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RESUMO 

 

CAVALCANTI, D.J.H. (2011). Estudo do efeito do óxido de bário no comportamento 

de massas para porcelanato. 141p. Tese de doutorado – Programa de Pós-Graduação 

em Engenharia Mecânica, Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Natal. 2012. 

 

 Neste trabalho, propõe-se o estudo do efeito do óxido de bário atuando como 

fluxo sintético no comportamento de massas para porcelanato a partir da utilização de 

matérias-primas encontradas no estado do Rio Grande do Norte que dispõe de um 

grande potencial natural para industrialização do produto. O porcelanato é um produto 

com excelentes propriedades finais, sendo aplicado como revestimento cerâmico em 

diversos empreendimentos da construção civil. As matérias-primas selecionadas para o 

desenvolvimento do estudo foram dois tipos de argilas, dois tipos de feldspatos, 

dolomita, talco, carbonato de bário e sílica, sendo caracterizadas por análises de 

fluorescência de raios X, difração de raios X, análise granulométrica e análises térmicas. 

Assim sendo, procede-se o processamento, conformação e sinterização de quatro 

formulações  utilizando as matérias-primas citadas nas temperaturas de 1150 °C, 1175 

°C, 1200 °C, 1225 °C e 1250 °C. A partir das caracterizações físicas, químicas e 

morfológicas das formulações, determina-se o efeito do óxido de bário nas propriedades 

físicas e mecânicas do sistema estudado realizando ensaios de absorção de água, 

retração linear, porosidade aparente, massa específica aparente, curva de compactação, 

tensão de ruptura a flexão, difração de raios X e microscopia eletrônica de varredura 

com a microanálise por EDS. Após a análise dos resultados, verifica-se que o óxido de 

bário atua como fundente de alta temperatura e como ordenador de estrutura, onde 

incorporado à fase vítrea, possui efeito nucleante da fase silício-alumínio-potássio 

reagindo com a sílica livre que juntamente com o alto teor de potássio concentrado 

forma uma nova fase cristalina denominada microclínio. As massas estudadas com o 

acréscimo do óxido de bário apresentam propriedades físico-mecânicas extremamente 

satisfatórias em temperaturas de queima reduzidas, o que implica em uma economia na 

energia desprendida para a produção e aumento de produtividade. 

 

Palavras-chave: Porcelanato, matérias-primas, óxido de bário, fluxantes, massas para 

porcelanato, processamento. 



 
 

ABSTRACT 

 

CAVALCANTI, D.J.H. (2011). Study of the effect of barium oxide in the behavior of 

masses for stoneware. 141p. D.Sc. Thesis – Programa de Pós-Graduação em Engenharia 

Mecânica, Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Natal. 2012. 

 

 In this work, it is proposed the study of the effect of barium oxide acting as 

synthetic flow in the behavior of masses for stoneware from the use of raw materials 

found in the deposits of minerals of the Rio Grande do Norte that it makes use of a great 

natural potential for the industrialization of the product. The porcelanato is a 

sophisticated product with excellent final properties being applied as ceramic coating in 

buildings of high standard of engineering. The raw materials selected for the 

development of the study had been two types of argilas, two types of feldspatos, 

dolomita, talco, barium carbonate and silica, being characterized by X-ray fluorescence, 

X-ray diffraction, granulometric analysis, dilatometric analysis and thermal analysis. 

Thus, it is intended to define four formulations using the cited raw materials that will be 

processed, conformed and sintered in the temperatures of  1150 °C, 1175 °C, 1200 °C, 

1225 °C e 1250 °C. From the physical characterizations, chemical and morphologic of 

the formed formulations, the effect of barium oxide is determined in the physical and 

mechanical properties of the studied system carrying water absorption tests, linear 

retraction, apparent porosity, apparent specific mass, compacting curve, flexural 

strength and microstructural analysis by XRD and SEM. After analyzing the results, 

indicated that barium oxide acts as a flux of high temperature and as the ordering of 

structure, where the embedded glass phase has the nucleating effect phase potassium 

silico-aluminum reacting with free silica which together with the high content of 

potassium concentrated form a new crystalline phase called microcline. The masses 

studied with the addition of barium oxide present physical-mechanical properties highly 

satisfactory in reduced firing temperatures, which implies a saving in energy given off 

in the production and increased productivity. 

 

Palavras-chave: stoneware tiles, raw materials ceramic, barium oxide, flows, 

formulation of mass, processing. 
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1 - INTRODUÇÃO 

 

Em relação à produção de revestimentos cerâmicos no mercado brasileiro, pode-

se afirmar que, do total produzido, 70% são de revestimentos para pisos; 21% paredes; 

7% porcelanato e 3% fachadas. A indústria de revestimento cerâmico consome volumes 

expressivos de substâncias minerais, movimentando, anualmente, 11,7 milhões de 

toneladas, sendo 8,4 milhões nas indústrias de processo via seca (71,8%) e 3,3 milhões 

no segmento via úmida (28,2%), em 2009. A matriz energética conta basicamente com 

o consumo de gás natural no processo de combustão para atomização, secagem forçada 

das argilas e queima; e energia elétrica na movimentação dos equipamentos das plantas 

industriais, ANFACER (2010). 

