissertação, 

nomeadamente que o carbonato de cálcio quando adicionado em pequenas quantidades 

poderá funcionar como fundente, a percentagem de incorporação a 5% de M dá suporte a esta 

afirmação, com um valor praticamente idêntico à resistência evidenciada pelas amostras padrão 

(0%). Estima-se que as amostras concebidas até este nível percentual venham a adquirir um 

acréscimo da sua resistência mecânica. Resta aguardar pelos resultados da resistência à flexão 

dos provetes formulados com estas quantidades de M a fim de comprovar esta teoria. Para o 

caso onde se adicionou 2,5% de M, acredita-se que o resultado obtido apresente alguns erros 

de avaliação devido a possíveis defeitos de conceção dos referidos provetes. Por forma a reiterar 

esta dúvida, aconselha-se a repetição de novas amostras a 2,5% de M. 

Resumindo, de um modo global, a adição de cinzas e de pó de mármore promove uma ligeira 

diminuição da resistência mecânica dos provetes cerâmicos; no entanto, se adicionados nas 

quantidades certas, estes elementos possuem a capacidade de incrementar ligeiramente estes 

valores. Neste sentido, e visto que G foi o elemento que apresentou melhores resultados 

individuais, optou-se por utilizar este componente como a base das misturas compostas (numa 

percentagem fixa de 10%, devido à escassez de material), variando as quantidades dos demais 

produtos (F e M). Com base na análise dos resultados apresentados neste ponto e com uma 

correta seleção das percentagens dos diferentes componentes a englobar, acredita-se que os 

valores da resistência mecânica possam vir a ser beneficiados com a utilização combinada destes 

elementos ou, por outras palavras, que a resistência aumente em relação à amostra padrão. 
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Figura 5.36 – Valor da resistência à flexão (MPa) evidenciada pelos provetes realizados com M, 
após a sua sinterização a 950 ⁰C. 
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5.4.2. Misturas compostas – (GF, GM e GFM) 

Neste ponto encontram-se compilados os resultados obtidos pelos provetes concebidos a partir 

da combinação de dois ou mais elementos (nas especificações: G+F; G+M e G+F+M). 

Contrariamente ao sucedido na análise das misturas simples, para cada ensaio realizado será 

apresentado um gráfico único contendo as três especificações formuladas, nas percentagens de 

12,5%, 15% e 17,5%. Deste modo, tornar-se-á mais simples compreender o efeito combinado 

dos diferentes elementos e, assim, optar pela formulação que garanta uma melhor coerência 

nos resultados, tendo sempre em consideração o valor de referência (0%). 

Adicionalmente, ao contrário do que sucedeu na análise das misturas simples, não faz sentido 

adotar uma linha de tendência para cada interpretação uma vez que a combinação dos 

diferentes elementos irá ter um comportamento pouco previsível, o que resultará em conjuntos 

de resultados sem uma tendência lógica. Ao invés da linha de tendência, os pontos obtidos 

passarão a ser unidos por forma se entender o efeito da adição combinada dos diferentes 

constituintes (F, G e M). Ao longo do eixo dos xx será ainda traçada uma linha horizontal que 

indicará o valor de referência (0%). 

5.4.2.1. Caracterização física  

i) Retração linear térmica 

Tal como verificado para as misturas simples, onde os provetes cerâmicos mostraram uma 

resistência adicional a fenómenos de retração linear térmica, com a incorporação de ambos os 

componentes, é de esperar que a sua adição conjunta preserve esta característica. Assim, a 

figura 5.37 ilustra os resultados obtidos pelas amostras compostas neste mesmo ensaio.  
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Figura 5.37 – Variação do comprimento (mm) dos provetes realizados a partir de misturas compostas 
após a sua sinterização a 950 ⁰C. 
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Conforme espectável, após a análise do gráfico anterior verifica-se que a incorporação 

combinada dos diferentes elementos em estudo promoveu, igualmente, uma ligeira resistência 

ao fenómeno de retração evidenciado pelos corpos cerâmicos. De um modo geral, esta 

resistência é mais acentuada nos provetes onde se adicionou G+M até percentagens de 

incorporação de 15%, sendo posteriormente ultrapassada pela mistura a 17,5% que inclui os 

três elementos em análise (G+F+M). É ainda importante salientar que a agregação combinada 

dos diferentes elementos, em todas as combinações, se mostra benéfica para a minoração deste 

fenómeno. A combinação tripla a 17,5% (G+F+M) destaca-se por ser a mistura composta mais 

eficaz para a mitigação do fenómeno de retração (com um “ganho” no comprimento total, face 

às amostras padrão, de ≈ 1,2 mm). 

ii) Perda de massa percentual 

Tendo em atenção os resultados obtidos pelas misturas simples, é expectável que a adição 

combinada de G, F e/ou M provoque uma perda de massa inferior ao registado pelas amostras 

de referência (0%). Ainda assim, apesar deste possível “ganho” de massa, acredita-se que a 

utilização combinada de M poderá influenciar esta tendência, tendo em consideração a 

quantidade incorporada deste constituinte. Para um melhor entendimento deste 

acontecimento, atente-se à figura 5.38. 

Após a análise do gráfico anterior verifica-se que a adição combinada de cinzas, na configuração 

GF, conduziu a uma redução do efeito de perda de massa das amostras cerâmicas com o 

aumento gradual da percentagem de incorporação. Por outro lado, tal como se conjeturava, a 

adição progressiva de M (através da configuração GM), acentuou o fenómeno de perda de 
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Figura 5.38 – Variação de massa (%) evidenciada pelos provetes realizados a partir de misturas 
compostas após a sua sinterização a 950 ⁰C. 
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massa devido à volatilização deste elemento, através de uma redução nítida do peso das 

próprias amostras.  

