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RESUMO 

 

O processo de produção dos revestimentos cerâmicos apresenta como um dos 
principais resíduos o pó gerado durante o polimento e por ser um resíduo impuro 
para reutilização no processo, geralmente é descartado em aterros. Por esse motivo 
seu reaproveitamento vem sendo estudado. Diante disso, o objetivo desse trabalho 
foi a identificação e a quantificação das fases presentes neste tipo de resíduo 
utilizando a difração de raios X associada ao refinamento Rietveld e compará-las 
com as fases presentes na matéria-prima utilizada na produção de porcelanato. Os 
resultados mostraram que o resíduo é composto por quartzo (61,4%), zircônio 
(6,2%), mulita (31,1%) e carbeto de silício (1,1%) e a matéria-prima por albita (31,7), 
caulinita (27,6%), moscovita (10,4%), ortoclásio (7,2%) e quartzo (23,2%). O 
resultado do refinamento Rietveld indica a possibilidade de reutilização do resíduo 
advindo do polimento do porcelanato em massas cerâmicas como matéria-prima não 
plástica. Portanto, pode-se afirmar que a técnica de quantificação por DRX em 
conjunto com o método de Rietveld é uma ferramenta importante no sentido de 
proporcionar indicativos de reutilização de resíduos, uma vez que possibilitaram com 
boa exatidão, a identificação e a quantificação das fases minerais presentes. 
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ABSTRACT 

 
The process of producing a coating for a ceramic component generates waste. From 
all of them, one can be highlighted, which is a powder produced by the polishing 
stage. This powder is impure for reuse therefore being discarded in waste landfills. 
Due to this fact, its use as a feedstock for other ceramic materials is being studied. 
The goal of this study is to identify and quantify the mineral phases of this waste 
trough XRD (X-ray powder Diffraction) and Rietveld refinement in order to be 
compared with feedstock used to produce porcelain. The results exhibited that the 
waste is composed by quartz (61,4%), zirconium (6,2%), mullite (31,1%) and silicon 
carbide (1,1%) and the feedstock is composed by albite (31,7%), kaolinite (27,6%), 
muscovite (10,4%), orthoclase (7,2%) and quartz (23,2%). The Rietveld refinement 
indicates the possibility of reusing the waste generated by the polishing stage in 
ceramic bulks as a non-plastic feedstock. From the results obtained, it can be 
concluded that the XRD and Rietveld refinement are techniques with a good  
accuracy for identifying and quantifying the mineral phases, enabling studies to 
identify process wastes as a reusable feedstock. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

O porcelanato é definido como um material prensado com absorção de água menor 
ou igual a 0,5%. Uma massa de porcelanato é composta principalmente por 
feldspato, areias feldspáticas, argilas, aditivos e caulins (ROSSO et al., 2005). 

 
De acordo com Jonh (2000) os resíduos gerados pelos diferentes processos são a 
fonte principal de degradação ambiental. Entre os resíduos destaca-se o gerado 
durante a etapa de polimento do porcelanato. Entretanto, não há registros de 
utilização ou reutilização desse tipo de resíduo em escalas industriais, o que é 
produzido é destinado para os aterros, porém existem estudos que confirmam a 
evidência e a veracidade da sua reutilização. 

 

A caracterização das fases presentes nos resíduos gerados pelas indústrias é um 
estudo que deve ser contínuo e sistemático no sentido de monitorar e avaliar o seu 
impacto ambiental (HUERTAS et al., 2012; PIPAL, et al., 2011). Entretanto, poucos 
são os estudos sobre caracterização mineralógica de material particulado cristalino 
utilizando o método Rietveld. 

