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RESUMO 
 

Materiais cerâmicos porosos são produzidos pela incorporação de partículas 
orgânicas e espumas estáveis. Geralmente, associam baixa condutibilidade térmica, 
propriedade esta, que confere conforto térmico à edificações. A região sudoeste do 
Paraná é uma das maiores produtoras de grãos do Brasil, com isso, uma grande 
quantidade de resíduos do beneficiamento agrícola são descartados. Este trabalho 
apresenta resultados da caracterização de cerâmicas porosas produzidas a partir de 
argilominerais juntamente com resíduos da produção agrícola (soja e milho). O 
precursor foi caracterizado pelas técnicas de difração de raio X (DRX) e 
espectroscopia de energia dispersiva (EDS). Para os materiais cerâmicos 
produzidos, foram realizadas caracterizações a respeito densidade, absorção de 
água, resistência a tração por compressão diametral e resistência à flexão. Os 
resultados mostram grande possibilidade de aplicação industrial/comercial, pois 
foram produzidos a partir de materiais de baixo valor agregado gerando cerâmicas 
com propriedades de interesse na construção civil. 
 
Palavras-chave: argilominerais, porosidade, propriedades mecânicas, materiais 
cerâmicos. 
 
 
INTRODUÇÃO 

No Brasil, fatores como a elevada produtividade, produção de baixo custo, 

disponibilidade de recursos minerais e energéticos, e a contínua expansão do 

mercado consumidor permitem que o setor cerâmico cresça e adquira uma 

importância maior a cada dia. Juntamente com esses fatores, são inúmeros os 

estudos que objetivam aprimorar a tecnologia desse setor, não só na qualidade da 

matéria prima, como no aperfeiçoamento de todas as etapas de processamento e 

finalização(1;2).  
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Componentes cerâmicos porosos são comumente utilizados como isolantes 

térmicos devido a combinação da alta refratariedade das argilas e a baixa 

condutividade térmica da fase porosa(3).  

A ampliação do uso de materiais cerâmicos porosos em ambientes com 

exposição temporária ou prolongada à temperaturas relativamente altas pode ser 

comprometido devido a redução de porosidade ocorrida no processo de sinterização 

do material e crescimento dos grãos em determinadas faixas de temperatura. Outro 

fator relevante está diretamente associado às propriedades mecânicas do material 

formado, sendo normalmente prejudicadas com o aumento não controlado da 

porosidade, distribuição e formato dos poros.  

O desenvolvimento e melhoria de cerâmicas porosas foi impulsionado pela 

homologação de normas como a NBR 15575(4). Suas especificações trouxeram a 

necessidade de melhores condições de desempenho das edificações e desta forma, 

os materiais juntamente com a concepção projetual e o sistema construtivo devem 

garantir o atendimento dos requisitos de desempenho térmico, acústico, de 

resistência ao fogo e em alguns casos de comportamento mecânico. 

Neste sentido, o presente trabalho apresenta resultados experimentais 

preliminares a respeito da inserção de resíduos provenientes da produção de soja e 

milho moídos em massa cerâmica utilizada para a produção de cerâmica vermelha 

no sudoeste do Paraná, objetivando a produção de poros pela queima da matéria 

orgânica na fase de sinterização. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

A massa cerâmica utilizada como precursor foi obtida por proporcionamento de 

um argilomineral coletado de empresa cerâmica da região Sudoeste do Paraná 

(precursor nomeado como DV4). Após proporcionamento, a amostra foi seca em 

estufa a 100 ºC durante 24 horas com posterior destorroamento e peneiramento em 

malha de abertura de 600 µm, considerando como amostra o material passante. 

Estas etapas foram realizadas em laboratório. 