Ainda assim, para uma percentagem de incorporação combinada de M a 7,5% e de G a 10% 

(mistura 17,5% GM), comparativamente com o mesmo nível de incorporação de M nas amostras 

simples (7,5% M), foi possível mitigar o efeito da perda de massa através da adição conjunta de 

um elemento de maior densidade e resistência à volatilização (G). Deste modo, para uma mesma 

percentagem de incorporação de M, foi possível garantir a obtenção de valores mais próximos 

do valor padrão face à sua adição individual. Por último, a adição combinada dos três 

constituintes (GFM) possibilitou a obtenção de valores de perda de massa ligeiramente 

inferiores ao valor padrão, com um resultado praticamente idêntico para a percentagem de 

17,5%. 

Relativamente a este parâmetro, os resultados obtidos (especialmente para a combinação GFM) 

são extremamente motivadores já que, ao englobar conjuntamente os três elementos em 

percentagens ≥ 15%, conseguiu-se uma clara aproximação dos resultados face ao valor padrão, 

garantindo assim uma clara otimização desta propriedade. Além desta otimização há ainda que 

ressalvar a poupança de argila associada a este resultado. 

iii) Absorção de água à pressão atmosférica 

Uma vez que as amostras compostas detêm maioritariamente na sua composição um 

componente que apresenta especial oposição aos efeitos motivados pelo incremento da 

temperatura (G), de onde se incluem fenómenos de volatilização, desidratação e decomposição 

dos diferentes elementos, é de esperar que os valores de absorção de água obtidos a partir 

daquelas amostras sejam ligeiramente inferiores ao valor registado pela amostra de referência 

(0%).  

Tendo em consideração os resultados obtidos aquando do ensaio de absorção de água das 

amostras simples, verificou-se que a adição de cinzas (F e G) e pó de mármore (M) conduziu, 

respetivamente, a uma diminuição e a um incremento da quantidade total de água absorvida.  

Ao analisar a figura 5.39, comprova-se que a principal característica induzida pela adição dos 

diferentes elementos manteve-se inalterada. Deste modo, as amostras formuladas com as duas 

variedades de cinza (GF e GFM) registaram uma nítida diminuição dos valores de absorção de 

água, ao passo que as amostras que incluíram a adição de pó de mármore e de apenas uma 
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variedade de cinza (GM), para percentagens de M ≥ 5%, registaram valores de absorção de água 

superiores ao valor de referência (0%).   

É importante sublinhar que os resultados obtidos não deixam de ser curiosos. A adição de F e 

M, nas configurações GF e GM, promoveu a obtenção de resultados extremos. De facto, para a 

primeira configuração (GF), existe uma ligeira tendência em reduzir os valores de absorção de 

água com o aumento gradual da percentagem de cinzas. Por outro lado, a segunda configuração 

(GM) caracteriza-se pelo acompanhamento dos valores de absorção de água com o crescimento 

das percentagem de incorporação. Num valor intermédio localiza-se a mistura tripla (GFM), com 

uma tendência praticamente paralela ao valor padrão, ilustrando que a combinação de ambas 

as cinzas e uma pequena percentagem de mármore permitiu obter uma certa estabilidade nos 

valores de absorção de água através da anulação dos efeitos opostos das cinzas e de M. 

iv) Absorção de água, porosidade aberta e densidade aparente 

– (ensaio a vácuo) 

Conforme verificado pelos ensaios anteriormente realizados, as amostras concebidas a partir de 

misturas simples, evidenciavam comportamentos de absorção de água, porosidade e densidade 

de acordo com a tipologia dos diferentes componentes que as constituíam. No caso das 

amostras em que se adicionou M, e tendo em atenção que este elemento apresenta uma menor 

resistência a fenómenos de volatilização comparativamente com as cinzas (F e G), constatou-se 

que as amostras geradas a partir deste componente apresentavam valores de absorção de água 

mais elevados, premeditando um aumento da quantidade/volume de poros existentes e, com 

estes, uma redução da densidade aparente. Por outro lado, nas amostras em que foram 

adicionadas ambas as cinzas, o inverso foi verificado. Para este casos, a estrutura porosa poderá 
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Figura 5.39 – Valor da absorção de água (%) evidenciado pelos provetes realizados a partir de misturas 
compostas após a sua sinterização a 950 ⁰C. 
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ter sido colmatada por estes elementos (F e G), reduzindo a quantidade de espaços vazios 

(poros) e, com estes, os valores de absorção de água e de porosidade, conduzindo a uma 

amplificação da densidade aparente destas amostras. 

Relativamente às combinações mistas destes elementos, especula-se que as características 

individuais sejam mantidas; no entanto, espera-se que as variações dos parâmetros de absorção 

de água, porosidade e densidade se mostrem dúbias e sem uma tendência linear. As figuras 5.40 

a 5.42 ilustram o comportamento dos diferentes provetes formulados a partir das misturas 

compostas (GF, GM e GFM), relativamente aos valores de absorção de água, porosidade aberta 

e densidade aparente, respetivamente. 

Comparando o gráfico da absorção de água a vácuo com o gráfico obtido no ensaio à pressão 

atmosférica (figura 5.39), salta logo à vista que a tendência/disposição das linhas permaneceu 

inalterada. As únicas diferenças de destacar são o ligeiro aumento dos valores da absorção de 

água de cada mistura (devido ao preenchimento dos poros de difícil acesso), a subida em relação 

ao valor padrão da mistura GM (facilmente comprovável pela mistura a 15%) e o alargamento 

entre as curvas GF e GFM. Uma provável justificação para as últimas duas diferenças 

encontradas deve-se a um possível relacionamento entre a adição de M com o presumível 

aumento da quantidade de poros de difícil acesso. Ao verificar-se que o coeficiente de saturação 

das misturas compostas que incluíram a adição de M (GM e GFM) é menor do que o da mistura 

GF, esta hipótese ficará então comprovada. 
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Figura 5.40 – Valor da absorção de água a vácuo (%) evidenciado pelos provetes realizados a partir de 
misturas compostas após a sua sinterização a 950 ⁰C. 
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À semelhança do que aconteceu do gráfico da absorção de água à pressão atmosférica, foi 

possível garantir valores de absorção de água inferiores ao valor de referência para as misturas 

GF e GFM, e resultados ligeiramente superiores com a adição combinada de G e M. 

