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RESUMO 

 

Os efeitos da adição de carbonatos em argilas utilizadas para revestimentos 

cerâmicos têm sido estudados de maneira intensiva, porém, o enfoque geralmente 

tende a ser a calcita pura ou calcário calcítico, sendo que este possui usos mais 

nobres na indústria, em especial para a fabricação de cimento. No entanto, na 

importante região produtora de produtos cerâmicos conhecida como Pólo Cerâmico 

de Santa Gertrudes, no Estado de São Paulo, ocorre em abundância o calcário 

dolomítico, pouco estudado como um possível aditivo para melhorar as propriedades 

dos produtos cerâmicos. O trabalho em questão teve por objetivo verificar a 

potencialidade do calcário dolomítico como aditivo em produtos cerâmicos, em 
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especial pisos. Utilizando-se calcário dolomítico e uma argila de comportamento 

refratário coletados dentro da região do Pólo Cerâmico, obteve-se massas argilosas 

com diferentes teores de calcário dolomítico incorporados à argila refratária, sendo 

que as misturas resultantes foram caracterizadas quanto às suas propriedades 

mineralógicas, químicas e físicas. Concluiu-se que o calcário dolomítico pode ser 

particularmente útil quando incorporado a argilas refratárias, devido às suas 

propriedades fundentes. 

 

Palavras-chave: calcário dolomítico, argila refratária, pisos 

 

INTRODUÇÃO 

 As rochas calcárias da Formação Irati aflorantes no Estado de São Paulo, em 

especial dentro da região produtora de artefatos cerâmicos conhecida como Pólo 

Cerâmico de Santa Gertrudes, são uma importante riqueza mineral para a região, 

uma vez que o calcário é de vital importância para a agricultura, sendo empregado 

como corretivo na acidez de solos. No entanto, o valor agregado do calcário é 

significativamente baixo, e os custos para sua extração vêm aumentando 

progressivamente, pois o rejeito da lavra torna-se cada vez mais volumoso, 

chegando a atingir a proporção 1:13 (ou seja, a cada 1 tonelada de calcário 

dolomítico são descartadas 13 toneladas de rejeito) em algumas minas(1). Portanto, 

procurar utilizações alternativas desse bem mineral é de suma importância, a fim de 

se aumentar o valor agregado e assim enobrecer o produto. Uma das possíveis 

aplicações das rochas calcárias da Formação Irati na região do Pólo Cerâmico de 

Santa Gertrudes seria sua utilização como aditivo na massa cerâmica. 

 O emprego de carbonatos na indústria cerâmica é relativamente comum, 

porém, tal emprego se dá majoritariamente em processos de via úmida com 

biqueima, onde o processo de fabricação admite diversas matérias-primas(2). Já nos 

processos de via seca com monequeima, predominantes no referido pólo, os 

carbonatos são considerados predominantes quando presentes na massa cerâmica, 

ao invés de aditivos. Isto se deve ao fato de as argilas da Formação Corumbataí 

(praticamente a única matéria-prima utilizada) freqüentemente apresentarem níveis 
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com cristais carbonáticos (calcíticos ou dolomíticos) de granulometria muito 

grossa(3), e sob esta condições, os carbonatos realmente causam muitos prejuízos 

ao produto final, causando problemas como queda da resistência mecânica, empeno 

das peças cerâmicas, entre outros. Por outro lado, se os carbonatos estiverem 

presentes de maneira homogênea pela massa cerâmica, com granulometria fina 

(passante em peneira ABNT 270), e em quantidades adequadas, a resistência 

mecânica, bem como outras propriedades, pode melhorar, pelo fato de haver maior 

probabilidade de se desenvolver fases cristalinas nas peças queimadas. Em argilas 

de comportamento refratário, tal incorporação pode se tornar mais eficiente ainda. 

Este é, pois, o objetivo do presente trabalho: estudar os efeitos da adição de calcário 

dolomítico em uma argila de comportamento refratário, que ocorre dentro do Pólo de 

Santa Gertrudes. 