O precursor (DV4), foi caracterizado pelas técnicas de difração de raios-x 

(DRX) e de espectroscopia de energia dispersiva (EDS). Para a primeira técnica os 

dados obtidos foram tratados e os picos de difração foram indexados utilizando-se o 

software Crystal DIFFRAC.EVA®. O difratograma de raios X foi comparado com 

cartas cristalográficas do banco de dados (PDF2-ICDD). 
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Para a produção do material poroso, foram introduzidos na massa cerâmica 

resíduos de soja e milho moídos (RSM) em proporções de 0, 5 e 12% em relação ao 

peso seco de massa cerâmica. Também foram utilizadas três temperaturas de 

sinterização, 600, 700 e 800 °C, com taxa de aquecimento de 4,5 °C/min e tempo de 

queima de 60 min.  

Para determinação das propriedades tecnológicas foram moldados por 

extrusão, corpos de prova retangulares, nas dimensões de 1,7x3,7x12 cm e 

cilíndricos de 3,5 cm de diâmetro e 5 cm de comprimento.  

Foram determinados os limites de Atterberg da massa cerâmica a fim de 

conhecer o seu índice de plasticidade, sendo que para a quantidade de água de 

conformação foi utilizado o teor do limite de plasticidade encontrado.  

As características dos corpos de prova foram determinadas por propriedades 

tecnológicas. A absorção de água e porosidade aparente foram determinadas pelo 

método da imersão, de acordo com o princípio de Arquimedes(5). A retração linear foi 

calculada pela diferença entre o comprimento dos corpos-de-prova à verde, após 

secagem e o comprimento dos corpos de prova queimados. A resistência mecânica 

à flexão foi determinada a três pontos em máquina universal de ensaio e a 

determinação da resistência à tração por compressão diametral foi baseada na 

norma ASTM C496-90(6).  

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

A Fig. 1 mostra o difratograma de raios X da massa cerâmica utilizada neste 

trabalho. A composição do material em teores de óxido e minerais é mostrada na 

Tab. 1. 

Pela técnica de EDS a composição em %átomo foi determinada, o material 

apresentou 31,51; 57,62; 3,67 e 7,20% de alumínio, silício, titânio e ferro, 

respectivamente. Contrastando estes teores com a composição determinada pela 

técnica de DRX, o material apresentou alto teor de silício, devido à presença de 

polimorfos do óxido de silício (quartzo e cristobalita), sendo que este elemento ainda 

é associado ao alumínio na estrutura dos argilominerais montmorilonita e caulinita, o 

resultado obtido atesta a presença destes argilominerais no material. Pela técnica de 

DRX não foram identificadas espécies de óxido e ou hidróxido de alumínio, com isso 

conclui-se que o teor deste elemento determinado pela técnica de EDS é atribuído 

apenas à presença dos argilominerais na composição do material. 
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Fig. 1. Difratograma de raios X de amostra da massa cerâmica (DV4). K = caulinita; M = 
montmorilonita; C = cristobalita; G = goetita; H = hematita. 

 

Tab. 1. Composição mineralógica da massa cerâmica 

Quartzo Cristobalita Montmorilonita Caulinita Hematita Goetita 

39,32 2,56 22,13 13,18 1,77 21,05 

 

O material apresentou teores significativos de minerais que contêm ferro em 

sua composição (hematita e goetita), este elemento foi ainda, identificado pela 

técnica de EDS. A presença destas espécies justificam a coloração avermelhada do 

material. 

Vale destacar as caracterizações do precursor DV4 pelas técnicas de DRX e 

EDS, pois não existem relatos na literatura a respeito da composição deste material 

extraído da região sudoeste do estado do Paraná, sendo interessante o 

conhecimento de sua composição para buscar relações futuras entre as 

propriedades tecnológicas e a composição de outros materiais precursores extraídos 

de outras fontes da região, aplicados à produção de materiais cerâmicos porosos. 

Outras técnicas de caracterização estão sendo empregadas ao material DV4, porém 

os resultados obtidos são preliminares e serão publicados futuramente. 

