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Resumo 

 

É de conhecimento geral que, atualmente, há a necessidade de aproveitar matéria e 

energia que seriam desperdiçadas, de economizar recursos naturais e de gerar 

desenvolvimento econômico concomitantemente com os desenvolvimentos sociais e 

ambientais. Nesse contexto, o presente trabalho visa a investigar a utilização da cinza de casca 

de arroz proveniente de uma planta de biomassa industrial na região de Águas Claras - RS na 

produção de massa cerâmica. No processo produtivo dessa indústria são geradas cascas de 

arroz como subproduto que, por sua vez, são aproveitadas como biomassa para gerar vapor 

para a própria indústria, resultando nas cinzas de casca de arroz (CCA) como resíduo. Foram 

realizados ensaios para a caracterização da cinza de casca de arroz: umidade, massa 

específica, granulometria e composição química por fluorescência de raios X. Estudaram-se, 

então, cinco formulações, onde se variou as concentrações de quartzo e CCA e a quantidade 

de fundente utilizada na massa cerâmica, mais uma formulação padrão de porcelana para 

comparação. A percentagem em peso de caulim foi mantida constante, a 25% e todas as 

matérias primas foram oriundas de indústrias locais. Os corpos de prova foram 

confeccionados com a CCA na forma natural, ou seja, sem passar por processos de 

diminuição de tamanho, por prensagem, a uma pressão de 75 MPa. As peças foram 

sinterizadas na temperatura de 1100 °C. Os corpos sinterizados foram caracterizados por 

absorção de água, perda de massa e resistência à flexão em 4 pontos. As cinzas utilizadas no 

estudo apresentaram umidade de 4,14 %, em base seca, massa específica de 1221 kg/m³ e os 

seguintes componentes: oxigênio (68,21 %), silício (27,55 %), carbono (3,14 %), fósforo 

(0,49 %), cálcio (0,32 %), cloro (0,25 %) e enxofre (0,05 %). As peças preparadas com as 

cinzas de casca de arroz apresentaram uma maior absorção de água quando comparadas à 

formulação padrão; além disso, quanto maior a concentração de cinzas e menor a 

concentração de fundente, maior a perda de massa; quanto maior a concentração de cinzas, 

maior a resistência mecânica das peças. Ficou comprovado, após análise dos resultados 

obtidos, que é possível a utilização do resíduo da cinza de casca de arroz “in natura” em 

massas cerâmicas. 
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1. Introdução  

 

Cada vez mais as indústrias estão entendendo que a minimização de desperdícios e a 

integração dos subprodutos nos seus processos é uma fonte de inovações tecnológicas e, 

portanto, de aumento da competitividade. Um exemplo é a cinza da queima da casca de arroz 

(CCA) que representa um subproduto ainda não aproveitado com agregação de valor 

adequada. Nos últimos anos, tem-se investido cada vez mais em pesquisas para transformação 

dessas cinzas em subproduto de interesse comercial. 

 Em razão do alto teor de sílica na CCA, esta matéria prima pode ser utilizada em 

compostos dela derivados, como refratários à base de sílica, vidros, isolantes térmicos, 

cimento portland, carga em polímeros, adsorventes, suporte de catalisadores metálicos e 

síntese de zeólitas, entre outros. A utilização da CCA é, no entanto, dificultada pela sua baixa 

densidade, custo de transporte, necessidade de controle de queima e valor agregado. 

A sílica presente na CCA pode ser aproveitada como componente principal de massas 

cerâmicas. Os álcalis, K2O e Na2O, ocorrem como as principais impurezas, dependendo do 

tipo e quantidade de fertilizante utilizado na plantação. Pequenas quantidades de outras 

impurezas, tais como CaO, MgO e P2O5, também podem ser encontradas. Algumas dessas 

impurezas são consideradas fundentes e formadores de fase vítrea. 

Baseado nessas informações, esse trabalho tem como objetivo avaliar a utilização de 

cinzas provenientes da queima da casca de arroz na fabricação de porcelana. Porcelana é uma 

variedade de cerâmica dura e resistente, que é preparada a partir de uma mistura triaxial de 

caulim, feldspato e quartzo. O objetivo é, portanto, avaliar a substituição do quartzo pelas 

CCA na formação do material. Além disso, avaliar-se-á a diminuição da quantidade 

necessária de material fundente (feldspato) para a formação da porcelana, tendo em vista as 

impurezas presentes naturalmente na CCA. 

A decisão da alternativa a ser estudada nesse trabalho, entre as diversas aplicações 

para a CCA, é baseada em termos de desempenho técnico, dos impactos ambientais, de 

viabilidade de mercado e dos aspectos sociais.  
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2. Fundamentos Teóricos e Revisão Bibliográfica 

 

Resíduos sólidos, conforme a norma NBR 10004 (ABNT,2004), tem a seguinte 

definição: “Resíduos nos estados sólido e semi-sólido, que resultam de atividades de origem 

industrial, doméstica, hospitalar, comercial, agrícola, de serviços e de varrição (...)”. 

Os resíduos industriais têm despertado grande interesse e importância, segundo 

MENEZES et al. (2002), pois são gerados pelos mais diversos tipos de processos produtivos, 

resultando em grandes volumes no Brasil e no mundo. Isto, de acordo com MORETE et al. 

(2006), tem resultado na busca de soluções que sejam tecnologicamente e economicamente 

viáveis e ambientalmente corretas no sentido de serem capazes de minimizar os impactos 

decorrentes da disposição destes resíduos no meio ambiente.  

 

2.1.  Resíduo: Cinza de Casca de Arroz 

 

“...Nenhuma outra atividade econômica alimenta tantas pessoas, sustenta tantas famílias, é tão crucial para o 
desenvolvimento de tantas nações e apresenta mais impacto sobre o nosso meio ambiente. A produção de arroz 

alimenta quase a metade do planeta todos os dias, fornece a maior parte da renda principal para milhões de 

habitações rurais pobres, pode derrubar governos e cobre 11% da terra arável do planeta." (CANTRELL apud 

EMBRAPA, 2009).  
 

Como relata a citação acima, o arroz é uma das culturas de maior importância para a 

alimentação da população mundial. 

Excluindo o continente Asiático, o Brasil é o maior produtor de arroz. No Brasil, 

conforme dados do IBGE divulgados em 2010, o Rio Grande do Sul foi o maior produtor 

nacional de arroz em casca em 2009, com uma safra de 7,98 milhões de toneladas. O estado 

foi o responsável por 63,1 % do total produzido no ano passado, que atingiu 12,65 milhões de 

toneladas. 

