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Porto Ferreira a uma massa básica utilizada no Pólo Cerâmico de Santa
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RESUMO
Na busca pela diversificação de produtos cerâmicos pelo processo via-seca, foi
adicionada na composição de uma massa básica de uma empresa cerâmica localizada
no Pólo Cerâmico de Santa Gertrudes-PCSG, uma argila expansiva da Formação
Corumbataí encontrada na cidade de Porto Ferreira. A caracterização cerâmica foi
realizada na Indústria Cerâmica Porto Ferreira seguindo as normas (ABNT, 1997). As
amostras primeiramente foram prensadas resultando em corpos de prova de dimensão
de 10x3 cm que foram posteriormente queimados em forno de laboratório na
temperatura de 1160°C. Foram realizados os testes de resistência mecânica a flexão
(cru, seca e queimada), absorção de água, densidade aparente, retração de queima
(nas amostras individuais e na composição de 30% da amostra Porto Ferreira (APF) e
70% da amostra de Santa Gertrudes (ASG). Os resultados cerâmicos mostraram que
as amostras individuais apresentaram resultados bons de MRF e de AA, sendo de
633,76 Kgf/cm2 e 0,37% para amostra de Santa Gertrudes (ASG) e de 437,32 e 3.06%
para a amostra de Porto Ferreira (APF). Já o resultado da composição mostraram um
aumento no MRF para valores de 722,20 Kgf/cm2 e aumento nos valores de AA para
0,75%. O argilomineral do tipo expansivo “montmorilonita” encontrada nas argilas da
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amostra Porto Ferreira (APF) contribuíram na melhora do empacotamento e
conseqüentemente na melhora das propriedades cerâmicas.

Palavras – Chaves: Pólo Cerâmico de Santa Gertrudes, Formação Corumbataí,
diversificação de produtos
INTRODUÇÃO
A produção de revestimento no Pólo Cerâmico de Santa Gertrudes aumentou de
forma progressiva nos últimos anos. Dados da ASPACER(1) mostram que o Pólo
Cerâmico de Santa Gertrudes-PCSG produziu 509 milhões de m2 no ano de 2010. Para
assegurar este crescimento e garantir a sustentabilidade comercial do PCSG é
necessário buscar a diversificação de produtos. Esta é uma tarefa que necessita de
aprofundamento do conhecimento científico e tecnológico da matéria-prima e dos
processos cerâmicos envolvidos. O presente trabalho estudou as mudanças de uma
massa ao ser adicionada uma argila da Formação Corumbataí, região de Porto
Ferreira. Esta adição visa melhorar a qualidade tecnológica dos produtos obtidos pelo
Pólo Cerâmico de Santa Gertrudes.

OBJETIVOS

Buscar a melhora e a diversificação dos produtos produzidos pelo Pólo Cerâmico de
Santa Gertrudes através da adição de uma argila contendo argilominerais esmectíticos
(expansivos)

METODOLOGIA
Primeiramente as amostras foram coletadas, sendo uma na Mina Fazendinha
em Porto Ferreira (APF) e a outra em uma indústria cerâmica do Pólo Cerâmico de
Santa Gertrudes (ASG). Após coleta, as amostras, foram encaminhadas para a
indústria cerâmica Porto Ferreira onde foram submetidas aos testes cerâmicos.
Primeiramente, foram prensadas para a confecção dos corpos de prova de dimensão
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10x3 e em seguida queimadas em forno de laboratório na temperatura máxima de
1.160°C em ciclo de 30 minutos. Foram realizados os testes de absorção de água,
resistência mecânica a flexão (seca e queimada), perda ao fogo, densidade aparente e
retração linear de queima. (2)
A mineralogia foi obtida através da análise por Difração de raios X na sua constituição
total e na fração argila (< 2µm). Para obtenção dos argilominerais, a fração fina foi
separada por decantação de acordo com a Lei de Stokes

