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RESUMO 
 
A produção de materiais obtidos por meio da cristalização controlada de vidros, 

chamados vitrocerâmicos, tem-se mostrado interessante pela possibilidade do 

desenvolvimento de microestruturas diferenciadas, com tamanho de grão reduzido e 

com a presença de fase amorfa residual em quantidades desejadas. O método 

utilizando a análise térmica diferencial de varredura (ATD) proporciona a investigação 

das propriedades do material sobre uma ampla faixa de temperatura, sendo 

extensamente aplicada aos processos de cristalização de materiais vitrocerâmicos. 

Dentro desse contexto, este trabalho determinou a temperatura de máxima taxa de 

crescimento cristalino e a cinética de nucleação de materiais vitrocerâmicos do sistema 

SiO2-Al2O3-Li2O obtidos com a adição de cinzas pesadas de carvão mineral como fonte 

de aluminossilicatos, por meio da utilização da técnica de análise térmica diferencial de 

varredura. 

 
Palavras chaves: vitrocerâmicos, tratamento térmico, análise térmica diferencial de 

varredura, cinzas pesadas. 
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1. INTRODUÇÃO 
 
 

O aumento da competitividade internacional impõe às indústrias do setor 

cerâmico a necessidade de incrementar a qualidade de seus produtos. Por outro lado, a 

busca por matérias-primas de baixo custo e o tratamento adequado da questão 

ambiental relacionada aos processos de produção é um fator diferencial, porquanto 

pode ser decisivo na escolha de um determinado produto pelo mercado cada vez mais 

exigente. 

O Brasil possui parte de sua matriz energética oriunda de usinas termelétricas, 

que geram energia por meio da combustão do carvão mineral. O carvão mineral é a 

maior fonte de energia não renovável no País. As maiores reservas de carvão estão 

localizadas nos estados  Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná com 28,8 bilhões, 

3,4 bilhões e 100 milhões de toneladas, respectivamente (1). Os principais impactos 

ambientais produzidos durante as etapas de lavra e beneficiamento do carvão 

decorrem da disposição de resíduos sólidos estéreis e rejeitos, constituídos 

basicamente por materiais carbonosos e minerais (pirita e argilominerais) sem valor 

comercial, que são depositados em áreas próximas ao local de mineração (2). 

As características físicas, químicas e mineralógicas das cinzas de carvão, 

resultantes da combustão do carvão mineral em usinas termelétricas,  são compatíveis 

com várias matérias-primas utilizadas nas indústrias cerâmicas, o que indica uma 

possibilidade de substituição parcial ou integral destas matérias-primas por esse 

resíduo. O resíduo é fonte de compostos aluminosilicatos e é majoritariamente formado 

pelas fases cristalinas quartzo (SiO2) e mulita (3Al2O3.2Si2O3) 
(3). 

Os vitrocerâmicos são materiais policristalinos obtidos por meio da cristalização 

controlada de vidros, ou seja, a partir de um material vítreo pode-se estabelecer um 

crescimento controlado de fases cristalinas no interior da rede vítrea mediante 

tratamento térmico conveniente. A produção dos vitrocerâmicos tem-se mostrado 

interessante pela possibilidade do desenvolvimento de microestruturas diferenciadas, 

com tamanho de grão reduzido, orientação aleatória, com a presença de fase amorfa 

residual em quantidades diferenciadas (4).  Estas características permitem a obtenção 
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de materiais com propriedades diferentes daquelas obtidas em cerâmicas produzidas 

por processos convencionais, sendo os vitrocerâmicos caracterizados por uma grande 

diversidade de comportamento e propriedades técnico/tecnológicas. Outra 

característica importante na produção de vitrocerâmicos é a possibilidade de utilização 

de matérias-primas difíceis de serem reaproveitadas nos processos convencionais, 

como é o caso de resíduos industriais, onde se destacam, entre outros, as escórias de 

alto forno, escórias de aciaria, cinzas leves e pesadas de carvão mineral, entre outras(5).  

A utilização das teorias que regem os fenômenos de cristalização para o 

desenvolvimento de materiais vitrocerâmicos a partir de cinzas pesadas de carvão 

mineral  foi um importante passo para a obtenção tecnológica de materiais de elevado 

valor agregado, gerando opções de uso industrial que diminuem os problemas 

ambientais  possibilitando a redução dos custos das matérias-primas necessárias ao 

processo (6).  