Os limites de Atterberg para o material DV4 foram determinados conforme NBR 

7180(7) com o uso do aparelho de Casagrande, e a Tab. 2 mostra os resultados 

obtidos. Pelos resultados verifica-se que a amostra se classifica como altamente 

plástica, conforme classificação dos índices de plasticidade dos solos(8), isso se deve 

por sua formação mineralógica possuir quantidade significativa de montmorilonita, o 

qual é um argilomineral muito plástico e com grande capacidade de retenção de 

água. Tais particularidades, somadas a sua própria formação expansiva (tipo 2:1) 

fazem com que esse argilomineral necessite de grande quantidade de água para 
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sua conformação com consequência na geração de grandes variações volumétricas 

que, se não controladas, progridem para defeitos nas peças durante as fases do 

processo de produção de materiais cerâmicos.   

 

Tab. 2. Limites de Atterberg da amostra DV4 

Limites de Atterberg (%) Massa Cerâmica 

Limite de Plasticidade (LP) 31,2 

Limite de Liquidez (LL) 65,8 

Índice de Plasticidade (IP) 34,6 

 

A Tab. 3 apresenta os resultados de caracterização física das amostras obtidas 

pela adição de teores de resíduo de soja e milho (RSM) à massa cerâmica, onde os 

materiais foram tratados sob diferentes temperaturas de queima.  

 

Tab. 3. Características físicas de materiais obtidos da mistura de massa cerâmica e resíduo 
de soja e milho produzidos a partir de diferentes temperaturas de queima.  

T  (ºC) % pó (m/m) RL (%) AA (%) PA (%) D (g/cm3) 

600 0 6,3 19,8 33,2 1,60 

600 5 6,0 22,9 35,6 1,40 

600 12 7,5 23,7 35,8 1,37 

700 0 6,7 19,8 33,4 1,55 

700 5 5,5 24,1 37,4 1,40 

700 12 6,8 25,9 40,2 1,30 

800 0 8,0 17,7 32,5 1,63 

800 5 7,9 21,5 40,3 1,58 

800 12 7,7 26,7 41,2 1,50 

T = Temperatura; %Pó = massa de RSM adicionada à massa cerâmica (massa/massa) RL.= 
Retração Linear; AA.=Absorção de água; PA.= Porosidade Aparente; D.= Densidade. – ensaio não 
realizado. 

 

Os resultados da Tab. 3 mostram de maneira geral, que a inserção de pó 

(RSM) fez com que as propriedades analisadas apresentem valores diferentes aos 

obtidos para o material de controle (ausência de RSM).  

As propriedades de absorção de água (AA) e porosidade aparente (PA) 

aumentaram em magnitude conforme aumentou-se o teor de RSM, já a propriedade 

de densidade (D) diminuiu em comparação ao material controle (0% de RSM) 

conforme aumentou-se a temperatura de queima. A maior absorção de água foi 

obtida para o material com 12% de RSM e queimado sob 800 ºC, tal resultado é 

possivelmente justificado por esta amostra apresentar o maior valor de porosidade 

aparente. 

Verificou-se de maneira geral que ocorre redução de porosidade nas amostras 

sem a adição de RSM em relação às diferentes temperaturas estudadas. Já para as 
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amostras com adição de RSM, independente da proporção, a porosidade aumenta 

conforme aumenta-se a temperatura.  

Em relação às recomendações normativas de absorção de água para produtos 

de cerâmica vermelha, as especificações da NBR 15270(8) podem ser destacadas, 

pois esta determina um intervalo de 8 a 22%. Diante disso, de modo geral, as 

amostras obtidas a partir da adição de RSM estão acima das recomendações, 

independente das temperaturas de queima, exceto a amostra com 5% de RSM 

sinterizada a 800 °C. Estudos variando-se o teor de RSM e tempo de queima serão 

realizados, a fim de se obter valores de absorção de água próximos aos 

recomendados pela norma anteriormente citada.   

A Tab. 4 apresenta resultados de caracterização mecânica das amostras 

produzidas.  

 
Tab. 4. Características Mecânicas de materiais obtidos da mistura de massa cerâmica e 
resíduo de soja e milho produzidos a partir de diferentes temperaturas de queima. 