 

METODOLOGIA 

 

 Para a realização deste trabalho a metodologia consistiu de: coleta de 

amostras, caracterização minerlaógica, caracterização química e ensaios físicos 

cerâmicos. 

 O calcário dolomítico (ou dolomito, nome mais apropriado) foi coletado em 

uma mina no distrito de Assistência (o nome da mina não está sendo divulgado a 

pedido dos proprietários da mesma), município de Rio Claro (SP), tendo-se a 

precaução de efetuar a coleta no modo de calha, e não pontual, a fim de se garantir 

a maior representatividade possível do dolomito. O banco de dolomito explorado 

comercialmente nesta mina possui aproximadamente 3 metros de espessura, 

apresentando-se finamente laminado. Após a coleta do dolomito, efetuou-se a coleta 

da argila de comportamento refratário. Escolheu-se a argila a mina Estrela D’Alva, 

também localizada no município de Rio Claro(SP), denominada de Argila Y neste 

trabalho. Após a coleta, procedeu-se à caracterização de ambas as amostras. 

 A caracterização mineralógica das amostras foi realizada aplicando-se a 

Difração por Raios-X (DRX), utilizando-se o método do pó. Inicialmente analisou-se 

as amostras de maneira integral (amostra total) e posteriormente foi extraída apenas 
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a fração argilosa de ambas as amostras (fração argila), empregando-se o método da 

decantação e remoção do material em suspensão. A fração argilosa foi analisada 

sob três condições: natural (sem tratamento algum), glicolada (amostras submetidas 

aos vapores do etilenoglicol por 24 horas) e queimada (amostras submetidas a 

temperaturas de 520ºC durante 4 horas em mufla). O equipamento utilizado na 

difração foi o Difratômetro Siemens D5000 e os difratogramas foram analisados 

através do software EVA 2.0. 

 A caracterização química se deu através do método da Fluorescência por 

Raios-X (FRX), a fim de se determinar a composição química das amostras 

(elementos maiores, na forma de óxidos, mais o teor de voláteis, denominado perda 

ao fogo ou LOI). Para tal, confeccionou-se uma pastilha para as duas amostras, as 

quais foram submetidas ao Espectrômetro de Fluorescência por Raios-X PHILIPS 

modelo PW2400. 

 Os ensaios tecnológicos cerâmicos iniciaram-se com a preparação das 

massas cerâmicas. Para tal fim, a argila Y foi moída em moinho de cruzeta a uma 

granulometria passante em peneira ABNT 30 (para os pisos cerâmicos) e em 

moinho pendular a uma granulometria passante em peneira ABNT 120 (para os 

revestimentos de monoporosa). Após a moagem, efetuou-se a aditivação do 

dolomito previamente caracterizado e moído a uma granulometria passante em 

peneira ABNT 270. Para os pisos cerâmicos, tomou-se quatro porções da argila Y 

moída em moinho de cruzeta (sendo que cada uma delas continha 

aproximadamente 1kg) e aditivou-se três delas com o dolomito, nas seguintes 

proporções: 2%, 5% e 10% (a quarta porção não sofreu qualquer aditivação). Para 

os revestimentos de monoporosa, tomou-se duas porções da argila Y moída em 

moinho pendular (sendo que cada uma delas continha aproximadamente 1kg) e 

ambas foram aditivadas com o dolomito, nas seguintes proporções: 10% e 20%. 

 Concluída a etapa de preparação das massas cerâmicas, a próxima etapa 

realizada foi a prensagem dos corpos de prova, que foi efetuada por uma prensa 

mecânica manual, com umidade média de 8%, fixando-se a densidade aparente a 

verde das peças a 1,79g/cm3. Os corpos de prova destinados à análise como pisos 

cerâmicos foram confeccionados com dimensões de 7x2cm, ao passo que os corpos 
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de prova destinados à análise como revestimentos de monoporosa foram 

confeccionados com dimensões de 10x5cm. 

 Após as etapas descritas anteriormente, procedeu-se à secagem dos corpos 

de prova. Os mesmos foram acondicionados em uma estufa a 110ºC durante 24 

horas a fim de perderem a umidade de prensagem. 