O processo de cristalização para o desenvolvimento de um material vitrocerâmico 

pode ser dividido em duas etapas: nucleação ou formação de germes cristalinos e 

crescimento de cristais pela deposição de material sobre os núcleos formados(4). O 

controle microestrutural de um material vitrocerâmico, através de um processo de 

cristalização controlada, consiste em uma grande ferramenta para o monitoramento das 

propriedades do mesmo. Para isto, necessita-se avaliar o comportamento do material 

em relação às mudanças de determinados parâmetros, como tempo e temperatura de 

nucleação e cristalização. Existem diferenças entre um vitrocerâmico, obtido através de 

uma cristalização controlada de um material vítreo de origem de uma peça de vidro que 

tenha sofrido o processo de devitrificação espontânea, problema de processo com o 

qual a indústria vidreira tem que, por vezes, se deparar e que consiste na cristalização 

indesejada de produtos que previamente eram totalmente vítreos. 
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De acordo com a literatura (6), a análise térmica diferencial de varredura - ATD, 

proporciona investigações de propriedades simples sobre uma ampla faixa de 

temperaturas, sendo extensamente aplicada aos estudos de cristalização. Outras 

técnicas muito utilizadas são o método clássico, através de observações em 

microscópio ótico e eletrônico, e a difração de raios X . 

O método de análise térmica diferencial de varredura - ATD permite avaliar a 

eficiência do tratamento térmico de nucleação empregado, através da variação dos 

picos de cristalização da amostra temperada em relação à amostra previamente 

nucleada. Através deste procedimento pode-se estimar a temperatura de máxima taxa 

de nucleação (Tnmax), e a cinética de nucleação, ou seja, a frequência de núcleos em 

relação ao tempo (tn)
 (6).  

Dentro desse contexto, o objetivo deste trabalho é o estudo dos parâmetros de 

tratamento térmico de nucleação e crescimento cristalino de materiais vitrocerâmicos do 

sistema SiO2-Al2O3-Li2O obtidos com a adição de cinzas pesadas de carvão mineral 

como fonte de aluminossilicatos, por meio da utilização da técnica de análise térmica 

diferencial de varredura. 

 

2 . MATERIAIS E MÉTODOS 

 

2.1. Obtenção dos Materiais Vítreos 

 

Os lotes de cinzas pesadas de carvão utilizados foram submetidos a secagem em 

estufa a 180 oC durante 24 horas. A caracterização química das cinzas pesadas foi 

realizada através de Fluorescência de Raios X ( FRX). 

Foram utilizadas duas composições de materiais vítreos com adição de cinzas 

pesadas de carvão mineral para o estudo dos parâmetros térmicos. Os materiais vítreos 

foram denominados: VT1, material obtido a partir de cinza pesada bruta e VT2, material 

obtido a partir da cinza pesada “corrigida”. Fez-se esta correção com a retirada 

magnética dos óxidos de ferro presentes. Este processo foi realizado através da 

submissão da mesma a um campo magnético de 1000 Gauss (8). Foi adicionado  Al2O3 

e TiO2, na forma de rutilo comercial, à cinza desferrizada originando a cinza pesada 
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corrigida. Estes foram obtidos através da fusão de misturas de composição igual a 85% 

de cinza pesada com a adição de 15% de Li2CO3, em massa. As misturas foram 

calcinadas em mufla a 800 oC durante 4 horas. As fusões foram realizadas em cadinhos 

de ZAS (zircônio-alumina-sílica).  

As composições em estudo foram fundidas sob ciclos térmicos que apresentam, 

para o vidro VT1, um patamar a 1310 oC por 30 minutos, onde ocorre a decomposição 

do carbonato de lítio e um patamar a 1400 oC, visando a homogeneização da massa 

vítrea. Para o vidro VT2, a programação de temperatura difere-se da utilizada no vidro 

VT1, pois o óxido de ferro está presente em menor quantidade, o que influencia 

fortemente na viscosidade da massa vítrea. Para VT2, a programação de fusão 

abrange um patamar a 1310 oC por 30 minutos, onde ocorre a decomposição do 

carbonato de lítio e um patamar a 1550 oC. 

 

2.2. Determinação da Máxima Taxa de Nucleação 

  

O equipamento utilizado para o estudo do comportamento térmico do vidro através 

de ATD foi um STA Netzsc, modelo 409 C. Os cadinhos utilizados (porta amostra e 

referência)  foram constituídos de alumina. O ensaio foi realizado em atmosfera ao ar 

com taxa de aquecimento de 20 oC/min. O material foi embutido em cera de abelha e 

cortado em disco diamantado em “cut off” de marca ISOMET. Os corpos de prova 

referentes aos ensaios de ATD foram cortados no tamanho de 3 mm3. 

De acordo com a literatura (9), a diferença entre a temperatura do pico de 

cristalização da amostra temperada (Tp’) e o valor de Tp, para as amostras 

previamente nucleadas, versus a temperatura de tratamento térmico (nucleação)  pode 

expressar a curva de máxima taxa de nucleação.  