 

O método Rietveld tem se firmado como uma ferramenta fundamental na análise 
quantitativa de fases (PHILIPPO, 1997). O refinamento Rietveld baseia-se no ajuste 
matemático de um padrão real com um padrão calculado, minimizando a diferença 
entre pontos medidos e calculados, utilizando-se, para isto, o método dos mínimos 
quadrados. O padrão calculado é obtido nos bancos de dados cristalográficos  
(ICSD, LPF, NIST, CSD). Os bancos de dados fornecem o grupo espacial, posições 
atômicas, posições de ocupação e parâmetros de rede (RIETVELD, 1969). 

 

O presente trabalho visa mostrar o potencial da aplicação da difração de raios X 
(DRX) associada ao método Rietveld na identificação, quantificação das fases e na 
avaliação dos resíduos gerados durante o polimento do porcelanato, avaliando o seu 
reaproveitamento no próprio processo. Além da técnica de quantificação pela 
difração de raios X combinada com a metodologia Rietveld, este trabalho também 
apresenta resultados de microscopia eletrônica de varredura (MEV), fluorescência  
de raios X (FRX) e granulometria a laser. 

 
2. MATERIAIS E MÉTODOS 

 
Neste trabalho foi usada uma amostra de resíduo gerado durante o polimento de 
porcelanato e uma amostra da matéria-prima utilizada no processo de fabricação do 
porcelanato, para efeito de comparação. A amostra de resíduo foi peneirada 
(utilizando a série Taylor) e apenas a fração abaixo de 74 µm foi utilizada para o 
estudo de caracterização. A amostra da matéria-prima foi utilizada como recebida. 

 
A análise granulométrica do resíduo foi realizada no Analisador de Partículas a  
Laser (CILAS modelo 1090) pelo método de difratometria a laser e aplicando a teoria 
de Fraunhofer. 

 
A determinação da composição química semiquantitativa da amostra de resíduo de 
polimento de porcelanato e da matéria-prima foi obtida por fluorescência de raios X, 
utilizando o equipamento Shimadzu EDX-720. As análises foram realizadas sob 
vácuo e em termos de óxidos. 
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As análises no microscópio eletrônico de varredura (MEV) foram realizadas no 
equipamento Shimadzu SSX-550 equipado com detector de elétrons secundários, 
onde foram geradas as imagens da morfologia das amostras. 

 
As fases presentes nas amostras foram identificadas pelo método do pó nas 
seguintes condições de operação: radiação CuKα (35 KV/ 40 mA), velocidade do 
goniômetro 0,02° em 2θ por passo, com tempo de contagem de 5 segundos por 
passo e coletados de 5° a 80° em 2θ. As interpretações dos espectros foram 
efetuadas por comparação com padrões contidos no banco de dados PDF 02 (ICDD, 
2003). O difratômetro usado foi o Shimadzu XRD – 7000. 

 
A quantificação mineralógica foi realizada pelo refinamento das fases utilizando o 
método de Rietveld. Para o refinamento foi utilizado o programa GSAS com a 
interface EXPGUI utilizando a função de perfil pseudo-Voigt de Thompson-Cox- 
Hastings, sendo a radiação de fundo ajustada pelo polinômio de Chebyschev. Os 
valores de Rp, Rwp, Rbragg e 2 foram aferidos para verificação da qualidade do 
refinamento (LARSON and VON DREELE, 2001). 

 
3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

3.1 Granulometria 

 
A Figura 1 mostra os resultados obtidos no granulômetro a laser. Para o resíduo de 
polimento, pode-se observar que 50% das partículas possui um diâmetro inferior a 
10,95 μm e um diâmetro médio de 16,93 μm. Através dos resultados dessa análise 
pode-se concluir que o tamanho médio das partículas está adequado para o estudo 
da difração de raios X e fluorescência de raios X. 

 

Figura 1. Análise granulométrica por granulômetro a laser para amostra de resíduo de 

polimento. 
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3.2 Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) 

 
A Figura 2 mostra as imagens obtidas no MEV. Observa-se que as amostras 
apresentam morfologia irregular e/ou aglomerados irregulares. Essa morfologia é 
típica de materiais que contém silício e alumínio como mostram os estudos 
realizados por Xie et al. (2005) e Pipal et al. (2011). A análise por EDS mostrou que 
os principais constituintes das amostras são Al e Si. 