A casca representa o maior volume entre os subprodutos obtidos durante o 

beneficiamento do arroz, chegando, em média, a 22 % do peso total. Segundo AMICK (1982) 

e REAL et al. (1996) apud POUEY (2006), o SiO2 e as fibras contidas na casca de arroz não 

possuem valor nutritivo e por isso não são usadas na alimentação humana ou animal, 

resultando em um baixo valor comercial para o resíduo. Esse subproduto, no entanto, possui 

alto poder calorífico (em torno de 3000 kcal/kg, uma vez que contêm quase 80 % de seu peso 

em carbono) e tem uma combustão rápida, sendo, então, largamente utilizado como fonte de 

energia.  
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A casca de arroz, de acordo com a norma NBR 10004 (ABNT, 2004), é classificada 

como um resíduo de classe II, ou seja, não inerte e não perigoso à saúde humana e ao meio 

ambiente, porém seu destino, na maioria dos casos, é o descarte no meio ambiente. Sendo 

assim, além de ser uma fonte de energia, a queima da casca de arroz tem uma função 

ambiental, já que é uma biomassa renovável derivada de um resíduo agroindustrial, que seria 

levado para aterros, onde ocuparia espaço e geraria gases do efeito estufa. Segundo 

FOLETTO et al. (2005), a geração de energia através da queima da casca de arroz é uma 

alternativa tecnologicamente, economicamente e ecologicamente viável e ética, pois há a 

tecnologia necessária, a matéria-prima é abundante na região e, na queima, fecha o ciclo de 

carbono da biosfera terrestre. 

A Figura 1 ilustra o potencial de aproveitamento da casca de arroz como biomassa no 

Brasil, destacando-se o estado do Rio Grande do Sul com o maior potencial de 

aproveitamento deste resíduo, valor estimado de 162,58 MW. 

 

 

Figura 1: Potencial de aproveitamento da CCA como biomassa no Brasil. FONTE: Centro Nacional de 

Referência em Biomassa – CENBIO, 2003 apud Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL, 2005. 
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Durante a sua queima, a casca de arroz produz muita cinza, mas sua fumaça é pouco 

poluente, pois não possui enxofre. Essa transformação em cinza reduz em cerca de 20 vezes o 

volume do resíduo e as cinzas são compostas basicamente de sílica, sendo, portanto, bastante 

alcalinas.  

Assim sendo, de forma associada à geração de energia, MAYER et al. (2006) cita que 

a cinza advinda da queima controlada da casca de arroz pode ser matéria prima em vários 

ramos industriais, tais como eletrônica, construção civil, cerâmica, indústria química, 

fabricação de células fotovoltaicas, entre outros. 

Quando a queima ocorre com um controle de temperatura, as cinzas de casca de arroz 

apresentam um elevado teor de sílica amorfa proporcionando, então, diversas aplicações na 

construção civil, podendo ser usada como pozolana agregada a cimentos, concretos e 

argamassas, como também, na indústria cerâmica para fabricação de tijolos prensados, 

porcelanas e isolantes térmicos (POUEY, 2006). 

Porém, ao contrário da queima controlada, diversos estudos mostram que o processo 

de queima sem controle da temperatura pode produzir cinzas com características variadas. 

Uma das características afetada é que a queima em altas temperaturas dá origem a formas 

cristalinas de sílica, que não possuem a mesma reatividade que a sílica em estado vítreo. 

Segundo DIESEL et al. (2006), ainda não são conhecidas as propriedades da cinza de casca de 

arroz residual “in natura”, queimada sem controle de temperatura e sem beneficiamento (sem 

pré-moagem e sem peneiramento) na indústria de construção civil. 

No entanto, na maior parte dos casos, é inviável um controle das condições de queima 

da casca de arroz e essa exigência pode estar limitando que os bons resultados de substituição 

das cinzas na indústria da construção civil cheguem ao mercado. 

 

2.2.  Reutilização do resíduo 

 

Segundo ROCHA e CHERIAF (2003), para o aproveitamento de resíduos, ou de 

subprodutos industriais, como matéria-prima secundária, de uma forma adequada, devem 

envolver conhecimentos do processo, principalmente em relação às unidades de geração, à 

caracterização completa dos resíduos e à identificação do potencial de aproveitamento.  

Os benefícios potenciais da reciclagem incluem, de acordo com JOHN et al. (2003): 

a. redução no consumo de recursos naturais não-renováveis, quando substituídos 

por resíduos reciclados;   
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b. redução de áreas necessárias para aterro, uma vez que os resíduos são 

utilizados novamente como bens de consumo;   

c. redução do consumo de energia durante o processo de produção;   

d. redução da poluição;  

e. geração de emprego e renda. 

 

Apesar das inúmeras vantagens na reutilização de resíduos, ÂNGULO et al., (2001) 

relata que ela é limitada devido às impurezas existentes na matéria-prima e os custos 

associados ao desenvolvimento tecnológico. 

Com base na bibliografia pertinente sobre reutilização do subproduto da queima da 

casca de arroz, identificam-se inúmeras oportunidades de reaproveitamento. Dentre elas, 

destacam-se as seguintes alternativas para o aproveitamento das cinzas geradas na queima da 

casca de arroz descritas na literatura:  

a. produção de carbeto de silício (SiC), 

b. produção de sílica pura,  

c. utilização da cinza como carga em polímeros,  

d. produção de cimento e uso em concreto, em substituição à areia,  

e. uso de cinzas como adsorventes, na pré-concentração de ouro,  

f. uso de cinza como suporte de catalisadores metálicos,  

g. síntese de zeólitas,  

h. produção de diferentes tipos de silicatos, como a Mulita (3Al2O3:2SiO2) e  

i. produção de isolantes térmicos. 

 

Dentre estes processos de reaproveitamento, os processos produtivos da indústria da 

construção civil apresentam muitas vantagens para a inserção da reciclagem (JOHN, 2000): 

a. a construção civil é a maior consumidora de matérias-primas na economia;  

b. os diferentes ramos de produção estão presentes em todas as regiões do Brasil;  

c. a construção civil consome uma enorme variedade de material, o que 

representa uma flexibilidade quanto às oportunidades de reaproveitamento dos 

mais diferentes resíduos (vale destacar que a construção civil é a maior 

consumidora de materiais silicosos, ou seja, é uma grande oportunidade para 

reaproveitamento de cinzas); e, 

d. na maior parte das aplicações não há necessidade de características específicas 

como pureza do material.  
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Dentre os estudos da incorporação da CCA na indústria da construção civil, destacam-

se aqueles que mostram que a incorporação das cinzas em substituição à areia nos concretos 

melhora as propriedades físicas e mecânicas do produto final (CISSE e LAQUERBE, 2000 

apud FOLETTO et al., 2005). DIESEL et al., 2006, estudaram o melhor modo de mistura 

entre a CCA natural (CCAN), sem beneficiamento, e os demais constituintes concluindo que 

a formulação com maior substituição, em massa, de cimento por CCAN e o maior tempo de 

mistura na betoneira foi a que resultou no corpo de prova mais resistente. 