T (ºC) % pó RF (MPa) CD (MPa) 

600 0 2,5 1,2 

600 5 2,7 1,0 

600 12 2,2 0,9 

700 0 5,3 2,0 

700 5 6,1 1,6 

700 12 3,3 1,5 

800 0 8,2 4,0 

800 5 8,0 1,7 

800 12 7,5 - 

T = Temperatura; RF.= Resistência à Flexão; CD.= Resistência à compressão diametral. - = análise 
não realizada. 

 
Os resultados mostraram que a adição de RSM à massa cerâmica proporciona 

alterações nas propriedades físicas analisadas. De maneira geral as duas 

propriedades são sensíveis à temperatura empregada no processo de sinterização, 

pois analisando-se apenas as amostras de controle (0% de RSM), é verificado que 

tanto a resistência à flexão quanto a resistência à compressão diametral aumentam, 

porém, comparando-se os materiais onde o pó RSM foi adicionado, observa-se que 

os valores da resistência à compressão diametral tendem a diminuir conforme 

maiores quantidades de RSM foram adicionadas, independente da temperatura 

empregada. Em relação a resistência à flexão nas temperaturas de 600 e 700 °C 

ocorreu um aumento de resistência com a adição de 5% de RSM e queda com 12% 

de RSM. Para 800 °C ocorreu redução diretamente proporcional a quantidade de 

RSM adicionado.  
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Para a fabricação de blocos cerâmicos recomenda-se que a massa atinja um 

valor mínimo de 5,5 MPa(9) .Ressalta-se que os valores encontrados, principalmente 

a 800°C, potencializam o avanço para produções experimentais em geometria de 

produto a fim de aplicação real.  

 

CONCLUSÕES 

A massa cerâmica obtida na região sudoeste do estado do Paraná foi 

caracterizada quanto a sua composição mineralógica e elementar. Os dados obtidos 

são interessantes, pois foi verificado ausência de relatos na literatura e espera-se 

que a composição do material precursor possa, em trabalhos futuros, auxiliar na 

compreensão das propriedades físicas de materiais cerâmicos produzidos a partir do 

precursor analisado. 

A inserção do resíduo agrícola de soja e milho proporcionou o aumento de 

porosidade com grande possibilidade de melhorias referentes a condutividade 

térmica. Em relação à propriedade de absorção de água no material sinterizado, 

quando adicionados pó RSM à massa cerâmica, os resultados obtidos foram acima 

de recomendações normativas para cerâmica vermelha, exceto a 800 °C e 5% de 

adição de RSM.  

A temperatura de sinterização influenciou consideravelmente as propriedades 

mecânicas, sendo que os melhores resultados se apresentaram para queima a 800 

°C, independente do teor de RSM adicionado. 

A inserção de pó de resíduo de milho e soja à massa cerâmica pode ser 

considerado como uma alternativa de baixo custo e de fácil obtenção para a 

produção de cerâmicas porosas. 
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POROUS CERAMICS ACHIEVEMENT BY SOYBEAN AND CORN 

AGRICULTURAL WASTE INSERTION 

 
ABSTRACT 

 
Porous ceramic materials are produced by incorporating organic particles and stable 

foams. Generally it improves low thermal conductivity, which gives thermal comfort 

for buildings. The southwest region of Paraná state is one of the largest producers of 

grains in Brazil, this causes the disposal of a large amount of waste in the agricultural 

processing. This paper presents the characterization of porous ceramics produced 

from clay minerals and agricultural waste (soybeans and corn). The precursor was 

characterized by X-ray diffraction (XRD) and energy dispersive spectroscopy (EDS) 

techniques. For the ceramic materials produced, characterizations about density, 

water absorption, tensile strength by diametrical compression strength and flexural 

strength curves was performed. The results showed high possibility of 

industrial/commercial application because the ceramic materials were produced from 

low costs precursors leading to ceramic products with properties of interest in 

construction. 

 
Key-words: mineral clays, porosiy, mechanical porperties, ceramic materials. 
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