 

Figura 2. Micrografias para (a) amostras de resíduo (2400 X) e (b) matéria-prima (2400 X). 

 
3.4 Fluorescência de Raios X 

 
A Tabela 1 mostra os resultados de análise química semiquantitativos obtidos por 
fluorescência de raios X. Pode-se observar que as amostras de resíduo de  
polimento são compostas predominantemente por silício e alumínio, semelhante à 
amostra de matéria-prima de porcelanato. Essa semelhança pode ser um indicativo 
de que o resíduo de polimento pode ser reutilizado na massa que constitui o 
porcelanato, desde que seja realizado um estudo sobre sua influência nas 
propriedades finais dos mesmos. A presença dos elementos Si, K e Al nas amostras 
foi comprovada pelo EDS (Figura 2). 

Tabela 1. Análise química semiquantitativa por fluorescência de raios X para amostra de 
resíduo de polimento e para amostra de matéria-prima do porcelanato. 

 

Composição Resíduo de polimento de 
porcelanato 

Matéria-prima de 
porcelanato 

SiO2 69,1 (0.5) 70,5 (0,5) 
Al2O3 19,1 (0,3) 22,8 (0,3) 
K2O 5,3 (0,2) 6,7 (0,3) 
ZrO2 6,5 (0,2) ------ 
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3.5 Difração de Raios X e Refinamento Rietveld 

 
O difratograma (Figura 3) mostrou que, para a amostra de resíduo de polimento, 
estão presente o quartzo, o zircônio, o carbeto de silício e a mulita. A mulita e o 
quartzo são oriundos da matéria-prima do próprio porcelanato, enquanto que o 
zircônio foi utilizado para aumentar o grau de brancura da massa base e o carbeto 
de silício faz parte da composição do abrasivo utilizado no processo de polimento. 
Esses resultados estão em comum acordo com os resultados de difração de raios X 
dos estudos feitos por Souza (2007). Para a matéria-prima do porcelanato foram 
determinadas as fases quartzo, moscovita, ortoclásio, caulinita e albita (Figura 4). 

 

Figura 3. Difratograma mostrando o resultado de DFRX e do refinamento Rietveld para a 

amostra de resíduo de polimento. 

 

Figura 4. Difratograma mostrando o resultado de DFRX e do refinamento Rietveld para a 

amostra de matéria-prima do porcelanato. 
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Os resultados (Figura 3 e 4) de refinamento Rietveld demonstram que, em geral, 
houve boa concordância entre os difratogramas teórico (calculado) e experimental 
(observado). Para que o refinamento seja considerado perfeito, a linha que 
representa o difratograma calculado deve se sobrepor à linha que representa o 
difratograma observado e a linha de diferença deve equivaler o mais próximo 
possível a uma reta. Fatores como escala, background e orientação preferencial 
podem influenciar na qualidade do refinamento. 

 
A qualidade do refinamento pelo método de Rietveld é verificada através dos 
parâmetros estatísticos numéricos, que são utilizados durante e após o refinamento 
para verificar se esse está ocorrendo de modo satisfatório (YOUNG, 1993; 
McCUSKER, 1999). Os parâmetros estatísticos mais frequentemente utilizados para 
o programa GSAS são o Rp (fator de perfil), o Rwp (fator de perfil ponderado) e o 2

 

(Goodnessof Fit = GOF = S). 

 
O valor do parâmetro 2 deve ser igual a 1,0% para um refinamento perfeito, mas na 
prática valores inferiores a 5,0% remetem a um refinamento otimizado (McCUSKER, 
1999). Pode-se observar na Tabela 2 que os parâmetros de ajuste Rp e Rwp estão 
maiores do que aqueles normalmente obtidos para refinamentos de fases minerais 
simples (WEIDLER, 1998). Mas, em contrapartida, esse ajuste está na gama 
encontrada para sistemas contendo multiminerais naturais, como foi  demonstrado 
por Hill et al. (1993). 