GONCALVES e BERGMANN (2006) obtiveram isolantes térmicos extrudados e 

prensados a partir da utilização de CCA, caracterizando física e mecanicamente, relacionando 

as propriedades com a microestrutura. Com este estudo inferiram que os isolantes térmicos de 

CCA extrudados apresentam maior resistência mecânica e maior condutividade térmica do 

que os isolantes prensados, devido à presença da fase vítrea nos isolantes térmicos prensados. 

Além disso, ambos obtiveram valores baixos de condutividade térmica, porém maiores que os 

do isolante térmico comercial, de sílica diatomácea, utilizado como referência. 

Além desses, FONSECA et al. (1997), caracterizaram as CCA mineralógica, física e 

quimicamente para a substituição do quartzo numa massa de porcelana. A porcelana obtida 

foi submetida a análises de absorção de água, porosidade aparente, densidade e resistência 

mecânica. A partir disso puderam concluir que o uso de CCA permite uma redução na 

temperatura de queima além de apresentar ganhos de absorção de água, porosidade aparente, 

massa específica aparente e resistência à flexão. 

 

2.3.  Fabricação de porcelana 

 

Porcelana é uma variedade de cerâmica dura e resistente, que é preparada a partir de 

uma mistura triaxial de caulim, feldspato e quartzo. 

As propriedades de um produto cerâmico estão diretamente relacionadas à qualidade 

das matérias-prima, às suas quantidades e ao método de processamento. As três principais 

matérias-primas que compõem as porcelanas são descritas a seguir. 

 

Caulim  

Caulim é um minério composto de silicatos hidratados de alumínio, como a caulinita e 

a haloisita. O caulim é encontrado naturalmente nas cores branca, amarela e rosa, sendo 

geralmente utilizado para completar uma distribuição granulométrica melhorando a 
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permeabilidade das massas. O caulim participa, na massa cerâmica, de um modo geral, como 

componente de pouca plasticidade (PARANHOS, 2010). 

A temperaturas superiores a 1000 ºC, durante a queima da peça cerâmica, o caulim se 

transforma em mulita, formando uma fase vítrea que atua como esqueleto para a peça, 

aumentando a resistência mecânica e reduzindo a deformação durante a sinterização (LUZ et 

al., 2005 apud PEIXOTO et al., 2010). 

 

Feldspato  

O feldspato pertence ao grupo de silicatos de alumínio com misturas de potássio, 

sódio, cálcio e mais raramente bário, sendo que o primeiro tem grande aplicação na indústria 

da cerâmica e do vidro. 

Na cerâmica, sua função é a de agir como fundente, pois seu ponto de fusão é menor 

do que a maioria do outros componentes, devido aos altos teores de K2O. Em alta temperatura 

(1200 ºC), forma uma fase líquida que auxilia na sinterização, aumentando a resistência 

mecânica e reduzindo a porosidade, a chamada “fase vítrea”. 

Além de ser fundente, DE OLIVEIRA (2000) afirma que o feldspato, na massa 

cerâmica, facilita a eliminação de compostos voláteis que se desenvolvem durante processo de 

queima da peça. 

 

Silicatos  

O quartzo é a parte inerte e não plástica da massa, tem baixo coeficiente de dilatação, 

elevada dureza e elevada resistência ao choque térmico. O quartzo é uma das formas 

cristalinas da sílica (SiO2), sendo, segundo a Associação Brasileira de Cerâmica (ABCERAM, 

2002), um dos componentes fundamentais para controle da dilatação e para ajuste da 

viscosidade da fase líquida formada durante a queima. 

 

O processo de fabricação de porcelana envolve as seguintes etapas: preparação da 

matéria-prima e da massa, formação das peças, tratamento térmico e acabamento. 

A preparação da matéria-prima e massa envolve desde a mineração, purificação e ajuste 

granulométrico das matérias-primas, até a dosagem de matérias-primas e aditivos para se 

obter a massa desejada. Conforme a Associação Brasileira de Cerâmica, há diferentes tipos de 

massas que são preparadas de acordo com a técnica a ser empregada para dar forma às peças. 

De modo geral, as massas podem ser classificadas em (ABCERAM, 2002): 
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 massas  de suspensão, para obtenção de peças em moldes de gesso ou poliméricos;  

 massas secas ou semi-secas, na forma granulada, para obtenção de peças por 

prensagem;  

 massas plásticas, para obtenção de peças por extrusão, seguida ou não de torneamento 

ou prensagem.  

 

O processamento térmico é de fundamental importância para obtenção dos produtos 

cerâmicos, pois dele dependem o desenvolvimento das propriedades finais destes produtos. 

Esse tratamento compreende as etapas de secagem e queima ou sinterização.  

Alguns produtos, ainda, requerem processamento adicional para atender a algumas 

características, não possíveis de serem obtidas durante o processo de fabricação. Esse 

processamento pós-queima é chamado de acabamento e pode incluir polimento, corte, 

furação, entre outros. 

 

2.4.  Parâmetros de avaliação da matéria prima 

A seguir, são apresentados alguns parâmetros importantes que devem ser conhecidos e 

controlados a fim de se avaliar a possibilidade de utilização de diferentes resíduos. 

 

Umidade 

O teor de umidade corresponde à perda em peso sofrida pelas cinzas quando aquecidas em 

condições nas quais a água é removida. O resíduo obtido no aquecimento direto é chamado 

resíduo seco.  

 

Análise Granulométrica 

A análise granulométrica de um sólido consiste na determinação do tamanho das 

partículas que o constituem e na sua distribuição em determinados intervalos. Essa análise 

para massas cerâmicas é fundamental, pois, segundo PARANHOS (2010), o tamanho e a 

distribuição de diferentes tamanhos (homogeneidade) interferem no empacotamento das 

partículas na prensagem, determinando os pontos de contato em que ocorrem as reações de 

sinterização. 

 

Massa específica 

A massa específica é definida como sendo a razão entre a massa e o volume de uma 

substância. Para materiais homogêneos ela é constante. No entanto, para materiais 



9 
 

heterogêneos ou porosos, a determinação desta propriedade é mais complexa, envolvendo os 

conceitos de densidade real e densidade aparente. Para essa característica das CCA, mede-se, 

na maioria das vezes, portanto, tanto a massa específica real, quanto a aparente. 