(3)

e posteriormente

depositadas em laminas de vidro formando uma película de cristais de argilominerais
orientados preferencialmente perpendiculares ao eixo cristalográfico C. Estas laminam
foram submetidas: (1) secagem ao ar (natural), (2) aquecimento à mufla (queimada) a
550 °C e (3) solvatada com etilenoglicol – (glicolada). As lâminas foram submetidas ao
Difratômetro de raios X da marca Siemens D5000 (velocidade de goniômetro de 3
(2)/min e radiação CuK) do Laboratório do Departamento de Petrologia e Metalogenia
da Unesp, Rio Claro. Para o tratamento dos gráficos, o software EVA 2.0 foi utilizado
baseando-se na metodologia (4,5)
Os óxidos maiores foram obtidos por Fluorescência de raios X em pastilhas
fundidas com metaborato de lítio e medidas em equipamento Philips modelo PW2510
A distribuição granulométrica das partículas das argilas moídas foi obtida por
difração a Laser em 800 ml de uma dispersão aquosa, utilizando como agente
dispersante 3 gotas de hexametafosfato de sódio 10% e 15 minutos de ultrassom

RESULTADOS

Característica das argilas estudadas
As argilas estudadas pertencem à unidade geológica Formação Corumbataí. A
amostra Santa Gertrudes (ASG) corresponde ao material da região do pólo cerâmico,
sendo que estas argilas são constituídas principalmente por siltitos, ora maciços, ora
laminados, ora intercalados, argilitos, folhelhos e arenitos finos a médios de cores
variadas intercalados com siltitos arenosos ou argilosos

(6)

. Já a amostra da argila de

Porto Ferreira “Mina Fazendinha” (APF) localizada na cidade de Porto Ferreira
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apresenta como características distintivas das localizadas no Pólo Cerâmico de Santa
Gertrudes o seu contato superior-topo. Elas estão sotopostas por sedimentos
quaternários de planícies aluviais recentes de grande extensão (Figura 1).

Figura 1- Perfil esquemático da Mina Fazendinha em Porto Ferreira com a descrição
litológica e granulométrica (A=argilito, S=siltito, Af=areia fina, Am=areia média,
Ag=areia grossa e C=Conglomerado).

De acordo com o perfil esquemático (Figura 1), nota-se que as argilas estudadas
estão sotopostas por sedimentos de terraços de idade quaternária (Solo orgânico,
hidromórfico e cascalho). Observa-se que estes sedimentos possuem uma variação
lateral bem marcante e apresentam-se inconsolidados. Já nas argilas da Formação
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Corumbataí pode-se observar que as rochas encontram-se alteradas com estruturas
sedimentares mal preservadas.

Mineralogia
Os difratogramas de raios X mostraram que as argilas apresentam composições
mineralógicas diferentes. A amostra da argila do Município de Porto Ferreira (APF)
contém como minerais principais: feldspato K (microclina) com distância interplanar
(d001=3.24Å),

calcita

(d001=3.0Å)

e

quartzo

(d001=3.33Å).

O

argilomineral

predominante é a montmorilonita que apresenta d001=14Å na condição natural e 17Å
sobre tratamento com etilenoglicol, seguida da illita com d001=10Å nas três condições
de tratamento e de caulinita mal cristalizada (d001=7Å e desaparecimento do pico
quando submetida a queima). Já na amostra de Santa Gertrudes (ASG) os minerais
presentes são: hematita (d001 de 2,69Å), quartzo (d001=3.33) e feldspatao de Na
(albita) com d001 de 3,19 Å. O argilomineral predominante é a illita com pico em 10Å
nas três condições, também encontram-se presentes a caulinita com melhor
cristalização que na APF (com d001=7Å e desaparecimento do pico quando submetida
a queima) e montorillonita em menor proporção que em APF.

296

55º Congresso Brasileiro de Cerâmica, 29 de maio a 01 de junho de 2011, Porto de Galinhas, PE, Brasil

Figura 2. Difração de raios X (amostra total e fração argila) onde os gráficos pretos são
da amostra total, os azuis corresponde a fração argila sem tratamento (N), verde fração
argila tratada com etilenoglicol (G) e vermelho, fração argila queimada a 500°C (Q). Os
minerais: Mon=montmorillonita; IL=illita; Cau=caulinita; K-f=microclina; Na-f=albita;
Ca=calcita; Hm=hematita.