As temperaturas de nucleação foram estipuladas a partir da determinação prévia 

da temperatura de transição vítrea através de análise térmica diferencial com taxa de 

aquecimento de 20 oC/min. As amostras temperadas e previamente nucleadas por 15 

minutos em diferentes temperaturas, a partir da Tg, foram ensaiadas à taxa de 

aquecimento de 20 oC/min. O valor de 15 minutos foi otimizado através de diversas 

análises preliminares, juntamente com informações extraídas da literatura (10). 
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2.3.  Cinética de Nucleação 

 

Tratando-se previamente as amostras em diferentes tempos na temperatura de 

máxima taxa de nucleação (Tnmax.), ou seja, Tp’-Tp versus os tempos de tratamento 

térmico, obtém–se uma curva de nucleação isotérmica, cujo comportamento permite 

avaliar um número de núcleos, que aumenta com a duração do tratamento cristalino. 

Na curva cinética de nucleação o tempo ótimo (to) é determinado como sendo o 

tempo de tratamento térmico máximo na Tn, que não ocasiona comparativamente 

modificações no difratograma de raios X do vidro precursor. 

 

2.4 Obtenção dos Materiais Vitrocerâmicos 

 

Os tratamentos térmicos de nucleação e cristalização foram realizados em forno 

modelo Lab 0.36/TB-1300 oC da marca Schaly. Os valores de máxima taxa e cinética 

de nucleação estudados foram utilizados como critério para a escolha das temperaturas 

de tratamento térmico. 

Para obtenção do material VCR1, vitrocerâmico derivado da cinza pesada bruta, 

foi aplicado um ciclo térmico de 15 minutos na temperatura de máxima taxa de 

nucleação determinada (720ºC), seguidos de 20 minutos na temperatura de 

cristalização (830 ºC) no vidro de origem VT1. Para VCR2, a permanência do vidro VT2 

na temperatura de máxima taxa de nucleação 730 ºC foi de 15 minutos, seguidos de 30 

minutos a 870 ºC.  

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

3.1. Caracterização do Resíduo 

 

As análises químicas da cinza pesada bruta, coletada na Usina Termelétrica Jorge 

Lacerda/SC, após o processo de desferrização estão apresentadas na Tabela 1. 
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Tabela 1. Análise química da cinza pesada bruta e da cinza pesada corrigida em 

óxidos (% em peso). 

Óxido Cinza pesada bruta Cinza pesada Corrigida 

SiO2 54,34 55,48 

Al2O3 22,82 23,21 

Fe2O3 9,96 5,36 

Cão 1,55 1,36 

Na2O 0,17 0,16 

K2O 2,40 2,39 

MgO 0,03 0,51 

TiO2 1,07 1,05 

MnO 0,52 0,03 

P2O5 0,06 0,06 

Perda ao fogo 7,07 9,41 

 

Através da Tabela 1 observa-se que, do total de 9,96% de óxidos de ferro 

presentes na cinza pesada bruta, retirou-se cerca de 54%. O TiO2 presente em teores 

em torno de 1% atua como um agente nucleante intrínseco do sistema, favorecendo o 

aparecimento dos germes cristalinos durante o processo de tratamento térmico de 

cristalização.  

A Figura 1 mostra que a cinza pesada bruta (CPB) é constituída por 

mineralogicamente por duas fases cristalinas majoritárias: quartzo (SiO2 - JCPDS 5-

490)(11) e mulita (3Al2O3.2SiO2 – JCPDS 15-776) (11), e por duas fases minoritárias 

magnetita (Fe3O4 – JCPDS 19-629) (11) e hematita (Fe2O3 – JCPDS 13-534) (11), 

associadas ao elevado teor de óxido de ferro presente em sua composição 
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Figura 1 - Difratograma de raios X da cinza pesada de carvão mineral bruta.. 

 

3.2 Determinação da Temperatura de Máxima Taxa de Nucleação para os 

Materiais Vítreos 

 

As temperaturas de transição vítrea e de cristalização para a amostra temperada 

do vidro VT1, foram determinadas como foi determinada como 639,0 oC e 832,36 oC 

respectivamente. A Tabela II apresenta a síntese dos resultados obtidos através das 

análises térmicas realizadas na amostra VT1 nucleadas a diferentes temperaturas.  

 

Tabela 2.  Síntese dos resultados obtidos por análise térmica diferencial para o 

material VT1. 

Temperatura deNucleação 
(oC) 

Temperatura deCristalização 
(oC) 

Tp’ – Tp (oC) 

640 822,48 9,88 

660 826,06 6,30 

680 829,50 2,86 

700 818,10 14,26 

710 817,50 14,86 

720 808,59 23,77 

730 820,20 12,16 

740 823,88 8,48 
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As diferenças Tp’-Tp versus as temperaturas de tratamento prévio de nucleação 

resultaram na curva de máxima taxa de nucleação. A temperatura de máxima taxa de 

nucleação foi determinada foi de aproximadamente 720,0 oC. Nesta temperatura ocorre 

a maior formação de núcleos, temperatura na qual a nucleação é favorecida. 