 

Caracterização Química 

A análise por fluorescência de raios X é um método quali-quantitativo baseado na 

medida das intensidades (número de raios X detectados por unidade de tempo) dos raios X 

característicos emitidos pelos elementos que constituem a amostra, quando esta for excitada 

por partículas ou ondas eletromagnéticas. 

Na fluorescência de raios X com dispersão por comprimento de onda, os raios X 

produzidos pela amostra são difratados por um cristal e detectados em função de seus 

comprimentos de onda (ou energia) a certo ângulo, de acordo com a lei de Bragg. Esse 

princípio de funcionamento esta descrito na Figura 2. 

 

 

Figura 2: Princípio de funcionamento de um espectrômetro seqüencial de fluorescência de raios-X por 

comprimento de onda. FONTE: NASCIMENTO FILHO, 2011 

 

2.5. Parâmetros de avaliação da porcelana 

A observação e caracterização de alguns parâmetros da porcelana produzida também são 

fundamentais para a avaliação da qualidade e da viabilidade do produto final obtido; alguns 

destes parâmetros são apresentados a seguir. 
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Absorção de água 

A absorção de água está relacionada à porosidade e esta última rege várias das 

características físicas e químicas dos revestimentos cerâmicos. Sendo assim, a absorção é um 

dos parâmetros importantes no enquadramento dos revestimentos cerâmicos nas normas 

nacionais e internacionais. 

A Tabela 1 apresenta a classificação de materiais cerâmicos de acordo com o método de 

fabricação e a absorção de água. 

 

Tabela 1: Classificação dos materiais de acordo com absorção de água. FONTE: NBR 13818, 1997 

Codificação dos grupos de absorção de água em função dos 

métodos de fabricação 

Absorção de água 

(%) 

Métodos de fabricação 

Extrudado (A) Prensado (B) Outros (C ) 

Abs < = 0,5 
AI 

Bia 
CI 

0,5 < Abs < = 3,0 Bib 

3,0 < Abs < = 6,0 AIIa BIIa CIIa 

6,0 < Abs < = 10,0 AIIb BIIb CIIb 

Abs acima de 10,0 AIII BIII CIII 

 

Tal ensaio é medido pela norma brasileira 13818 (ABNT, 1997). Quanto menor a 

porosidade do revestimento menor a quantidade de água que ele poderá absorver e melhores 

serão as suas características técnicas e resistência. 

 

Perda de Massa 

GONCALVES & BERGMANN (2006) relatam que a temperatura de queima da casca 

de arroz define a quantidade de carbono residual nas cinzas, sendo que as cinzas obtidas a 

baixas temperaturas apresentam teores mais altos de carbono. Quanto maior a quantidade de 

carbono residual e de demais materiais voláteis, maior a perda de massa durante a 

sinterização. 

 

Resistência Mecânica 

As cerâmicas são intrinsecamente materiais frágeis, isto é, absorvem a energia 

aplicada sobre elas sem se deformar, ou seja, a sua ruptura ocorre sem que se estique. Assim 

sendo, o ponto de ruptura coincide com o máximo da curva tensão-deformação. 

Segundo GONÇALVES et al. (1997), o ensaio geralmente usado para caracterizar as 

cerâmicas é o de flexão (dobramento) e, a força pode estar distribuída em três ou quatro 
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pontos, conforme esquematiza a Figura 3. É um procedimento de baixo custo e de execução 

rápida. 

 

Figura 3: Esquema simplificado do ensaio de flexão em A) 3 pontos e B) 4 pontos. FONTE: PIORINO NETO, 

1990 apud BEREZOWSKI et al., 2002.  
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3. Materiais e Métodos 

 

3.1. Planejamento Experimental e Análise Estatística 

 

Para extrair de forma mais eficiente informações desse processo, utilizou-se um 

planejamento estatístico dos experimentos. Nesse planejamento, as variáveis de entrada 

(independentes) foram as concentrações de quartzo, cinza e feldspato utilizada na formulação, 

tendo, cada variável, dois níveis, conforme descrito na Tabela 2. O objetivo de realizar 

experimentos planejados foi detectar as possíveis interações entre as variáveis, além de 

economizar tempo e material. 

 

Tabela 2: Níveis das variáveis de entrada para cada corpo de prova 

Corpo de 

Prova 

Razão Q/C Quantidades percentuais 

Quartzo CCA Feldspato 

1 0 - 90 10 

2 0 - 80 20 

3 1 45 45 10 

4 1 40 40 20 

5 0,5 28,3 56,7 15 

6 0,5 28,3 56,7 15 

7 0,5 28,3 56,7 15 

Padrão - 75 - 25 

 

O tipo de planejamento escolhido foi o fatorial 2² com três repetições no ponto central 

e, para tanto, utilizou-se o software Statistica (StatSoft, Inc., versão 8.0, 2007). Escolheu-se 

esse tipo, pois, em um planejamento fatorial comum, é tomado como premissa que o 

comportamento da variável de resposta é linear e isso nem sempre se confirma. 

Assim, para ter um maior entendimento sobre o comportamento da variável de 

resposta ao longo do intervalo experimental, adicionou-se um ponto experimental no meio do 

intervalo e, a esse ponto, foi dado o nome de ponto central. Esse ponto experimental servirá 

como base para a inferência sobre curvatura na variável de resposta. A Figura 4 esquematiza o 

planejamento experimental utilizado. 
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Figura 4: Representação do planejamento experimental 

 

Todas as formulações foram feitas em triplicata. Os resultados foram submetidos à 

análise de variância e as médias foram comparadas pelo teste de Tukey, a nível de 5% de 

significância, utilizando-se o software Statistica. Com esse mesmo programa, equações de 

regressão polinomiais foram ajustadas aos dados experimentais, gerando algumas superfícies 

de resposta. 

 

3.2.  Materiais utilizados e métodos de caracterização da CCA 

 

A etapa experimental deste trabalho foi conduzida no Laboratório de Cerâmicas do 

Departamento de Engenharia de Materiais, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul 

(UFRGS). 