Análise Química
Os resultados obtidos por Fluorescência de raios X (Tabela I) indicaram que a amostra
ASG apresenta uma composição mais fundente em relação a amostra APF, sendo os
valores da soma (CaO + MgO+ K2O+ Na2O) de 6.90 para a amostra PSG e de 5.57
para a amostra APF. Esta composição mais fundente pode ser comprovada na
Difração de raios X, onde encontram-se maiores quantidades do mineral albita e do
argilomineral illita na amostra PSG.(Figura 2)

Tabela I. Análise química dos óxidos maiores por Fluorescência de raios X
Amostras P.F. SiO2 Al2O3 Fe2O3 TiO2 CaO MgO K2O Na2O
4,33 73,14 13,22 3,81
0,56 0,60 1,51 2,44 0,02
APF
3,63 67,43 15,17 5,71
0,66 0,59 1,77 3,48 1,06
ASG
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Distribuição Granulométrica das partículas

Figura 3 – Distribuição granulométrica das partículas de APF, ASG e composição
70%ASG-30%APF
A figura 3 mostra a distribuição granulométrica das amostras moídas e que
foram usadas para prensar os corpos de prova. Nota-se que o tamanho das partículas
de APF se localizam dentro de uma faixa mais estreita de tamanho comprometendo o
empacotamento ente as partículas, uma vez que não dispõem de suficientes partículas
finas para preencher os vazios entre partículas de tamanho semelhante. Quando se faz
a mistura, a amostra ASG (70%) contribui com uma boa quantidade de finos e a APF
fornece partículas mais grossas, ampliando a faixa de distribuição de tamanho,
influenciando assim as propriedades cerâmicas através de um empacotamento mais
eficiente dentro de um intervalo de partículas finas que vai de 0,4 a 300µm. Vale
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ressaltar que a granulometria de moagem é influenciada pela dureza da rocha e,
conforme a moagem for mais fina, a tendência é de aproximar a distribuição
granulométrica das diferentes amostras.

Características Cerâmicas
Observou-se que o valor da retração linear de queima (7.73%) de ASG diminuiu
com adição da amostra Porto Ferreira (APF) (7,60%) demonstrando que o
empacotamento dos grãos melhorou com a adição desta argila. A retração de queima é
muito importante, pois representa um parâmetro que controla os defeitos dimensionais
da peça após queima. A resistência mecânica queimada apresentou valores de 633.76
Kgf/cm2 para a amostra Santa Gertrudes (ASG), de 437.32 da Kgf/cm2, da argila de
Porto Ferreira (APF) e para 722.20 Kgf/cm2 na composição (70%-ASG + 30% APF).
Por outro lado, os valores de absorção de água aumentaram com a adição da Amostra
(APF) sendo de 0.37% para a argila do (ASG), de 3.06% para a de (APF) e de 0.75%
para a Composição (70% ASG + 30% APF). Tabela II. O valor alto da absorção de
água da amostra “APF” está ligada principalmente a composição montmorilonitica da
amostra (APF) encontrada na análise mineralógica por Difração de raios X. O aumento
do valor de resistência mecânica a flexão de 722.20 Kgf/cm2 da amostra da
composição é resultante da melhora do empacotamento dos grãos durante a
prensagem.
Tabela II. Caracterização Cerâmica das amostras estudadas. PCSG-Pólo
Cerâmico de Santa Gertrudes.

