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RESUMO

Este trabalho consiste em analisar a cerâmica vermelha, produzida na região do Seridó no Rio Grande do Norte, a fim de desenvolver um processo 
produtivo mais eficaz e contribuir na redução de perdas devido às falhas na produção, diminuindo os custos e aumentando o valor agregado do 
produto. Objetiva-se acompanhar todo o processo de fabricação da cerâmica, desde a extração da argila, passando pela estocagem, preparação 
da matéria-prima, secagem e queima, na qual se faz uso do forno caipira, que é comum na região do Seridó. Inicialmente, foram colhidas 
amostras da argila para o estudo da composição química bem como o comportamento térmico durante o processo de sinterização. As técnicas 
empregadas para caracterização estrutural e composição química foram a difração de raios-X (DRX) e Fluorescência de Raios-X (FRX). Para análise 
térmica, utilizamos termogravimetria (TG-DTG) e dilatometria. As técnicas experimentais empregadas para realizar o trabalho, foram divididas em 
dois grupos. A argila na forma crua e após sinterização foram submetidas a análise por DRX, com variação angular de 5° e 90°. Contudo, somente 
a argila crua foi analisada por FRX. O resultado da medida de DRX, Da argila crua, apresenta o composto mineral constituído por materiais 
policristalinos. A composição mineralógica é dominada por minerais de argila e quartzo, que possui características na diminuição da plasticidade e 
tem facilidade na absorção da peça cerâmica. Ainda na mesma análise encontramos o composto Ilita e Albita, que é do grupo feldspar. Os 
resultados utilizando a técnica de fluorescência de raios-X nos mostram os elementos na sua proporção que aparecem na amostra de argila. 
Assim destacam-se três elementos que concentram em grande quantidade que são o Ferro (Fe) com 45,85%, o qual dá a cor avermelhada da 
cerâmica, o Silício (Si) com 24,94% e o Alumínio (Al) com 15,333%. Vale ressaltar que pode haver uma grande quantidade de Óxido de Ferro 
presente na amostra, na forma amorfa. O resultado da TG apresenta uma declinação até 100ºC devido a evaporação da água. Entre 450°C e 500°C 
também ocorre a evaporação dos compostos (Albita, Ilita, Vermiculite, Flogopite). A análise por dilatometria mostra dois pontos de sinterização, 
devidamente localizados nos intervalos de 800°C e 870°C e entre 925ºC e 1000°C. Tais temperaturas estão formação da Hematita. A análise por 
TG-DTG, mostram que houve uma perda de 10% da parcela da massa total, na qual 3% é água. Na dilatometria, no ponto de sinterização entre 
800°C e 870°C ocorreu a transformação de fase para o Óxido de Ferro, antes amorfo formando a Hematita. A perspectiva deste trabalho é utilizar 
a técnica de fluorescência de raios-X na amostra sintetizada e descobrir os elementos que se outros elementos permaneceram em sua forma 
amorfa após a sinterização. Ainda será utilizada a análise para imagem MEV, confecção dos corpos de prova sem sinterização entre 800°C e 900°C 
e, por fim, realizar teste de resistência mecânica, que irá agregar todos os dados colhidos anteriormente para obter um resultado satisfatório e, 
assim, tornar o produto final de melhor qualidade.
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