O procedimento experimental utilizado nesse trabalho está sintetizado no fluxograma 

apresentado na Figura 5.  
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Figura 5: Fluxograma do procedimento experimental realizado nesse trabalho 

 

Para o presente trabalho, as cinzas de casca de arroz foram fornecidas por uma 

indústria, localizada em Águas Claras – RS. Essa cinza foi gerada a partir da queima da casca 

de arroz oriunda do processo produtivo, utilizada como combustível, em uma câmara de 

combustão para geração de vapor de água a ser reutilizado no processo.  A Cinza da Casca do 

Arroz (CCA) foi utilizada em estado “IN NATURA” (CCAN), ou seja, sem passar por 

nenhum processo de moagem, simplesmente retirada do forno e armazenada. O caulim, 

quartzo e feldspato foram fornecidos por industriais locais. 

Em um primeiro momento, como exemplificado na Figura 5, foram realizados ensaios 

para a caracterização da cinza de casca de arroz. Estes ensaios encontram-se descritos a 

seguir. 

 

Umidade 

O aquecimento direto da amostra em torno de 105 °C é o processo mais usual em 

determinação de umidade de sólidos que não se decompõem, ou iniciam transformações a 

essa temperatura, como é o caso das cinzas de casca de arroz (CCA). 
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O procedimento realizado foi o seguinte: um cadinho foi previamente colocado na 

estufa a uma temperatura de 105 ºC por um período de 2 horas. Após esse tempo, o cadinho 

foi colocado no dessecador para esfriar e, então, foi pesado em uma balança analítica. Na 

seqüência foram colocados de 3 a 5 gramas de CCA e o peso foi novamente anotado.  

Após a nova pesagem o cadinho com a amostra foi levado para a estufa onde 

permaneceu durante 2 horas a 105 ºC. Passado esse tempo, o conjunto formado pelo cadinho e 

amostra foi colocado em um dessecador até esfriar e, após, novamento pesado para que se 

pudesse verificar a quantidade de amostra seca. A quantidade de água evaporada foi expressa 

em percentagem em relação à massa inicial.  

 

Análise Granulométrica 

A classificação granulométrica das CCA foi feita por peneiramento mecânico a seco 

onde peneiras foram empilhadas e presas à base vibratória do equipamento. O peso de antes e 

depois de cada peneira resultou nas frações de cinza retidas nas mesmas. Para este ensaio as 

amostras de cinza não receberam nenhum tratamento prévio. 

 

Massa específica 

A massa específica real foi medida por picnometria e calculada pela Equação 1, onde 

a é a densidade aparente picnométrica, L é a densidade do líquido, m0 é a massa do 

picnômetro vazio, m1 é a massa do picnômetro + sólido, m2 é a massa do picnômetro + sólido 

+ líquido e m3 é a massa do picnômetro + líquido.  

 

 

 

 

Fluorescência de Raio X 

A caracterização química da CCA foi determinada pelo método semiquantitativo da 

fluorescência de raios-X, utilizando-se o espectrômetro seqüencial de fluorescência de raios-X 

por comprimento de onda, marca Shimadzu, modelo XRF 1800. Esta análise teve como 

objetivo determinar a composição e elementos químicos presentes na matéria prima. 

Para esta análise, foi preparada uma peça prensada composta de cinza e brometo de 

potássio, na proporção de 90:10 respectivamente. O brometo de potássio funciona como 
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fundente para que a peça não seja muito quebradiça. A peça prensada feita para a análise, na 

cápsula utilizada, encontra-se na Figura 6.   

 

 

Figura 6: Foto da amostra e cápsula utilizada na análise de fluorescência de Raio-X 

 

Formulação das Massas 

Após, como exemplificado na Figura 5, os ensaios para caracterização da matéria-

prima, foram preparados os corpos de prova com as formulações contendo percentuais 

ponderais de massa dos constituintes, utilizando uma balança de precisão de 0,001 g. 

Acrescentou-se, também, 8 % em peso de água para melhorar a consistência dos corpos de 

prova. Em seguida, as formulações, descritas na Tabela 3, foram homogeneizadas e passadas 

pela peneira de mesh 65, visando a desfragmentação das mesmas. 

 

Tabela 3: Formulações, em massa, utilizadas nos corpos de prova. 

Corpo de 

Prova 

Quantidades em massa (g) 

Quartzo CCA Feldspato Caulim Água 

1 - 5,4 0,6 6 0,96 

2 - 4,8 1,2 6 0,96 

3 2,7 2,7 0,6 6 0,96 

4 2,4 2,4 1,2 6 0,96 

5 1,7 3,4 0,9 6 0,96 

6 1,7 3,4 0,9 6 0,96 

7 1,7 3,4 0,9 6 0,96 

Padrão 4,5 - 1,5 6 0,96 
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Compactação dos corpos de prova 

Seguindo o fluxograma da Figura 5, as formulações foram levadas a uma prensa 

hidráulica utilizando uma pressão de compactação de 75 MPa, conforme orientação de 

GONÇALVES et al. (1997). Fez-se uso, também, de uma matriz de aço inox, que pode ser 

visualizada na Figura 7, que confere aos corpos-de-prova uma forma retangular, semelhante a 

pequenos paralelepípedos. A pressão promove rearranjo e deformação parcial dos grãos, de 

modo a permitir uma elevada compactação do corpo cerâmico. 

 

 

Figura 7: Foto de um corpo de prova após compactação na prensa hidráulica. 

 

As dimensões (comprimento, largura e espessura), em média, obtidas para os corpos 

de prova após a prensagem foram de 60 mm x 20 mm x 4 mm. Nesta fase, as peças são 

caracterizadas por baixíssima resistência mecânica e alta umidade. Para eliminar a umidade 

presente nos compactados, após a conformação, os corpos cerâmicos foram submetidos à 

secagem a temperatura ambiente por 48 h e a 110 °C durante 24 h. Essa primeira secagem foi 

feita de forma lenta para evitar defeitos na peça que apareceriam se tensões fossem criadas. 

 

Sinterização dos corpos de prova 

Após a secagem, como mostra a Figura 5, as peças foram submetidas a um processo 

de queima a alta temperatura divido em 3 etapas: aquecimento, patamar de temperatura 

constante e resfriamento. A curva da queima e a temperatura de trabalho do forno influenciam 
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nas reações que ocorrem entre os componentes da massa, influenciando nas características 

finais do produto (DE OLIVEIRA, 2000). 

No estudo de GONÇALVES et al. (1997), foram testadas várias temperaturas de 

queima, e a opção que resultou em menor absorção de água e maior resistência mecânica foi a 

temperatura de 1100 °C,  sendo esta, então, a temperatura utilizada nesse trabalho. Segundo 

orientações desse mesmo estudo, foi utilizado nesse trabalho tempo de patamar de 2 horas e 

taxas de aquecimento e resfriamento de 150 °C/hora. 

A Figura 8 apresenta uma fotografia dos corpos de prova, ainda no interior do forno, 

após sinterização. 