 
O alto valor de Rbragg para o resíduo de polimento provavelmente está associado ao 
desajuste do pico do quartzo, o que pode ser observado a partir das curvas de 
diferença na Figura 3. Provavelmente esse desajuste é devido ao deslocamento de 
2θ e a simetria do pico de quartzo. A principal causa desse desajuste é por se tratar 
de amostra de resíduo contendo multiminerais (WEIDLER et al., 1998). 

 
O bom refinamento para essas amostras também pode ser observado pelo baixo 
valor de 2. Pode-se observar na Tabela 2 que o parâmetro ² para a amostra de 
resíduo de polimento e matéria-prima do porcelanato foi de 2,9 e 4,8, 
respectivamente. 

 
Tabela 2. Comparação dos indicadores estatísticos numéricos para as amostras em estudo. 

 

Indicadores Resíduo de 
polimento 

Matéria-prima do 
porcelanato 

² 2,9 4,8 

Rp 3,8 4,5 
Rwp 5,1 6,2 

RBragg 5,8 2,2 

 
As porcentagens de cada fase para as amostra em estudo se encontram nas 
Tabelas 3 e 4. Observa-se que a amostra de resíduo é composta pelas fases mulita 
(31,1%), zircônio (6,2%), carbeto de silício (1,2%) e quartzo (61,4%) e a amostra de 
matéria-prima é composta por caulinita (27,65), quartzo (23,2%), albita (31,7), 
moscovita (10,4%) e ortoclásio (7,2%). Essa diferença de fases já era esperada, pois 
quando o porcelanato é sinterizado ocorre mudança de fase, principalmente na 
caulinita que se transforma em mulita. Além disso, o abrasivo utilizado no polimento 
(SiC) está presente na amostra de resíduo. 
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Tabela 3. Porcentagens das fases da amostra de resíduo de polimento segundo o refinamento. 
 

Fase Fórmula molecular Porcentagem Erro (%) 

Carbeto de Silício 

Mulita 

SiC 

3(Al2O3).2(SiO2) 

1,3 % 

31,1 % 

0,13 

0,29 

Quartzo SiO2 61,5 % 0,13 

Zircônio ZrO2 6,1 % 0,09 

 
Tabela 4. Porcentagens das fases da amostra de matéria-prima de porcelanato segundo o 

refinamento. 

Fase Fórmula molecular Porcentagem Erro (%) 

Albita NaAlSi3O8 31,7 0,17 

Caulinita Al2Si2O5(OH)4 27,6 0,13 

Moscovita KAl2Si3AlO10(OH,F)2 10,4 0,11 

Ortoclásio KAlSi3O8 7,1 0,10 

Quartzo SiO2 23,2 0,07 

 

4. CONCLUSÕES 

 
Os resultados de fluorescência de raios X da matéria-prima e do resíduo obtido no 
polimento do porcelanato indicaram composições químicas similares para ambos, o 
que pode indicar o potencial do retorno do resíduo ao processo produtivo. 

 
O estudo mineralógico pelo método Rietveld mostra a possibilidade de reutilização 
do resíduo de polimento de porcelanato em massas cerâmicas como matéria-prima 
não plástica. No entanto, deve-se considerar que as fases e quantidades de fases 
presentes em cada uma das amostras foram distintas, o que pode provocar 
diferença no comportamento mecânico dos materiais produzidos com diferentes 
quantidades de resíduo. 

 

Diante disso, pode-se inferir que a técnica de quantificação por DRX em conjunto 
com o método de Rietveld é uma importante ferramenta para indicar a possibilidade 
de reutilização de resíduos, pois possibilitaram a quantificação e a identificação das 
fases minerais presentes tanto no resíduo quanto na matéria-prima de porcelanato. 
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