 Por fim, após a secagem, os corpos de prova foram queimados em forno 

gradiente MAITEC a três temperaturas diferentes para os pisos cerâmicos (1020ºC, 

1070ºC e 1120ºC) e a duas temperaturas para os revestimentos de monoporosa 

(1070ºC e 1120ºC). O tempo de queima para todas as amostras foi de 50 minutos. 

Com os corpos de prova queimados, para cada temperatura realizou-se os 

seguintes ensaios: módulo de ruptura à flexão, retração linear de queima, absorção 

de água e expansão por umidade. Utilizou-se difração de raios X para identificar as 

fases minerais presentes nos corpos de prova queimados (apenas amostra total). 

 

RESULTADOS E CONCLUSÕES 

 

 O difratograma de amostra total do dolomito (figura 1) apontou a existência de 

dolomita (com picos nítidos e muito bem definidos, denotando alto grau de 

cristalinidade), quartzo (cristalinidade igualmente bem definida) e feldspato 

(pequenos picos de cristalinidade baixa), além de um pico a 15Å, muito 

provavelmente relacionado a um argilomineral. Não foram encontrados vestígios de 

calcita. 

 O difratograma da fração argila do dolomito mostrou que os argilominerais 

presentes nesta amostra são a clorita (muito provavelmente do tipo expansiva) e 

illita (subordinada à clorita), além de quartzo remanescente. Os argilominerais 

possuem cristalinidade elevada, com grandes e nítidos picos. 

 No caso da Argila Y, o difratograma de amostra total identificou o quartzo 

como a fase mineral de cristalinidade mais bem definida, além de albita (com 

cristalinidade mal definida); picos com distância interbasal de 7 Å e 10 Å (este último  
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Figura 1:Difratograma de amostra total do dolomito coletado. 

 

mais evidente que o primeiro) foram verificados, correspondendo certamente a picos 

de argilominerais, os quais serão detalhados a seguir. 

 O difratograma da fração argila da Argila Y revelou a presença de illita 

(argilomineral predominante e de cristalinidade melhor definida) e caulinita 

(argilomineral subordinado e com pior cristalinidade do que a illita), além do quartzo. 

Evidências de outros argilominerais como clorita ou esmectita não foram 

encontradas. 

 Observando-se o gráfico da composição química das amostras coletadas 

(figura 2), nota-se que o dolomito apresenta um teor de SiO2 e Al2O3 acima do 

esperado, e um teor de voláteis abaixo da média. Tal fenômeno provavelmente se 

deve ao fato de o dolomito coletado ser bastante argiloso, portanto, o mesmo 

contém maior quantidade de impurezas do que os outros dolomitos que ocorrem na 

mesma região(4). A argila Y apresenta um alto teor em SiO2 (acima de 70%) e de 

Al2O3 (mais de 15%), o que justifica o comportamento refratário da mesma. Os 

teores de CaO, MgO e Na2O estão em um patamar notadamente mais baixo do que 

as argilas típicas da região, o que confere a estas últimas um caráter fundente 

pronunciado. A perda ao fogo (LOI) está na ordem de 3%, cerca de metade das 

argilas de caráter mais fundente, predominantes na área de estudo. 
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Figura 2: Tabela e gráfico da composição química das amostras coletadas. 

 

 Os resultados dos ensaios físicos cerâmicos estão dispostos na Tabela I.  

 

Tabela I: Resultados dos ensaios físicos cerâmicos realizados nos corpos de 

prova. 