Testes Cerâmicos

Retração de queima %
Perda ao fogo %
Absorção de água %
Resistência
Mecânica
Seca Kgf/cm2
Resistência
Mecânica
Queimada Kgf/cm2
Densidade Aparente %
Cor de queima

Argila
(ASG)

Argila Porto Composição (70%Ferreira
ASG +30% APF)
(APF)

7.60
3.96
0.37
101.36

8.6
5.84
3.06
99.95

7.73
4.85
0.75
135.92

633.76

437.32

722,20

2.02
vermelha
escuro

2.01
vermelho
amorronzado

2.08
vermelho
amorronzado

299

55º Congresso Brasileiro de Cerâmica, 29 de maio a 01 de junho de 2011, Porto de Galinhas, PE, Brasil

A absorção de água e a resistência mecânica a flexão são importantes
parâmetros que classificam o produto de acordo com o Grupo de absorção de água. De
acordo com os resultados obtidos, podemos classificar os resultados cerâmicos da
Composição (70%-ASG +30% APF) dentro do Grupo BIb. Tabela III

Tabela III. Classificação dos grupos cerâmicos de revestimentos segundo ABNT
(1997), aplicadas a peças de dimensão 2x7cm
Absorção de
água

0-0,5 %
0,5-3%
3-6%
6-10%
10-20%

Grupo de ABS Módulo de ruptura

BIa
BIb
BIIa
BIIb
BIII

350-500 Kgf/cm2
300-450 Kgf/cm2
320-350 Kgf/cm2
180-300 Kgf/cm2
150-200 Kgf/cm2

denominação atual

porcelana
grés
Baixa ABS
semi-poroso
poroso

CONCLUSÕES
Para que o Pólo Cerâmico de Santa Gertrudes continue crescendo e garanta sua
sustentabilidade comercial será necessário buscar a diversificação de produtos. Os
resultados do trabalho indicaram que a aditivação da argila da Mina Fazendinha
encontrada na cidade de Porto Ferreira nas argilas tradicionais do Pólo Cerâmico de
Santa Gertrudes melhoraram as propriedades tecnológicas.
Esta melhora é dada principalmente pela presença dominante do argilomineral
expansivo montmorilonita encontrada na análise por Difração de raios X que melhora a
distribuição granulométrica dos grãos durante a prensagem e consequentemente o
empacotamento. Isto ocorre por ser um mineral que naturalmente se encontra dentro
de uma faixa granulométrica fina, além de contribuir com a plasticidade da massa do
ponto de vista estrutural devido ao seu caráter expansivo, permitindo melhor
acomodamento das partículas.
Os resultados cerâmicos possibilitaram enquadrar a composição (70%-ASG +30%
APF) dentro do Grupo BIa (porcelanatos). Testes cerâmicos industriais bem como a
formulação de novas composições poderão comprovar os resultados obtidos. A
melhora da prensabilidade da placa cerâmica, diminuindo a força aplicada pela prensa
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e também a possibilidade de produção de placas mais finas, mostrou-se possível com
a aditivação proposta.
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TITLE
ADDITION OF AN EXPANSIVE CLAY FACIES OF CORUMBATAÍ FORMATION
FROM PORTO FERREIRA CITY TO CERAMIC MASS USED IN CERAMIC POLE
SANTA GERTRUDES FOR DRY PROCESS
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ABSTRACT
In the search for diversification of ceramic products by the dry-process, in this work was
added in the composition of a ceramic mass of Santa Gertrudes Ceramic Pole-PCSG,
an expansive clay of Corumbataí Formation found in Porto Ferreira city. The ceramics
characterization was carried out in Porto Ferreira Ceramic Industry following the
standards (ABNT, 1997). The samples were first pressed resulting in specimens of
dimension 10x3 cm which were burned in a laboratory furnace at a temperature of 1160
° C. The tests were conducted of the flexion strength (raw, dry and burning), water
absorption, bulk density, firing shrinkage in individual samples and the composition of
30% of sample Porto Ferreira (APF) plus 70% sample of Santa Gertrudes (ASG). The
results showed that the ceramic samples showed good results from individual MRF and
AA: 633.76 Kgf/cm2 and 0.37% for a sample of Santa Gertrudes (ASG) and 437.32 and
3.06% for the sample of Porto Ferreira (APF). The result of the composition showed an
increase in values or MRF= 722.20 Kgf/cm2 and increased values of AA to 0.75%. The
expansive clay type "montmorillonite" clays found in the sample Porto Ferreira (APF)
have contributed in improving the packaging and therefore the improvement of the
ceramic properties.
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