O elemento G é sem sombra de dúvida o principal responsável pela redução dos valores da 

porosidade, pelo que a sua fixação numa percentagem de 10% fez com que os valores de 

porosidade das misturas compostas se mantivessem sempre acima de ≈ 30,7% (valor obtido 

para os provetes concebidos a partir de misturas simples de 10% de G). Por outro lado, F mostra-

se como um outro redutor dos valores de porosidade. No entanto, para percentagens de 

incorporação entre 10% e 20%, a diminuição dos valores individuais não atingem o nível de 

eficácia de G. Relativamente ao composto M, há que sublinhar a ocorrência de resultados 

inversos. Neste caso, com o incremento percentual de M, os valores da porosidade aumentam 

de acordo com a proporção adicionada deste mesmo elemento. 

Ao examinar o gráfico constante na figura 5.41 facilmente se deduz que a tendência individual 

de cada constituinte foi preservada. No caso onde se adicionaram as duas variedades de cinza 

(GF), assistiu-se a uma redução no valor deste parâmetro em mais de 1,5% para qualquer uma 

das percentagens formuladas; no entanto, conforme descrito no parágrafo anterior, não foi 

possível manter os excelentes níveis de redução de porosidade evidenciados pela adição 

individual de G. 

Relativamente ao caso em que se adicionou combinadamente uma variedade de cinza (G) e pó 

de mármore (M), assistiu-se a um ligeiro aumento dos valores de porosidade; no entanto há que 

ressalvar que estes encontram-se muito mais próximos dos valores de referência em 
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Figura 5.41 – Valor da porosidade aberta (%) evidenciado pelos provetes realizados a partir de 
misturas compostas após a sua sinterização a 950 ⁰C. 
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comparação com os resultados obtidos pelas misturas simples de M. Esta aproximação aos 

valores de referência deve-se à adição combinada com G. Apesar de M ser extremamente 

suscetível na promoção de valores de porosidade mais elevados, a adição de G permitiu 

balancear essa tendência e aproximar esses resultados do valor de referência. Ao analisar o caso 

das misturas onde se adicionou 7,5% de M (mistura simples – M a 7,5% e mistura composta – 

GM com 10% de G e 7,5% de M) verifica-se que no 1º caso a amostra dista do valor de referência 

1% e no 2º caso 0,2%. Através desta aproximação ao valor padrão, fica demonstrada que a 

adição combinada de cinza (G) permitiu reduzir o efeito excessivo de M nos valores de 

porosidade aberta. 

Por fim, a adição de G a 10%, e de F e M em partes iguais (1,25%; 2,5% ou 3,75%) permitiu uma 

redução hipotética dos valores de porosidade em ≈ 1% face aos valores de referência. Apesar 

desta mistura incluir M, a adição combinada das duas cinzas permitiu um abaixamento dos 

valores da porosidade, comparativamente com as amostras concebidas a partir de GM. Apesar 

de não se apresentar como a mistura mais eficaz para a redução dos valores de absorção de 

água e de porosidade, ainda assim mostra-se competente.  

Espera-se que a adição em pequenas quantidades de M, combinada com as duas variedades de 

cinza, venha a desempenhar um papel determinante na aproximação dos valores da densidade 

das amostras de referência (algo que não acontecia nas misturas simples, já que a adição 

individual de G e F faziam aumentar este parâmetro ao passo que M promovia uma redução do 

mesmo), e promover uma ligação mais forte entre as partículas, já que para este pequeno nível 

de adição percentual, M poderá atuar como fundente, permitindo um incremento de valores de 

resistência.  
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Figura 5.42 – Valor da densidade aparente (g/cm3) evidenciado pelos provetes realizados a partir de 
misturas compostas após a sua sinterização a 950 ⁰C. 
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Conforme descrito no parágrafo anterior, a tendência dos valores da densidade evidenciada pela 

adição de cinzas (F e G) e de pó de mármore (M) é mantida para as formulações em que se 

combinaram estes elementos. Ou seja, para a mistura de GF verifica-se a obtenção de resultados 

superiores às amostras de referência, ao passo que na mistura em que se incorporou 

unicamente uma variedade de cinza e pó de mármore (GM) constata-se uma queda abrupta nos 

valores da densidade concordante com o incremento de M. Por outro lado, a adição combinada 

destes elementos, de tendências totalmente opostas, permitiu o desenvolvimento de um 

material com valores extremamente semelhantes, ao nível da sua densidade, em relação às 

amostras de referência, especialmente para misturas de 15% (G – 10%; F – 2,5% e M – 2,5%) e 

17,5% (G – 10%; F – 3,75% e M – 3,75%). A obtenção destes resultados é extremamente 

motivadora já que esta configuração (GFM), além de ter possibilitado uma aproximação dos 

valores de densidade às amostras padrão (0%), permitiu ainda uma redução significativa do 

valores de porosidade e, consequentemente, da quantidade de água total assimilada. 

v) Coeficiente de saturação 

De acordo com valores obtidos na determinação do coeficiente de saturação das amostras 

simples, de onde se sabe que a adição de cinzas promoveu uma subida deste valor e a 

incorporação de M um ligeira descida do mesmo, é de esperar que os resultados obtidos pelas 

amostras compostas venham a manter tal tendência. Resta avaliar com que eficácia o seu 

englobamento conjunto favoreceu o desempenho dos provetes cerâmicos de teste. Para tal, 

atente-se à figura 5.43. 

0,96

0,97

0,98

0,99

1,00

12,5 15 17,5

C
o

ef
ic

ie
n

te
 d

e 
Sa

tu
ra

çã
o

Percentagem de Incorporação (%)

GF GM GFM Padrão

Figura 5.43 – Valor do coeficiente de saturação evidenciado pelos provetes realizados a partir de 
misturas compostas após a sua sinterização a 950 ⁰C. 
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Ao proceder-se à interpretação do gráfico anterior, há um dado que salta bem à vista: 

praticamente todos os resultados obtidos são inferiores ao valor do coeficiente de saturação 

evidenciado pelas amostra de referência, não se verificando a habitual influência da adição 

individual de G. Neste sentido, a adição combinada de G e F promoveu uma ligeira descida deste 

parâmetro, apesar de aferir uma leve propensão de crescimento com a quantidade de cinzas 

incorporadas. 