Propriedades 0% pis 2% pis 5%pis 10% pis 10% mon 20% mon 

MRF–1020ºC (MPa) 12,02 17,98 23,91 21,38 16,26 18,28 

RLQ-1020ºC (%) 3,59 4,47 5,89 4,54 3,89 4,26 

AA-1020ºC (%) 20,38 18,44 16,00 17,34 20,17 18,10 

EPU-1020ºC (mm/m) 0,42 0,36 0,28 0,23 0,34 0,29 

MRF-1070ºC (MPa) 18,17 29,17 36,99 34,44 27,55 33,47 

RLQ-1070ºC (%) 6,97 8,23 11,17 10,11 8,15 10,18 

AA-1070ºC (%) 14,15 9,08 4,58 6,34 10,35 6,73 

EPU-1070ºC (mm/m) 0,21 0,20 0,17 0,15 0,14 0,09 

MRF-1120ºC (MPa) 30,37 38,35 55,97 50,99   

RLQ-1120ºC (%) 11,82 11,96 14,94 13,36   

AA-1120ºC (%) 6,18 3,17 0,11 0,13   

EPU-1120ºC (mm/m) 0,11 0,09 0,08 0,07   
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Para os pisos cerâmicos, observou-se que:  

 Os resultados para a Argila Y isenta de dolomito foram considerados 

desapontadores, especialmente a 1020ºC e a 1070ºC. A resistência mecânica 

para estas duas temperaturas ficou muito abaixo da ideal, e os valores de 

absorção de água e de porosidade aparente ficaram muito acima do limite 

considerado satisfatório. A 1120ºC, tais valores se enquadraram dentro dos 

limites considerados satisfatórios, porém, os corpos de prova sofreram um 

leve empeno. A retração linear de queima, contudo, está muito acima dos 

valores satisfatórios. Um fator curioso foi a redução do valor da densidade 

aparente a 1020ºC (1,61 g/cm3), em comparação com o corpo de prova a 

verde (a densidade de prensagem empregada para todos os corpos de prova 

foi de 1,80 g/cm3). Tal razão se deveu ao fato de que os corpos de prova 

queimados a 1020ºC apresentaram uma taxa de perda ao fogo maior do que 

a retração linear de queima, e isto fez com que os mesmos perdessem uma 

quantidade considerável de massa, mas não de volume. Diante dos 

resultados obtidos, constatou-se que a Argila Y, isoladamente, não é uma 

argila adequada para a confecção de revestimentos cerâmicos do tipo piso, 

sendo necessário incorporar aditivos a esta argila, a fim de propiciar um 

aumento da resistência mecânica e uma diminuição da porosidade aparente e 

da absorção de água do produto final. 

 Os resultados para a Argila Y aditivada com 2% de dolomito se revelaram 

superiores aos da mesma argila sem aditivação. Em todo caso, à temperatura 

de 1020ºC os corpos de prova ainda não apresentaram bons resultados, 

sobretudo de absorção de água, ao passo que a 1070ºC os resultados 

obtidos (de absorção de água e de resistência mecânica, sobretudo) 

credenciaram os corpos de prova a se enquadrarem no grupo BIIb, 

superando a massa cerâmica anterior a esta temperatura (que se enquadrou 

no grupo BIII). A 1120ºC, os corpos de prova iniciaram processo de fusão, 

sofrendo empeno maior do que o observado na massa cerâmica anterior 

(ainda assim, menor do que os corpos de prova confeccionados com a Argila 

X). A 1020ºC, observou-se o mesmo fenômeno de redução da densidade 

aparente ocorrido na amostra anterior, e os motivos são os mesmos. 
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 Os resultados da massa cerâmica aditivada com 5% de dolomito se revelaram 

os mais promissores entre os ensaios tecnológicos cerâmicos. A 1020ºC, 

embora a resistência mecânica tenha apresentado um bom valor, a absorção 

de água apresentou um valor bastante acima do ideal (que a enquadrou no 

grupo BIII). A 1070ºC, os resultados de absorção de água e de resistência 

mecânica foram os melhores obtidos neste ensaio e permitiram aos corpos de 

prova se enquadrarem dentro do grupo BIIb. A 1120ºC, os corpos de prova já 

demonstravam indícios de fusão e apresentaram empeno considerável. O já 

referido fenômeno de redução da densidade aparente nos corpos de prova 

queimados a 1020ºC também foi observado aqui. 