 

 

Figura 8: Foto dos corpos de prova após sinterização. 

  

Métodos de análises dos corpos de prova sinterizados 

Absorção de água 

Neste ensaio, usaram-se os corpos de prova rompidos no teste de Módulo de Ruptura à 

Flexão. Os fragmentos foram pesados e, em seguida, imersos em um recipiente de plástico 

com água. Apos 24 h os corpos foram retirados e sua massa foi medida novamente. 

 

Perda de Massa 

Para saber a massa perdida durante a sinterização, mediu-se o peso da peça cerâmica 

antes e depois da queima. Essa diferença de peso do corpo de prova é diretamente 

proporcional à quantidade de materiais voláteis e carbono presentes nas formulações.  
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Resistência Mecânica 

Optou-se, para a avaliação da tensão de ruptura à flexão, pelo ensaio em quatro 

pontos. Para a execução deste ensaio, o corpo de prova seco é apoiado num dispositivo 

apropriado, o qual possui dois cilindros metálicos inferiores (de ação) e dois superiores (de 

reação).  

Utilizou-se uma máquina universal de ensaios Shimadzu e velocidade de ensaio de 0,5 

mm/min. O equipamento utilizado pode ser observado na Figura 9. 

 

Figura 9: Foto do equipamento utilizado na análise de resistência mecânica via flexão em 4 pontos  
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4. Resultados e Discussão 

 

4.1. Caracterização da Matéria-Prima 

 

A umidade média obtida nas CCA foi de 4,14 %, base seca. Esse resultado encontra-se 

praticamente dentro do limite do que FONSECA (1999) apud DELLA et al. (2001) considera 

a faixa de umidade natural da cinza, que varia de 1 a 4 %.  

 

O ensaio de granulometria é o processo utilizado para a determinação da percentagem 

em peso que cada faixa especificada de tamanho de partículas representa na massa total 

ensaiada. Através dos resultados obtidos nesse ensaio, é possível a construção da curva de 

distribuição granulométrica. Os resultados obtidos para a cinza de casca de arroz na forma 

natural estão representados pelo gráfico apresentado na Figura 10. Nessa figura verifica-se 

que a CCA apresenta o maior percentual mássico no intervalo de 177 a 590 μm de diâmetro.  

 

 

 

Figura 10: Distribuição granulométrica das cinzas de casca de arroz ao natural 

 

Segundo DE CAMARGO (1993), sob o ponto de vista da sinterização, a utilização de 

pós cerâmicos com partículas de pequeno tamanho, ou seja, de maior área superficial, 

aumenta a reatividade do pó. Porém, sob o ponto de vista do empacotamento, pós com 

partículas maiores são desejáveis devido à melhor fluidez. 
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Outro estudo, SAMPAIO et al. (2006), relata que um maior percentual mássico no 

intervalo de 250 a 420 μm, em massas cerâmicas, contribui para elevação da fluidez da massa, 

diminuindo também a fricção entre as partículas. Em termos da distribuição de tamanho das 

partículas, DE CAMARGO (1993), cita que uma distribuição estreita é recomendada para 

uma sinterização mais eficiente e para limitar o crescimento. Por outro lado, uma ampla 

distribuição de tamanho das partículas é útil para beneficiar o empacotamento das partículas.  

Quanto à distribuição granulométrica das cinzas, observa-se a presença de grãos de 

tamanhos variados (Figuras 11 e 12). As cinzas utilizadas no presente estudo apresentam 

diâmetros das partículas na faixa granulométrica variando de 0 a  1,7 mm, caracterizando 

acentuada predominância de grãos grandes. Esse fato, de acordo com GONÇALVES e 

BERGMANN (2006), é evidenciado nas cinzas obtidas por processo de queima em grelha, a 

baixas temperaturas, como é caso das cinzas utilizadas neste estudo.  

DE CAMARGO (1993), não recomenda a presença de aglomerados nos pós 

cerâmicos, uma vez que prejudicam a fluidez e o empacotamento das partículas do pó, 

originando peças com gradientes de massa específica, portanto sem uniformidade. Para esse 

trabalho, portanto, partículas com diâmetros maiores que 0,59 mm, ou seja, 32,26% das 

partículas da CCA natural foram desprezadas por serem aglomerados, conforme demonstra o 

ponto de corte exposto na Figura 11. Todo o restante foi utilizado sem passar por processos de 

diminuição de tamanho. 

 

 

Figura 11: Curva cumulativa da análise granulométrica realizada 

 

Massa específica 

A amostra de CCA em estudo apresentou uma massa específica de 1221,6 kg/m³. Esse 

resultado está coerente com dados encontrados na literatura, como em PEDROZO (2008), que 

Ponto de corte 
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encontrou uma massa específica de 1,41 kg/dm³ para a Cinza de Casca de Arroz “in natura” 

(CCAN) e em DELLA et al. (2001), que obteve uma densidade picnométrica de 1,3 g/cm³ 

para o mesmo material. 

Além disso, pode-se comparar esse resultado com dados da Associação Brasileira de 

Cerâmica (ABCERAM, 2002) que mostram que o quartzo apresenta uma densidade de 2,65 

(correspondente a 2650 kg/m
3
). Isso indica que as partículas de CCA são mais leves, ou seja, 

mais porosas que o quartzo. 

 

Fluorescência de Raio-X 

A Tabela 4 apresenta os elementos encontrados na amostra durante a análise de 

fluorescência de raio-X: oxigênio, silício, carbono, fósforo, cálcio, cloro e enxofre. As 

porcentagens, em peso, de cada componente na amostra estão mostradas, também, na Tabela 

4. 

 

Tabela 4: Composição das cinzas de casca de arroz estudadas. 

Componentes Porcentagem em peso 

O 68,21 % 

Si 27,55 % 

C 3,14 % 

P 0,49 % 

Ca 0,32 % 

Cl 0,25 % 

S 0,05 % 

 

Como pode ser observado na Tabela 4, a amostra de CCA utilizada neste trabalho 

apresentou resultados coerentes com dados da literatura; FONSECA et al. (1997), por 

exemplo, indica, como principais componentes das CCA, os óxidos de silício (SiO2), óxido de 

fósforo (P2O5), óxido de enxofre (SO3), óxido de cálcio (CaO), entre outros. Este mesmo 

artigo relaciona, ainda, traços de cloro nas CCA estudadas. O cloro pode ser proveniente da 

água utilizada no processo industrial. A presença de carbono residual se deve, provavelmente, 

à queima incompleta que ocorre no forno, propiciando, também, a cor escura da cinza 

(POUEY, 2006). 