Outro ponto a ter em consideração é o facto de nas misturas GM e GFM assistir-se a um 

decréscimo do valor do coeficiente de saturação. Esta descida deve-se, provavelmente, à 

existência de uma maior percentagem de poros de acesso restrito, apenas acessíveis em 

condições muito particulares, nomeadamente através de pressão induzida ou do aumento da 

temperatura. De facto, a adição de M numa dimensão muito fina, poderá ter possibilitado a 

criação de uma rede de canais capilares mais restrita já que neste elemento, ao ter uma 

granulometria < 63 µm e ao sofrer processos de volatilização, onde outrora se encontravam 

finas partículas de M passaram a existir poros de pequena dimensão.  

Em suma, ao combinar-se ambas as cinzas (GF) foi possível diminuir ligeiramente os valores do 

coeficiente de saturação (para percentagens ≤ 15%) e obter um resultado muito semelhante 

para percentagens de 17,5% face às amostras padrão. Por outro lado, as diferenças de valores 

das misturas GM e GFM em relação ao valor de referência, são superiores em 1% para 

percentagens de incorporação de 17,5%. Tal como seria de esperar para a mistura GM, com a 

adição progressiva dos diferentes elementos verificou-se uma ténue redução deste parâmetro 

face à mistura GFM. Apesar desta diferença nas amostras onde se adicionou M acredita-se que, 

na prática, ambas se irão comportar de uma forma idêntica. 

Num panorama geral, apesar da redução deste parâmetro ser praticamente irrisória, é de 

salientar que o correto controlo desta característica poderá possibilitar a criação de produtos 

cerâmicos com níveis de absorção de água à pressão atmosférica inferiores à sua capacidade de 

assimilação total de água (determinada em laboratório), resultando em materiais com uma 

menor propensão em elevar o seu peso pela absorção de água. 

vi) Absorção de água por capilaridade 

Tal como sucedido nas amostras produzidas a partir de misturas simples, determinou-se o valor 

dos respetivos coeficientes de absorção capilar (A) assim como o cálculo do avanço das franjas 

capilares para as misturas GF, GM e GFM, nas percentagens 12,5%, 15% e 17,5%. As figuras 5.44 

a 5.46 expõem os resultados, respetivamente, para as três misturas mencionadas. 
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Tal como aconteceu nas misturas simples, a adição progressiva de cinzas (de uma forma 

combinada – GF e GFM) promoveu uma redução significativa dos valores de absorção de água 

por capilaridade e um ligeiro aumento da velocidade de subida da franja capilar. Para o caso 

onde se adicionou GF, a taxa de absorção de água é ligeiramente menor do que nas amostras 

onde de incluiu combinadamente GFM. Pese embora este resultado, aquando da análise do 2º 

troço linear de cada uma das percentagens presentes na figura 5.44 A, verifica-se a obtenção de 

resultados muito semelhantes para quantidades de incorporação distintas (12,5%, 15% e 

17,5%). Contrariamente ao que seria de esperar, essa característica foi evitada nas amostras 

GFM, onde foi possível observar uma ligeira redução da absorção de água à medida que se 

adicionavam, sucessivamente, os diferentes constituintes. No caso da amostra GM, a adição 

combinada de G e de M contrariou substancialmente o efeito de incremento induzido pela 

adição individual de M. Apesar desta combinação possibilitar a obtenção de resultados de 

absorção de água inferires ao valor padrão, ainda assim, dado ser a mistura com uma maior 

quantidade de M, foi das três combinações realizadas aquela que registou valores mais elevados 

de absorção de água por capilaridade, facto esse facilmente justificado pela maior porosidade 

das amostras em questão. 
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Relativamente à velocidade de ascensão da franja capilar, constata-se que das três formulações 

realizadas, as amostras constituídas por GM foram aquelas que evidenciaram a velocidade de 

subida da franja capilar mais baixa. Tal facto poderá ser explicado pela existência de uma maior 

quantidade de poros de difícil acesso, imposta pela inclusão de M, conforme é comprovado 

pelos valores obtidos aquando do cálculo do coeficiente de saturação. Outra provável 

justificação poderá residir na presença de poros de maior dimensão e de canais capilares menos 

estreitos. As amostras concebidas com GFM ilustram um valor de velocidade intermédio, devido 

ao equilíbrio promovido pela adição conjunta de F e G. Por fim, por se tratar da única mistura 

que apresentou um ligeiro crescimento do valor do coeficiente de saturação em consequência 

de uma maior percentagem de poros de fácil acesso, conclui-se que as amostras concebidas a 

partir da combinação de cinzas (GF) foram as que apresentaram valores de velocidade de 

ascensão capilar mais elevados. 

Apesar do coeficiente de saturação estar relacionado com esta particularidade, por forma a 

avaliar-se rigorosamente a diferença de velocidade de ascensão da franja capilar entre as 

amostras, sugere-se a realização do ensaio de porometria de mercúrio a fim de se obter dados 

precisos relativos ao tipo e dimensão de poros existentes nestas mesmas amostras. 

À semelhança do sucedido nas amostras concebidas a partir de misturas simples, a 

determinação dos respetivos valores dos declives do 1º troço linear das figuras 5.44 a 5.46 vêm 

explicitados na tabela 5.14. Nesta, é possível retirar informações relativas ao coeficiente de 

absorção capilar (A) e do avanço da respetiva franja capilar (B). 