Em relação ao vidro VT2, as temperaturas de transição vítrea e de cristalização 

para a amostra temperada foram obtidas como 642,0 oC e  866,0 oC respectivamente. 

De acordo com VARSHENYA (12), as reações redox, envolvidas no agente nucleante 

utilizado, como também em alguns constituintes da cinza pesada, como o óxido de 

ferro, estão relacionadas com a parte mais crítica da fusão do vidro, a operação de 

refinamento e, também, com o processo de nucleação. Segundo MAGELLA (13), o 

deslocamento da temperatura de cristalização, observado pela redução da temperatura 

de cristalização com o aumento da temperatura de tratamento, representa a maior 

formação de núcleos. 

A Tabela 3  apresenta a síntese dos resultados obtidos através das análises 

térmicas realizadas na amostra VT2 nucleadas a diferentes temperaturas. Analisando 

os diagramas obtidos, observa-se também a diferença de intensidade entre os picos 

exotérmicos, que se relaciona com a energia de cristalização liberada. 

Tabela 3 - Síntese dos resultados obtidos por análise térmica diferencial para o 

material  VT2. 

Temperatura de 
 Nucleação (oC) 

Temperatura de 
 Cristalização (oC) 

Tp’ – Tp (oC) 

680 830,16 35,84 

700 827,66 38,34 

710 826,28 39,72 

720 825,17 40,83 

730 814,08 51,92 

740 839,43 26,57 
 

A temperatura de máxima taxa de nucleação foi determinada como sendo 

aproximadamente 730 oC. A partir desta temperatura, os valores de Tp’-Tp começam a 

decrescer em decorrência de uma maior formação de núcleos, que por sua vez, é uma 

consequência da tendência á estabilização do sistema. Pode-se dizer então, que a 

partir da temperatura de máxima taxa de nucleação começa a se processar a 

cristalização.  
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3.3. Determinação da Cinética de Nucleação 

 

As amostras previamente nucleadas em Tnmáx. em tempos crescentes, a partir de 

5 minutos, foram ensaiadas no ATD, a taxa de aquecimento de  20oC/min. Através dos 

valores Tp’ – Tp versus os tempos de tratamento térmicos prévios de nucleação, 

obteve-se a curva da cinética de nucleação para VT2, ou seja, a frequência qualitativa 

de núcleos em relação ao tempo (Figura 2). 

A tendência da curva obtida relaciona-se com os resultados descritos na literatura 

(7). O tempo ótimo de nucleação (to) para Tnmáx foi determinado como sendo  15 

minutos. Este resultado significa que neste tempo máximo de tratamento térmico na 

Tnmáx não foram observadas comparativamente com o vidro temperado, alterações na 

difratometria da amostra e nem formação de fases cristalinas. 

A importância da determinação deste parâmetro cinético se dá em função de 

realização de um processo de tratamento térmico controlado para a obtenção de 

materiais vitrocerâmicos com características específicas, ou seja, um adequado 

monitoramento da etapa de nucleação. 
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Figura 2 -  Tp’- Tp versus o tempo de tratamento térmico para o vidro derivado da    

cinza pesada corrigida (VT2). 
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4. CONCLUSÕES 

 

O estudo dos parâmetros de tratamento térmico, envolvendo nucleação e 

crescimento cristalino, para o desenvolvimento de materiais vitrocerâmicos através de 

um processo de cristalização controlada, consiste em uma grande ferramenta para o 

monitoramento das propriedades do mesmo. O método empregado, utilizando ATD, 

permite a determinação destes parâmetros. Esta metodologia possui como vantagens 

principais, em comparação com outras técnicas, a rapidez e facilidade na realização 

das medidas, a necessidade de pequena quantidade de amostra (no caso material 

vítreo) necessária e o fato dos tratamentos térmicos poderem ser realizados no próprio 

forno do equipamento. 
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ABSTRACT 

 

The production of materials from crystallization of glass, called glassceramic, have 

proved interesting by the possibility of development of different microstructures, with 

reduced grain size and the presence of residual amorphous phase in different quantities. 

The method that uses the differential thermal analysis (DTA) provides research on the 

material properties over a wide temperature range, it´s widely applied to crystallization 

processes of glassceramic materials. Within this context, this paper aims to study the 

kinetics of nucleation and crystal growth in glassceramic materials in the system SiO2-

Al2O3-Li2O, obtained with the addition of mineral coal bottom ash as source of 

aluminossilicates, through the technique of differential thermal analysis. 

 

Key Words: glassceramic , thermal treatment , differential thermal analysis, coal bottom 
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