As CCA devem conter, ainda, traços de óxido de potássio, mas este não pode ser 

quantificado, pois o composto fundente utilizado na preparação da amostra é o brometo de 

potássio. 
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4.2. Caracterização dos corpos de prova sinterizados 

Depois de conhecer a matéria-prima, um bom conhecimento das características 

técnicas e de desempenho dos corpos de prova sinterizados é essencial para especificar o 

produto obtido. As informações a seguir são utilizadas como ferramentas para avaliar os 

diversos tipos de produtos disponíveis no mercado e, por isso, foram escolhidas para avaliar 

os corpos de provas obtidos nesse trabalho. 

 

Absorção de água 

 

A Tabela 5 apresenta os resultados da absorção de água dos corpos de prova.  

 

Tabela 5: Resultados obtidos nos ensaios de absorção de água. 

Corpo de 

prova 

Formulação Absorção de 

Água Razão Feldspato 

1 0 10 26,30% ± 0,67 d 

2 0 20 21,94% ± 0,81 c 

3 1 10 18,13% ± 0,21 b 

4 1 20 18,94% ± 1,06 b 

5 0,5 15 22,94% ± 0,80 c 

6 0,5 15 22,33% ± 0,34 c 

7 0,5 15 21,23% ± 0,63 c 

Padrão - 25 14,13% ± 0,18 a 
 

*Médias seguidas da mesma letra minúscula na coluna não diferem significativamente entre 

si pelo teste Tukey, a 5% de probabilidade. 

 

Na Tabela 5 podemos observar diferenças significativas na absorção de água dos 

corpos de prova. A informação sobre a absorção é fundamental para que o produto se adéque 

às necessidades, entre elas, o local onde será assentado. Para locais mais úmidos, como 

banheiros, por exemplo, recomenda-se a utilização de revestimentos com absorção de água 

menor.  

Como pode ser observado na Tabela 3, da seção Fundamentos Teórico e Revisão 

Bibliográfica, todas as formulações testadas se enquadraram no grupo BIII de absorção de 

água.   

Na Tabela 6 está apresentada a Análise de Variância (ANOVA) para a absorção de 

água para as diferentes formulações do planejamento experimental (R²= 0,71315).  
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Tabela 6: Análise de Variância (ANOVA) para a absorção de água para as diferentes formulações do 

planejamento experimental. 

Fonte de 

Variação SQ GL MQ Fcalc p 

(1)Razão 0,0031 1 0,0031 41,4572 0,0233 

(2)Feldspato 0,0003 1 0,0003 4,1998 0,1770 

1 x 2 0,0007 1 0,0007 8,8773 0,0966 

Falta de Ajuste 0,0001 1 0,0001 1,5979 0,3336 

Erro puro 0,0002 2 0,0001     

Total 0,0044 6       

SQ é a Soma dos Quadrados; GL são os Graus de Liberdade; MQ são os mínimos 
quadrados e Fcalc é o valor de F calculado 

 

Como pode ser observado na Tabela 6, a quantidade de feldspato e a interação entre as 

duas variáveis não afetam significativamente essa característica e o efeito da modificação da 

razão entre as quantidades de quartzo e feldspato é significativo para essa característica. 

Os resultados obtidos foram tratados estatisticamente e os efeitos encontrados para as 

variáveis podem ser observados no Gráfico de Pareto apresentado na Figura 12. No Gráfico 

de Pareto, observa-se que a razão entre as concentrações de quartzo e cinza afeta 

negativamente a absorção de água, ou seja, aumentando a razão (aumentando a quantidade de 

quartzo e diminuindo a quantidade de CCA) diminui a absorção de água observada nas peças. 

 

Figura 12: Superfície de Resposta para a análise do efeito das variáveis na absorção de água 
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Na Figura 12, observa-se que a adição de cinzas afetou significativamente na absorção 

de água: quanto maior o teor de cinzas adicionado, maior a absorção de água pelos corpos de 

prova. Esse resultado vai de encontro à FONSECA et al. (1997), onde a utilização de CCA 

em substituição ao quartzo nas formulações testadas, promoveu uma redução considerável de 

absorção de água nos corpos de prova. 

 

Perda de Massa 

Na Tabela 7 estão apresentados os resultados obtidos para a análise de perda de massa 

durante a sinterização dos corpos de prova. Nesta tabela, observa-se que todas médias de 

perda de massa obtidas diferem significativamente da perda de massa média do padrão. 

 

Tabela 7: Resultados obtidos nos ensaios de perda de massa 

Corpo de 

prova 
Formulação Perda de Massa 

(%) Razão Feldspato 

1 0 10 15,57 ± 0,19  f  

2 0 20 14,44 ± 0,14  e  

3 1 10 11,18 ± 0,08  c  

4 1 20 10,60 ± 0,05  b  

5 0,5 15 12,56 ± 0,23 d  

6 0,5 15 12,45 ± 0,27 d  

7 0,5 15 12,48 ± 0,19 d  

Padrão - 25 6,79 ± 0,16  a  
 

*letras minúsculas iguais na mesma coluna representam que não há diferença 

significativa (Tuckey HSD, p<0,05). 
 

 

Tabela 8: Análise de Variância (ANOVA) para a perda de massa para as diferentes formulações do planejamento 

experimental. 

Fonte de Variação SQ GL MQ Fcalc P 

(1)Razão 0,0017 1 0,0017 5493 0,0002 

(2)Feldspato 0,0001 1 0,0001 238 0,0042 

1 x 2 0,0000 1 0,0000 25 0,0379 

Falta de Ajuste 0,0000 1 0,0000 112 0,0088 

Erro puro 0,0000 2 0,0000   

Total 0,0018 6    
 

SQ é a Soma dos Quadrados; GL são os Graus de Liberdade; MQ são os mínimos quadrados e Fcalc 
é o valor de F calculado 
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Na Tabela 8 está apresentada a ANOVA para a perda de massa dos corpos de prova 

onde é possível observar que, tanto a razão de cinzas e quartzo, quanto a quantidade de 

feldspato, influenciam significativamente (p<0,05) na solubilidade dos corpos de prova 

(R²=0,98051).  

Com base no resultado estatístico foi possível construir a superfície de resposta 

apresentada na Figura 13, onde é possível observar que a maior quantidade de massa é 

perdida para as menores razões, ou seja, maior quantidade de cinzas nas formulações e 

menores quantidades de quartzo nas mesmas, sendo essa influência forte. A influência da 

quantidade de feldspato é fraca, mas pode-se dizer que, quanto mais feldspato houver na 

massa cerâmica, menor a perda de massa que a peça ira sofrer na queima. 