 

Tabela 5.14 – Valores de A e B obtidos da análise das diferentes amostras compostas 

 

 

 

 

 

 

 

 

  % A [g / (m2. s0,5)] B (mm/s0.5) 

G + F 

0 256,7 ± 7,2 1,01 ± 0,023 

12,5 256,8 ± 4,0 1,08 ± 0,003 

15 262,6 ± 6,7 1,10 ± 0,004 

17,5 267,6 ± 5,5 1,12 ± 0,013 

G + M 

0 256,7 ± 7,8 1,01 ± 0,023 

12,5 266,2 ± 5,4 1,08 ± 0,003 

15 268,4 ± 5,4 1,08 ± 0,006 

17,5 266,3 ± 4,0 1,07 ± 0,018 

G + F + M 

0 256,7 ± 7,8 1,01 ± 0,023 

12,5 258,8 ± 5,4 1,06 ± 0,008 

15 263,2 ± 7,4 1,07 ± 0,036 

17,5 266,8 ± 4,8 1,09 ± 0,007 
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Ao analisar os resultados constantes na tabela anterior constata-se que a adição mútua das duas 

variedades de cinzas em ambas as configurações (GF e GFM), fomenta a obtenção de resultados 

de A e de B proporcionais à quantidade de incorporação dos diferentes elementos, ou seja, 

crescente. Relativamente à mistura GM, verificam-se resultados crescentes até percentagens de 

15%, seguindo-se de uma ligeira queda destes valores para percentagens de incorporação de 

17,5%. Tal situação poderá estar relacionada com o facto de M deixar de atuar como um aditivo 

benéfico e comece a ser motivo de criação de instabilidades. A solução para minorar situações 

desta natureza passa por não exceder a percentagem de inclusão máxima de M (5%). 

vii) Análise colorimétrica 

Tal como sucedido na análise dos resultados colorimétricos das amostras elaboradas a partir de 

misturas simples, de forma a simplificar as diferenciações obtidas entre as várias combinações, 

optou-se por empregar novamente a classificação segundo o método semafórico (ΔE < 1 – 

verde; 1 < ΔE < 2 – amarelo e ΔE > 2 – vermelho).  

A tabela 5.15 ilustra os resultados obtidos pelos provetes concebidos a partir das formulações 

GF, GM e GFM a 12,5%, 15% e 17,5%. 

Tabela 5.15 – Valores de ΔE calculados a partir da análise de cor das diferentes amostras compostas 

 

 

 

 

 

Da análise direta da tabela anterior facilmente se conclui que a adição combinada dos vários 

elementos possibilitou a obtenção de uma tonalidade extremamente próxima às amostras de 

referência sendo impossível, à vista dos resultados obtidos, para um qualquer observador 

inexperiente, a deteção de diferenças entre as amostras formuladas e as amostras de referência. 

Neste sentido, ao comparar os resultados obtidos entre as misturas simples (tabela 5.13) e as 

misturas compostas, facilmente se verifica que ao combinar diferentes constituintes, é possível 

alongar a quantidade de material englobado sem que este interfira na tonalidade do produto 

final. Tal facto poderá ser comprovado pela oposição de tons obtidos por F, G e M após a sua 

cozedura. 

  ΔE – Amostras Compostas 

  12,5% 15% 17,5% 

G + F 0,482 0,417 0,558 

G + M 0,684 0,704 1,034 

G + F + M 0,472 0,233 0,815 
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Uma vez mais, a par com a formulação GF, GFM revelou-se como a melhor combinação em 

teste, devido à obtenção de diferenças apenas detetáveis com recurso a equipamento técnico 

específico. 

Em suma, conclui-se deste ensaio que, para qualquer tipo de combinação composta formulada, 

os resultados obtidos são bastante favoráveis à obtenção de tons próximos aos evidenciados 

pelas amostras padrão. É ainda importante sublinhar que, apesar das pastas formuladas 

aferirem elevadas percentagens de incorporação, os seus resultados obtidos mostram-se sólidos 

e permitem uma aproximação da cor das amostras à cor de referência, algo que não sucedia 

com as misturas simples para os mesmo valores de incorporação. Deste modo, fica então 

comprovado que adição combinada dos diferentes elementos não só é benéfica para estas 

quantidades de incorporação como também resulta numa estabilidade adicional dos tons dos 

produtos gerados. 

5.4.2.2. Caracterização mecânica 

i) Resistência à flexão 

A determinação da resistência à flexão das amostras simples revelou-se uma importante etapa, 

já que conduziu à seleção das quantidades de F, G e M a incorporar combinadamente. Neste 

sentido, e tendo em atenção que este parâmetro foi amplamente estudado para estas amostras, 

era de esperar que os resultados obtidos da sua avaliação, para as misturas compostas, fossem 

extremamente satisfatórios, uma vez que a formulação destas teve como base a máxima 

otimização destes valores. Assim, o gráfico presente na figura 5.47 dá conta dos excelentes 

resultados obtidos após o ensaio dos provetes elaborados por misturas compostas. 
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O gráfico anterior comprova que a escolha das quantidades a englobar pelas diferentes 

combinações mostrou ser extremamente benéfica já que, 7 das 9 misturas formuladas 

obtiveram valores de resistência superiores ao valor de referência. Estes resultados confirmam, 

por si só, que a seleção das quantidades incorporadas foi bem planeada e que, ao se obterem 

resultados satisfatórios na medição dos parâmetros físicos, existirá certamente uma mais valia 

na incorporação combinada dos diferentes elementos. 

Neste sentido, ao analisar curva a curva, constata-se que a combinação GFM foi de longe a 

melhor de todo o ensaio, com um ganho de resistência notório (1,5 MPa) para percentagens de 

incorporação de 15%. No total, este resultado equivale a aumento de resistência de ≈ 6,5% face 

ao valor padrão. Independentemente da percentagem de incorporação, a mistura GFM revelou-

se como sendo a mais estável do teste pois, para cada uma das misturas formuladas, esta foi a 

que garantiu valores de resistência mais elevados e sempre superiores aos evidenciados nas 

amostras de referência. 

Ao analisar-se a mistura GM verifica-se que, até percentagens de incorporação de 5% de M, os 

valores da resistência mecânica são superiores aos verificados nas amostras a 0%, comprovando 

que, quando adicionado até certas percentagens (5%), M apresenta-se como um excelente 

aditivo ao promover um melhoramento substancial das propriedades mecânicas dos provetes 

cerâmicos. A partir da adição de 7,5% deste constituinte assiste-se uma queda acentuada da 

resistência mecânica, reforçando a premissa de que, caso se pretenda extrair benefícios da 

utilização de M, este não deve ser adicionado em percentagens > 5%. Apesar do descrito, 

atendendo ao valor obtido, a utilização desta combinação a 17,5% mostra-se ainda aceitável. 