 Os resultados da massa cerâmica aditivada com 10% de dolomito sofreram 

um ligeiro declínio em relação aos resultados da massa aditivada com 5%, 

para as três temperaturas de queima. Ainda assim, os corpos de prova 

queimados a 1070ºC apresentaram resultados que os possibillitaram ser 

incluídos no grupo BIIb. A 1020ºC, como havia ocorrido na massa cerâmica 

anterior, os resultados obtidos a enquadraram no grupo BIII, e a 1120ºC, os 

corpos sofreram um processo de fusão acentuado, com empeno 

considerável. Observou-se também aqui o fenômeno da diminuição da 

porosidade aparente dos corpos de prova queimados a 1020ºC, em 

comparação com a densidade de prensagem. 

Para os revestimentos de monoporosa, observou-se que: 

 Para os corpos de prova confeccionados com a Argila Y, aditivados com 10% 

de dolomito e queimados a 1020ºC, a absorção de água, a granulometria e a 

resistência mecânica obtiveram resultados satisfatórios; porém, a retração 

linear de queima ainda está muito acima do exigido para um revestimento de 

monoporosa. O mesmo ocorre com os corpos de prova queimados a 1070ºC. 

Também observou-se o fenômeno da diminuição da densidade aparente para 

os corpos queimados a 1020ºC em relação à densidade de prensagem, como 

havia ocorrido com os corpos de prova do tipo piso. 

 Para os corpos de prova aditivados com 20% de dolomito, os valores de 

absorção de água nas duas temperaturas de queima são ainda maiores do 

que no caso anterior. Novamente, observou-se o fenômeno da diminuição da 

densidade aparente para os corpos queimados a 1020ºC em relação à 
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densidade de prensagem. Tais resultados, para ambas as temperaturas de 

queima, levaram à conclusão de que a Argila Y não é adequada, ao menos 

como matéria-prima base, para a confecção de revestimentos do tipo 

monoporosa. 

 Quanto à identificação das fases minerais presentes nos corpos de prova 

queimados, observou-se que, nos corpos de prova isentos de dolomito, quartzo e 

hematita são as fases predominantes, além de resquícios de feldspato sódico 

(composição próxima à da albita), e tal situação ocorreu nos corpos de prova 

aditivados com 2% de dolomito, destacando-se apenas a ocorrência de picos muito 

mal definidos de mullita. Para os corpos de prova aditivados com 5% e 10% de 

dolomito, observou-se a ocorrência de picos incipientes de diopsídio, um piroxênio 

cálcio-magnesiano, o que pode explicar os melhores resultados de resistência 

mecânica, especialmente para os corpos de prova aditivados a 5%, e formado 

provavelmente pela reação entre a sílica da argila e o cálcio e o magnésio 

provenientes do dolomito. Em todas as curvas de difração dos corpos de prova 

confeccionados com a Argila Y, observou-se a presença de duas bandas: uma na 

faixa de 7Å, que reflete a existência de fases amorfas, e outro na faixa de 18Å, que 

pode indicar vitrificação de algum material. 
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EFFECTS OF THE DOLOMITE FROM IRATI FORMATION AS ADDITIVE IN A 

REFRACTORY CLAY USED AS RAW MATERIAL IN SANTA GERTRUDES 

CERAMIC CLUSTER (SP) 

The effects of addition of carbonates in clays used as floor tiles have been intensively 

studied, but the focus usually is the pure calcite or calcitic limestone, which has 

nobler uses in industry, especially for cement production. However, in the important 

area known as Santa Gertrudes Ceramic Cluster, in São Paulo State, occurs mainly 

the dolomitic limestone, which is little studied as a potential additive which could be 

used in order to improve the properties of the floor tiles. This work aimed to check out 

the potentiality of dolomitic limestone as additive in ceramic products, especially floor 

tiles. Using as ingredients dolomitic limestones and refractory clay collected inside 

the area of the referred cluster, ceramic bodies were obtained with different dolomitic 

limestones contents incorporated to the refractory clay, and these ceramic bodies 

were mineralogically, chemically and physically analyzed. The conclusions are the 

dolomitic limestone can be particularly useful when incorporated to refractory clays, 

due to its fluxing properties. 

 

 

 

Keywords: dolomitic limestone, refractory clay, floor tiles 
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