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Resumo 
 

Este trabalho tem por objetivo caracterizar um resíduo de cerâmica 

vermelha, chamote, gerado a partir da trituração em moinho de martelos de 

peças defeituosas de blocos de vedação queimados em forno tipo Hoffmann 

por uma indústria do município de Campos dos Goytacazes-RJ. O chamote foi 

submetido a ensaios de difração de raios-X, fluorescência de raios-X, análise 

térmica diferencial e termogravimétrica, dilatometria, peneiramento e 

sedimentação por gravimetria e microscopia ótica. Os resultados indicaram que 

o chamote é constituído predominantemente de quartzo, mica muscovita e 

hematita. Foi possível notar também a presença de caulinita, indicando que os 

blocos de vedação foram queimados em temperaturas baixas, inferiores a 

600oC. Finalmente, os resultados de caracterização indicaram que o chamote 

apresenta-se como um material não plástico alternativo para ser utilizado em 

mistura com argilas para a fabricação de cerâmica vermelha. 
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INTRODUÇÃO 

 
A indústria de cerâmica vermelha é a indústria de blocos, tijolos, telhas, 

tubos, ladrilhos, elementos vazados ou outros. As matérias-primas principais 

são constituídas por argilas plásticas cujos componentes principais são 

argilominerais, matéria orgânica, óxidos e hidróxidos de ferro e alumínio. 
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Geralmente essas matérias-primas são retiradas das margens dos rios, lagos 

ou de várzeas(1).  

Como toda grande indústria, principalmente a de beneficiamento de 

matérias-primas naturais, as indústrias de cerâmica vermelha geram um 

grande volume de resíduos sólidos. Estima-se que 10% do total produzido por 

essas cerâmicas transformam-se em resíduos durante o processo de 

fabricação, transporte e estocagem, gerando aproximadamente 19 mil 

toneladas /mês de resíduo(2). 

O pólo de cerâmica vermelha de Campos dos Goytacazes produz 

aproximadamente 75 milhões de peças/mês, voltada basicamente para a 

produção de blocos de vedação(3). A produção de cerâmicas de maior valor 

agregado como telhas, pisos e revestimentos rústicos, blocos estruturais, 

dentre outros é bem menor em comparação com os blocos de vedação(4).  

Uma das linhas de pesquisa atuais do LAMAV/UENF consiste no 

desenvolvimento de adoquim cerâmico, pavimento intertravado utilizado, 

sobretudo, em vias públicas. Na composição de massa do adoquim utilizam-se 

argilas como matérias-primas principais. Eventualmente outras matérias-primas 

também são utilizadas com destaque para o chamote. Este tipo de material 

além de possibilitar um aspecto rústico ao produto confere características 

antiderrapantes, ajusta a plasticidade das argilas, facilita a secagem e reduz a 

retração das peças(4). 

Este trabalho tem como objetivo principal determinar as características 

mineralógicas, químicas e físicas de interesse para posteriormente ser utilizado 

em composição de massa para a produção de adoquim cerâmico.   

 
MATERIAL E MÉTODOS 

 
O chamote foi obtido por meio da trituração em moinho de martelos de 

peças defeituosas de blocos de vedação queimados em forno tipo Hoffmann 

por uma indústria do município de Campos dos Goytacazes. Os ensaios 

utilizados para sua caracterização foram: difração de raios-X, fluorescência de 

raios-X, análise térmica diferencial e termogravimétrica, peneiramento e 

sedimentação por gravimetria, microscopia ótica e dilatometria. 

A composição química do resíduo foi obtida por fluorescência de raios-X 

em equipamento Philips, modelo PW2400. A análise das fases cristalinas foi 
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feita por difração de raios-X (DRX) em difratômetro XRD6000, marca 

SHIMADZU operando com radiação Cobre (Cu-Kα) e varredura de 2θ variando 

de 5 a 60º. 

A análise termogravimétrica foi feita em aparelho termoanalisador STA 

409C, com taxa de aquecimento de 10°C. min-1. A análise térmica diferencial 

assim como a dilatometria foi realizada em BP 300, BP engenharia. 

A distribuição de tamanho de partícula do chamote foi obtida por meio do 

método de peneiramento e sedimentação por gravimetria(5), e a morfologia das 

partículas foi avaliada por microscopia ótica (MO) em microscópio ótico 

TECNIVAL CGL. 

 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
A análise por difratograma de raios-X, Fig. 1, revela que o chamote 

apresenta como fase cristalina predominante quartzo e mica muscovita. Além 

disso, podem-se observar pequenos picos de hematita, bem como a presença 

de caulinita, o que evidencia que o chamote foi obtido de peças que não 

tiveram sua temperatura de queima superior a 600º. Acima dessa temperatura 

a caulinita perde sua água de constituição transformando-se numa fase amorfa, 

a metacaulinita(6). Embora possua caulinita, um mineral argiloso, o chamote 

não apresentou plasticidade no ensaio de Atterberg(7,8). 

 
 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Difratograma de raios-X do Chamote. C = caulinita; Q = quartzo; M = 

mica muscovita; H = hematita. 