Outro dado interessante tendo em vista o melhoramento dos parâmetros mecânicos é que, caso 

se pretendam garantir ganhos significativos de resistência face aos produtos de referência, a 

adição combinada de cinzas (GF) deverá ser restringida até percentagens de 15%. Como prova 

desta afirmação encontra-se a curva GF, com uma tendência linear com a progressiva adição 

combinada de cinzas. Apesar de não se encontrar acima do valor padrão, o resultado de 

resistência obtida para GF a 17,5% ainda se mostra extremamente aceitável, reforçando a ideia 

do potencial que este material poderá representar para o setor da indústria cerâmica. 

Resumidamente, da análise global deste parâmetro conclui-se que as amostras que continham 

quantidades de M ≤ 5% foram aquelas que obtiveram melhores resultados. Este facto comprova 

a mais valia aplicacional de pequenas percentagens de CaCO3, demonstrando a validade deste 

como “ligante” estrutural. Apesar dos resultados serem animadores, por forma a tirar o máximo 

partido da adição de cinzas, estas devem ser combinadas com o elemento M.  
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6. Conclusões 

6.1.  Considerações finais 

Dadas as enormíssimas quantidades de materiais cerâmicos produzidas a nível mundial, torna-

se urgente adotar processos que conduzam à sua otimização tendo em vista, não só um 

melhoramento das suas características tecnológicas, como também criar medidas que visem a 

redução dos impactes ambientais recorrentes da sua produção massiva.  

De forma a advertir as indústrias produtoras de materiais cerâmicos relativamente aos inúmeros 

benefícios oriundos da utilização de certos tipos de subprodutos industriais, esta dissertação 

debruçou-se sobre a problemática referida no parágrafo anterior, patenteando o potencial da 

utilização premeditada de certos subprodutos industrias, mais concretamente cinzas de fundo 

provenientes da queima do carvão na Central Termoelétrica de Sines e lamas geradas a partir 

do processamento de mármore de Estremoz. 

O principal objetivo do presente trabalho passou por manter ou, se possível melhorar, as 

propriedades tecnológicas dos provetes cerâmicos produzidos, para os quais se reduziu 

progressivamente a quantidade de matéria prima base empregue (argila), em prol da adição 

crescente de cinza e de pó de mármore. Esta avaliação foi levada a cabo comparando os diversos 

resultados obtidos por estes provetes nos mais variados ensaios, com os resultados obtidos 

pelas amostras de referência produzidas a partir unicamente de argila. Neste sentido, 

propriedades como a retração linear térmica, perda de massa percentual, absorção de água, 

porosidade, densidade, análise de alteração da cor e resistência mecânica foram devidamente 

avaliadas, estabelecendo-se em seguida as devidas conclusões para as diferentes formulações.  

Tendo por base a pretensão de desenvolver peças argilosas isentas de fendilhações após a sua 

secagem, situação bastante comum em pastas que apresentem valores de plasticidade 

elevados, os diferentes elementos em análise (F, G e M) mostraram-se, regra geral, como 

importantes inibidores de plasticidade. Relativamente aos valores obtidos aquando do ensaio 

de retração linear térmica, propriedade afeta aos valores de plasticidade das pastas cerâmicas, 

confirma-se que a adição de um qualquer dos elementos em estudo possibilitou uma redução 

dos valores de retração, sendo de destacar os excelentes resultados obtidos pelas percentagens 

≥ 20% de F e de 17,5% de GFM.  

Outra característica importante a que se deve atender é a perda de massa após a cozedura dos 

diferentes materiais cerâmicos. Esta, pode ditar uma inviabilização de todo um lote devido ao 

incumprimento de requisitos como o peso do próprio material. Neste sentido, a perda de massa 
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dos diferentes provetes foi avaliada, tendo-se chegado à conclusão que ambas as cinzas 

reduzem o efeito da perda de massa, ao passo que a adição de M incrementa estes valores. Os 

provetes que apresentaram menor perda de massa foram formulados recorrendo à adição 

individual de F e G, sendo esta redução proporcional à percentagem de incorporação destes 

elementos. Como seria de esperar, as formulações compostas reagiram de acordo com os seus 

constituintes base, ou seja, na mistura GF o efeito de perda de massa foi minorado enquanto 

que na mistura GM, devido a uma maior adição de M, este efeito é mais notório. Com um 

resultado bastante próximo, mas ainda assim inferior ao obtido pelas amostras de referência, 

surgem os provetes fabricados a partir da percentagem de 17,5% da mistura GFM, denotando 

um equilíbrio perfeito entre a otimização da presente propriedade e a percentagem total de 

material incorporado. 

É do conhecimento geral que a água desempenha um papel determinante na qualidade e no 

tempo de vida útil dos diferentes materiais. A absorção de água para o seu interior promove 

problemas de natureza diversa, podendo estes ser materializados pela destruição total e/ou 

parcial dos diferentes materiais tendo em conta, naturalmente, a sua exposição aos agentes 

atmosféricos. Neste sentido, é fundamental uma correta compreensão do efeito que a absorção 

de água desempenha nos diferentes corpos a fim de prevenir problemas futuros. Como 

inibidores de absorção de água surgem ambas as cinzas (F e G), registando-se o inverso para as 

misturas onde se incluiu M. Como maiores redutores deste parâmetro surgem as misturas de G, 

nas percentagens ≥ 15% onde, inclusivamente, chegam a garantir uma redução de ≈ 6% face ao 

valor de referência (para uma adição de G em 30%). F mostra um resultado um pouco mais 

comedido, quando comparado com G, mas ainda assim surge como um potencial inibidor da 

absorção de água. Dada a composição química de M a sua adição conduziu a um aumento dos 

valores de água assimilados. Quando adicionados combinadamente, a tendência verificada 

anteriormente foi mantida, com a mistura GF a imprimir uma ligeira redução destes valores e a 

mistura GM a registar uma atenuação dos mesmos para uma percentagem de 12,5%, seguido 

de um crescimento superior às amostras de referência para percentagens de incorporação ≥ 

15%. Mais uma vez, a mistura GFM, fez prova de que a adição conjunta de elementos com 

tendências opostas permitiu a obtenção de resultados sólidos com valores, ainda assim, abaixo 

da referência. 