 

Figura 13: Superfície de resposta para a perda de massa de acordo com a formulação. 

 

Na Figura 13, observa-se que a perda de massa durante a sinterização é maior para os 

corpos de prova com maior quantidade de cinzas. Observa-se, também, que a quantidade de 

feldspato influencia de uma forma bem menos significativa a perda de massa ocorrida na peça 

durante a sinterização. 

 

Resistência Mecânica 

A resistência mecânica dos corpos-de-prova medidos por flexão em 4 pontos é 

apresentada na Tabela 9. A resistência mecânica de uma porcelana é função principalmente 

das fases formadas e da porosidade. 
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Tabela 9: Resultados obtidos nos ensaios de resistência mecânica. 

Corpo de prova 
Formulação Tensão máxima 

(N/mm²) 
Razão Feldspato 

1 0 10 12,64 ± 0,29  c  

2 0 20 9,60 ± 0,46  b  

3 1 10 6,57 ± 0,91  a  

4 1 20 6,91 ± 0,67  a  

5 0,5 15 6,20 ± 1,24  a  

6 0,5 15 5,62 ± 0,48 a  

7 0,5 15 6,01 ± 0,08 a  

Padrão - 25 5,13 ± 0,29 a  
 

*Letras minúsculas iguais na mesma coluna representam que não há diferença significativa 

(Tuckey HSD, p<0,05). 

 

Como pode ser observado na Tabela 9 todas as formulações atingiram resistências 

mecânicas suficientemente altas, superiores a 5,13 N/mm². Todas as formulações testadas, 

com exceção dos corpos de prova 1 e 2, não apresentaram resistência significativamente 

diferente da porcelana tradicional. No entanto, as duas formulações sem quartzo, ou seja, só 

com as cinzas de casca de arroz, apresentaram valores elevados de tensão máxima no ensaio 

de flexão, indicando um aumento na resistência mecânica das peças. Resultados semelhantes 

a esse foram obtidos por FONSECA. et al. (1997), onde, para a mesma temperatura de 

sinterização usada no presente trabalho, a adição de cinzas na formulação da porcelana elevou 

a resistência mecânica das peças. 

Na Tabela 10 está apresentada a ANOVA para a resistência mecânica dos diferentes 

corpos de prova. Nessa tabela é possível observar que tanto a razão de cinzas e quartzo quanto 

a quantidade de feldspato e a interação entre as duas quantidades influenciam 

significativamente (p<0,05) na resistência mecânica. Assim sendo, a diferença na resposta 

observada quando se modifica os níveis de um dos fatores irá depender do nível do outro fator 

e modificações em qualquer uma das variáveis mudam a resposta observada. 
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Tabela 10: Análise de Variância (ANOVA) para a resistência mecânica para as diferentes formulações do 

planejamento experimental. 

Fonte de 

Variação SQ GL MQ Fcalc P 

(1)Razão 19,2063 1 19,2063 220 0,0045 

(2)Feldspato 1,8158 1 1,8158 21 0,0449 

1 x 2 2,8477 1 2,8477 33 0,0294 

Falta de Ajuste 15,3045 1 15,3045 175 0,0057 

Erro puro 0,1749 2 0,0874     

Total 39,3491 6       

SQ é a Soma dos Quadrados; GL são os Graus de Liberdade; MQ são os mínimos quadrados e Fcalc é 
o valor de F calculado 

 

Os resultados obtidos foram tratados estatisticamente e os efeitos encontrados para as 

variáveis podem ser observados no Gráfico de Pareto apresentado na Figura 14, permitindo 

observar que a razão e o feldspato influenciam negativamente (p<0,05). Isso significa que, 

quanto menor a razão entre quartzo e CCA, ou seja, quanto maior a quantidade de CCA na 

formulação, maior a resistência mecânica observada.  

Pelo efeito significativo da interação entre as duas variáveis observa-se que a 

resistência mecânica das peças originadas de formulações com quartzo não sofreu influência 

da quantidade de feldspato na mistura. No entanto, as formulações com CCA mostraram 

resistência mecânica dependente da quantidade de feldspato, sendo essa influência negativa, 

ou seja, quanto mais feldspato na mistura, menor a resistência.  

 

Figura 14: Superfície de Resposta para a análise do efeito das variáveis na resistência mecânica. 
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5. Conclusões 

 

Dentro de um contexto de desenvolvimento sustentável e de busca de soluções 

tecnologicamente e economicamente viáveis para os resíduos sólidos gerados nas indústrias, 

esse trabalho tem como objetivo avaliar a utilização de cinzas provenientes da queima da 

casca de arroz na fabricação de porcelana. Essa avaliação consiste no estudo da substituição 

do quartzo pelas CCA na formação do material e da quantidade necessária de material 

fundente (feldspato) para a formação da porcelana, tendo em vista que as impurezas presentes 

naturalmente na CCA são formadoras de fase vítrea. Além de substituir um recurso não 

renovável utilizado atualmente, a utilização da cinza de casca de arroz no lugar do quartzo 

aproveita um resíduo industrial nocivo normalmente desprezado e gera resíduo zero.  

A partir das análises dos resultados obtidos pode-se concluir que o processamento da 

CCA com intenção de obter porcelana mostrou-se relativamente simples e pode ser conduzido 

com poucas modificações no processamento de porcelana com quartzo.  

A CCA utilizada, ao natural, apresentou uma distribuição granulométrica ideal para 

um bom empacotamento das partículas, além de apresentar uma composição de, basicamente, 

oxigênio, silício e carbono, ou seja, majoritariamente sílica e carbono sendo, este ultimo, 

advindo da queima incompleta. A caracterização da CCA mostrou, ainda, que o resíduo é 

mais leve que o quartzo, o que pode demandar novas soluções para o carregamento e 

descarregamento. 

De uma forma geral, observou-se que a incorporação de cinza de casca de arroz na sua 

forma natural (CCAN) na formulação da porcelana resultou em uma maior absorção d’água 

do produto final. Observou-se, também, que a incorporação da CCAN juntamente com a 

diminuição da quantidade de fundente utilizado na formulação da massa, aumentou a perda de 

massa da peça cerâmica. Para finalizar, a utilização de CCAN no lugar do quartzo na 

produção de porcelana aumenta a resistência mecânica da mesma, mas a diminuição da 

quantidade de fundente diminui essa característica.  Assim, a porcelana pode se apresentar 

como uma alternativa ao processamento da CCA e uma opção de material cerâmico para 

futuras aplicações comerciais. 
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