 
A Tab. 1 apresenta a composição química do chamote. A sílica e a 

alumina são os óxidos predominantes, associados, sobretudo, aos 

aluminosilicatos como o mineral argiloso e a mica muscovita. Nota-se que o 
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material apresenta elevada porcentagem em peso de Fe2O3 o que confere a 

cor avermelhada aos blocos de vedação que originaram o chamote. Observa-

se também baixos teores relativos de óxidos alcalinos fundentes como K2O e 

Na2O. Além disso, são observados baixos valores de perda ao fogo que pode 

estar associado as perda de hidroxila dos hidróxidos (gibsita Al(OH)3 e goetita 

Fe(OH)3 ) e da caulinita (2SiO2.Al2O3.2H2O) fases mineralógicas características 

das  argilas da região. 

 
Tabela 1: Composição química do chamote (% em peso). 

SiO2 Al2O3 Al2O3 MgO P2O5 K2O CaO TiO2 MnO P.F. 

48,12 32,18 9,83 0,85 0,27 1,78 0,41 1,47 0,17 4,37 

  
A Fig. 2 apresenta as curvas de TG/DTG e ATD do chamote. A análise 

termogravimétrica revela uma perda de massa total do chamote de 4,1% para 

queima até aproximadamente 1000oC. Nota-se uma perda de massa de 1,6% 

até aproximadamente 350oC. Esta perda de massa é devido à eliminação de 

água de umidade e possivelmente re-hidratação de óxidos. Entre 400 e 600oC 

aproximadamente ocorre uma perda de massa de  2,3% associada à perda de 

água de constituição da caulinita remanescente da argila. Este resultado 

comprova que os blocos de vedação foram queimados em temperaturas 

inferiores a 600oC.  

Já a curva ATD do chamote mostra dois picos endotérmicos e um pico 

exotérmico. Na temperatura aproximada de 128ºC há um pico endotérmico 

associado provavelmente à perda de água de umidade. Por volta de 586ºC, 

observa-se um segundo pico endotérmico atribuído à eliminação de água de 

constituição da caulinita conforme discutido anteriormente. Finalmente, o pico 

exotérmico a 953oC está associado à decomposição da metacaulinita(6).  
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Figura 2: Curvas TG/DTG (A) e ATD do chamote (B). 

 
A curva dilatométrica do chamote, Fig. 3, apresenta uma retração inicial 

com início a aproximadamente a 100ºC, que pode estar associada à eliminação 

de água ligada ao plastificante adicionado ao material, silicato de sódio. Em 

seguida, não ocorre variação dimensional do chamote até a temperatura de 

885ºC. Este comportamento comprova o caráter estável e inerte do chamote. A 

partir daí, nota-se uma brusca redução da retração devido à sinterização do 

chamote. Como o material que originou o chamote foi queimado em 

temperaturas inferiores a 600oC, este comportamento passa a ser similar à 

argila, com formação de fase liquida e sinterização por difusão no estado 

sólido.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3: Curva dilatométrica do Chamote. 
 
A Fig. 4 apresenta a curva de distribuição de tamanho de partícula do 

chamote. Pode-se observar que o chamote apresenta um percentual de fração 

“argila”, considerada abaixo de 0,002 mm, de acordo com a classificação da 
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International  Society of Soil Science(9), de 5,4% em peso. As frações “silte” 

(0,002 a 0,02 mm) e “areia” (de 0,02 a 2 mm) são de 9,6% e 85%, 

respectivamente. Esta granulometria do chamote, mais grosseira que a argila, 

pode facilitar o processo de secagem e melhorar o grau de empacotamento 

das cerâmicas (10).  

 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 4: Distribuição de tamanho de partícula do chamote. 

 
A análise morfológica por MO, Fig. 5, revela a presença de partículas de 

quartzo, indicadas por setas brancas, partículas com coloração mais escuras 

que podem estar associados a minerais ferromagnesianos, provavelmente do 

grupo dos anfibólios e piroxênios, setas pretas, e ainda partículas de mineral 

micáceo, circundadas. Estas fases estão coerentes com a composição 

mineralógica do chamote discutida anteriormente.  

 
 
 
 
 
 
 

Figura 5: Microscopia ótica do chamote.  
   
CONCLUSÕES 

 
A caracterização mineralógica do chamote revelou que esse material é 

constituído, sobretudo, por quartzo, mica muscovita, hematita e caulinita como 

fases cristalinas. A presença de caulinita evidencia que os blocos de vedação 

que originaram o chamote foram queimados a temperaturas inferiores a 600ºC. 
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O chamote apresenta granulometria com maior fração “areia” o que pode 

contribuir para ajustar a plasticidade da argila, facilitar a secagem e reduzir a 

retração das peças. 

 O comportamento dilatométrico do chamote indica estabilidade 

dimensional até aproximadamente à temperatura de 885oC. A partir daí, o 

chamote apresenta uma brusca redução de tamanho devido à sinterização por 

formação de fase líquida e difusão no estado sólido. 
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CHARACTERIZATION OF GROG OF BRICKS 
 
 
 

ABSTRACT 
 
 
 

This work aims to characterize a waste of red ceramic, grog, generated 

from the milling of defective pieces of bricks fired in a Hoffmann type furnace by 

a industry from Campos dos Goytacazes-RJ. The grog was tested for X-ray 

diffraction, X-ray fluorescence, thermogravimetric and differential thermal 

analysis, dilatometry, sieving and sedimentation by gravity and optical 

microscopy. The results indicated that the grog is predominantly constituted of 

quartz, muscovite mica and hematite. The presence of kaolinite indicates that 

the bricks were fired at low temperatures, below 600ºC. Finally, the 

characterization results indicated that the grog presents itself as an alternative 

non plastic material to be used in mixtures with clays for the production of red 

ceramics. 

 
Key-words: clay, characterization, red ceramic, grog 
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