Outro dado interessante de salientar, foram os valores obtidos aquando da determinação do 

coeficiente de saturação dos provetes. De modo resumido foi possível verificar que a adição 

individual de M, de F e de G conduziu, respetivamente, a uma diminuição, a uma preservação e 

a um aumento daquele parâmetro. Numa forma combinada, tal tendência foi novamente 
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notada, sendo possível concluir que as formulações onde se registou uma redução mais notória 

deste parâmetro (indicando a presença de uma maior percentagem de poros de difícil acesso) 

foram as misturas ≥ 15% de GM e GFM. 

Propriedades como a densidade e a porosidade de um dado material são importantes 

indicadores da sua resistência e durabilidade. Neste sentido, ao avaliar-se a porosidade e 

densidade dos materiais em ensaio, verificou-se que a adição individual de cinzas promoveu 

uma redução da porosidade. Tal facto está mais presente nas amostras em que se adicionou G, 

fazendo disparar os valores da densidade destas mesmas amostras. Por outro lado, a adição 

individual de M conduziu a um aumento da estrutura porosa, levando a uma diminuição da 

densidade dos provetes. Ao serem adicionados de uma forma combinada, em especial para a 

formulação GFM, foi possível corrigir a tendência contrária que os diferentes elementos 

imprimiam nas amostras, sendo possível garantir valores de porosidade inferiores ao padrão em 

mais de 1% para todas as percentagens formuladas, com uma densidade praticamente idêntica 

à das amostras de referência. 

Relativamente à resistência mecânica das peças cerâmicas concebidas à temperatura de 

sinterização utilizada, é importante frisar que, excetuando a mistura de G a 15%, todas as 

formulações simples obtiveram valores de resistência ligeiramente inferiores ao verificado nas 

amostras padrão. Estes valores apresentam um destaque adicional para as misturas de F e G a 

30% onde se verificou uma clara diminuição desta propriedade. Deste resultado foi possível 

concluir que, tanto para a argila como para o método de conformação utilizado, percentagens 

de incorporação superiores a 25% não são viáveis. Contrariamente ao sucedido com os provetes 

simples, ao determinar-se a resistência mecânica dos provetes concebidos a partir de misturas 

compostas, foi possível constatar que apenas duas das nove formulações obtiveram valores de 

resistência ligeiramente inferiores ao padrão, indicando que, quando combinados, estes 

elementos têm a particularidade de otimizar as propriedades dos materiais cerâmicos. Com um 

valor claramente superior surge a mistura GFM a 15%, imprimindo um aumento de resistência 

em cerca de 6,5% face ao valor de referência. Ainda para esta mistura, apesar de não garantir 

um resultado tão notório quanto o anterior, surge a percentagem de 17,5% com um aumento 

de resistência de cerca de 3%. 

Relativamente às variações cromáticas é possível verificar que, de uma forma individual, a 

adição dos diferentes elementos permitiu variações mínimas (dificilmente percetíveis) para 

percentagens de até 5% em F; de até 25% em G e de 10% em M. Ultrapassando estas 

percentagens, segundo os resultados obtidos, a variação de cor é facilmente detetável para um 
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qualquer observador. A grande surpresa deste ensaio foi quando se englobou conjuntamente 

os diferentes elementos já que, para qualquer uma das formulações compostas concebidas, 

após a análise dos respetivos provetes nenhuma das percentagens em ensaio (12,5%, 15% e 

17,5%) ostentava variações cromáticas possíveis de ser detetadas sem a utilização de um 

equipamento específico. 

Relativamente aos resultados obtidos e tendo em consideração que estes podem ser divididos 

tendo em conta o objetivo que levou à aplicação de diferentes subprodutos (otimização e/ou 

melhoramento das propriedades tecnológicas ou maximização da incorporação de subprodutos, 

mantendo a fiabilidade das peças cerâmicas) é possível destacar várias formulações. Como 

melhores formulações do presente trabalho surgem as misturas GFM a 15% e 17,5%. Na base 

desta seleção estão características como retrações manifestamente inferiores, perdas de massa 

e densidade extremamente próximas às amostras de referência, valores de absorção de água e 

de porosidade inferiores, resistência mecânica superior e variações cromáticas inexistentes, em 

relação às amostras padrão, fazendo prova das mais-valias aplicacionais da incorporação 

conjunta destes elementos [(G – 10%; F – 2,5% e M – 2,5%) e (G – 10%; F – 3,75% e M – 3,75%)]. 

Para o caso em que se pretende uma maximização da quantidade de produtos a incorporar, 

tendo em vista uma redução da quantidade de matéria prima empregue (argila), é aceitável 

dizer que a adição de cinzas (F e G) até uma percentagem máxima de 25% pode ser considerada 

tendo em atenção alguns requisitos; caso se deseje manter uma tonalidade próxima da 

referência deverá ser utilizada a variante G; no entanto, caso se pretenda que o cerâmico em 

questão apresente uma densidade semelhante à amostra de referência, de modo a não 

sobrecarregar excessivamente a estrutura onde será aplicado, aconselha-se a utilização de F. 

Resumindo, caso se pretenda fabricar cerâmicos que terão uma função estética (revestimento 

de fachadas), para este nível de incorporação (25%), a variante de cinza a utilizar deverá ser G; 

caso se pretenda obter materiais cerâmicos para a construção de panos de alvenaria (tijolos) 

deverá utilizar-se a cinza do tipo F.  

Relativamente à adição de M conclui-se que as percentagens máximas de incorporação não 

devem ultrapassar os 5% de forma a gerarem-se benefícios adicionais. 

Dadas as mais valias aplicacionais evidenciadas nesta dissertação, juntamente com o facto de as 

cinzas serem uma fonte segura de aluminossilicatos e, tendo em atenção o custo reduzido deste 

subproduto, é possível concluir com segurança que, o mesmo se apresenta como uma clara 

alternativa aos aditivos tradicionais, apresentando características ideais para a conceção de 

materiais cerâmicos de revestimento, aliás conforme já referido por Kneiss (2005). 
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Em suma, é possível concluir que o objetivo traçado foi plenamente atingido. A partir da 

combinação de três materiais sem utilidade aparente, foi possível melhorar substancialmente 

as propriedades tecnológicas dos materiais cerâmicos. Este trabalho faz prova das inúmeras 

valências da utilização destes subprodutos e desafia as indústrias cerâmicas a debruçarem-se no 

seu estudo e posterior utilização. Deste modo, além das quantidades de matérias primas 

economizadas, estar-se-á a produzir cerâmicos ecológicos, assumindo-se como uma clara 

alternativa à utilização dos materiais cerâmicos de construção tradicionais. 

6.2.  Trabalhos futuros 

Tendo em consideração todo o volume de trabalho envolvido na presente dissertação, houve 

um sem número de situações a que não foi possível dar resposta em tempo útil. Neste sentido, 

por forma a reiterar e dar continuidade ao presente trabalho, encontram-se seguidamente 

descritas algumas situações que futuramente poderão completar e melhorar toda esta 

investigação. E são elas: 

• Aplicação numa escala semi-industrial 

Tendo em consideração os resultados promissores obtidos no presente trabalho, sugere-se a 

aplicação dos diferentes elementos empregues (F, G e M), de modo individual e/ou combinado, 

num processo pré-industrial, a fim de comprovar a exequibilidade de materiais cerâmicos de 

construção contendo tais subprodutos. Para o efeito, novas experiências utilizando outras 

variedades de argila comum deverão ser realizadas. Neste contexto deverão ainda ser efetuados 

estudos de viabilidade económica e de toxicidade a fim de despistar eventuais efeitos 

secundários resultantes da utilização destes materiais. 

• Peneiração e posterior utilização da argila 

Uma das situações em que foi necessário um maior dispêndio temporal foi precisamente o 

destorroamento dos pequenos torrões de argila formados após o seu processamento no moinho 

de maxilas. Acredita-se que a peneiração e posterior uso da fração < 63 µm permitiria reduzir 

substancialmente os tempos associados a todo este processo. 

• Moagem e futura utilização da fração de cinzas de fundo > 125 µm 

Tendo este trabalho como um dos objetivos a valorização de “resíduos” industriais, fará todo 

sentido tentar aplicar estes materiais num todo. Mais uma vez, dado o reduzido tempo 

disponível, apenas foi possível examinar o comportamento das frações mais finas (pois não 

necessitavam de qualquer processamento, podendo ser englobadas sem qualquer limitação). 
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Por outro lado, a fração > 125 µm carecia de uma moagem adicional e optou-se por deixar este 

material para futura aplicação. Dois possíveis destinos para este produto poderá ser a moagem 

em moinho de anéis e posterior aplicação em materiais cerâmicos, ou então, dadas as suas 

características físicas e granulométricas, como substituto da areia no fabrico de argamassas. 

• Emprego de cinzas volantes resultantes da queima do carvão 

Ao apresentarem-se com uma granulometria extremamente fina e tendo em consideração os 

bom resultados obtidos da inclusão de cinzas de fundo, acredita-se que a adição de cinzas 

volantes na indústria cerâmica venha igualmente a trazer efeitos benéficos nas propriedades 

tecnológicas deste tipo de materiais. Atendo ao facto deste material apresentar um tamanho de 

grão bastante fino, a sua utilização tornar-se-á direta sem necessitar de qualquer tipo de 

processamento adicional. Sugere-se, portanto, um estudo de viabilidade a fim de avaliar os 

efeitos da incorporação deste material. 

• Aplicação combinada de cinzas de fundo e borras de café 

Atendendo ao facto de a adição de borras de café permitir uma melhoria substancial das 

características plásticas das pastas argilosas onde são incluídas (Sena da Fonseca et al., 2014), 

acredita-se que, quando combinadas com altas percentagens de cinza de fundo (> 20%), seja 

possível melhorar a trabalhabilidade e, consequentemente, a extrudabilidade dessas pastas, 

resolvendo deste modo o arraste de material característico para este nível de incorporação de 

cinzas. 

• Incremento do tempo de repouso e compactação das pastas argilosas 

Crê-se que melhores resultados de extrusão poderiam ser alcançados através de duas formas. 

Após sofrer o embalamento a vácuo, a pasta poderia ser compactada triaxialmente de forma a 

garantir um ordenamento generalizado em todos os seus pontos. Por outro lado, completando 

este facto, se se aumentasse o período de repouso das pastas e a partir da utilização de um 

lubrificante, muito provavelmente seria possível mitigar o efeito de escamação evidenciado 

aquando a fase de extrusão. 

• Aspetos técnicos a melhorar na extrusora 

Apesar do método de conformação ter-se revelado expedito e propenso à obtenção de amostras 

com um rigor físico aceitável, acredita-se que, com a adoção de: um sistema por vácuo, de uma 

fieira cónica de secção retangular (figura 7.1) e de um mecanismo que permita um total domínio 
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da velocidade de extrusão, seja possível a obtenção de amostras com um rigor concecional 

manifestamente superior. 

• Repetição e realização de ensaios adicionais 

É ainda importante referir que poderiam ter sido realizados um sem fim de técnicas e métodos 

com o intuito de valorizar, ainda mais, as valências aplicacionais dos subprodutos em análise. 

Neste sentido, teria sido interessante ter-se realizado uma pesagem progressiva (às 24h, 48h e 

72h, p. ex.) aquando da secagem dos provetes argilosos em estufa. Deste modo seria possível 

estabelecer uma correlação entre a perda de água com o tempo de secagem das amostras 

argilosas. Uma análise de porometria por mercúrio poderia complementar a justificação de 

alguns resultados. O estudo da temperatura de vitrificação e da influência da ação do nevoeiro 

salino sob as amostras são outros pontos interessantes de avaliar. Por último, atendendo aos 

dúbios resultados obtidos a partir da análise química por FRX, aconselha-se a repetição deste 

ensaio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.1 – Esboço de uma possível fieira cónica de secção retangular. Fonte: Imagem Pessoal 
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