As vantagens encontradas na aplicação do porcelanato em pisos, paredes e 

fachadas de edifícios são os principais motivadores para o desenvolvimento da indústria 

de revestimento cerâmico no Brasil. Dentre as vantagens, a durabilidade e o efeito 

estético certamente estão entre as mais importantes, já que estão relacionadas com a 

valorização da edificação. 

Os porcelanatos são materiais cerâmicos compactos que apresentam excelentes 

características técnicas, destacando-se a sua elevada resistência mecânica, ao risco e ao 

ataque químico e com uma absorção de água muito baixa, onde podem ser definidos 

como: porcelanato esmaltado, AA ≤ 0,5% ou porcelanato técnico, AA ≤ 0,1%. 

Ressalta-se ainda o fato de que o Rio Grande do Norte (RN) possui uma 

geologia com diversas potencialidades minerais que pode ser delimitada por zonas ou 

regiões que apresentem jazimentos e capacidade de produção de rochas, minerais ou 

recursos energéticos, definindo os Segmentos Mineiros e os Pólos de Mineração do 

estado. 

Dentre os Segmentos Mineiros encontrados no RN, podemos citar o Segmento 

dos minerais de pegmatitos e gemas: Berilo, Caulim, Columbita/Tantalita, Feldspatos, 

Micas, Quartzo, Minerais de Litio e Gema, o dos minerais industriais: Fluorita, Barita, 

Talco, Dolomita e ainda o das Argilas, estes Segmentos possuem diversas riquezas 

minerais e auxiliam a produção de cerâmicas com maior valor agregado. 

 A formulação da massa padrão de porcelanato é realizada por meio da utilização 

de matérias-primas convencionais da indústria cerâmica, como: argilas, feldspatos, 

dolomita, talco e resíduo de caulim, necessitando, porém de uma alta homogeneidade e 
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um controle na pureza da massa. Desta forma, utiliza-se o processo de moagem via 

“úmida”, sendo realizado um controle sobre a granulometria para garantir as condições 

de compactação e características do produto pós-queima. 

 Devido a grande quantidade de feldspato utilizada na massa padrão, verificou-se 

a importância de se encontrar um material alternativo sintético que possa substituir 

parcialmente o feldspato sem, no entanto, alterar as características técnicas do produto 

final e tendo como consequência uma massa padrão mais econômica com menores 

temperaturas de sinterização. 

 A adição de feldspato na massa de porcelanato desempenha um papel de 

fundente que proporciona as primeiras fases líquidas durante a queima, sendo 

responsáveis pelo processo inicial de densificação, que contribui para a redução da 

porosidade. A fusibilidade e a formação de eutéticos com outros elementos presentes 

possibilitam atingir a gresificação mesmo a temperaturas relativamente baixas, que são 

características dos minerais feldspáticos 

 Apesar dos diversos trabalhos que já existem na literatura técnico-científica, 

ainda é necessário um estudo mais aprofundado e consistente a respeito das 

metodologias para definição de formulações em revestimentos cerâmicos, e os trabalhos 

mais recentes sobre formulações para porcelanato apontam a necessidade de mais 

pesquisas sobre a influência das características dos constituintes das massas nas 

características finais do produto. 

 Desta forma, a formulação de massa padrão apresentada neste trabalho foi 

elaborada tomando-se como base as matérias-primas utilizadas em uma fábrica de 

revestimentos cerâmicos localizada em Mossoró/RN, onde as quantidades e percentuais 

de cada matéria-prima utilizada foram definidos através de ensaios e testes em 

laboratório até se encontrar uma formulação padrão com características técnicas ótimas. 

 Pode-se destacar que é muito provável que ocorra uma insuficiência do setor 

mineral brasileiro em atender a demanda futura por fundentes, sendo quase certo um 

aumento no volume de importação desta matéria-prima em curto prazo. Este cenário 

pode se agravar com a instalação de novas fábricas de porcelanato, impulsionadas pelo 

alto crescimento no setor da construção civil. 

 No entanto, a simples substituição do feldspato por outro tipo qualquer de 

fundente, que possa satisfazer a exigência quanto ao valor da absorção de água inferior 

a 0,5% não é a ação mais relevante. As matérias-primas utilizadas nas novas 

formulações de massas, além do alto grau de brancura, devem ser semelhantes ou se 
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comportarem similarmente ao feldspato, evitando grandes alterações no processamento, 

e mantendo as características técnicas e estéticas. Logo, é necessária a obtenção de uma 

microestrutura apropriada no revestimento sinterizado. 

 A microestrutura a ser desenvolvida deve ser praticamente livre de porosidade 

aparente, com poucos poros fechados e isolados. A fração sólida, que consiste em uma 

matriz vítrea que assegura a redução da porosidade em um ciclo de queima rápido com 

temperaturas relativamente baixas, deve conter fases cristalinas suficientes para 

aumentar as propriedades da matriz. 

 Desta maneira, a viscosidade da fase líquida exerce um papel decisivo na 

determinação da taxa de densificação do processo, da dissolução da fase cristalina e da 

de vitrificação de novas fases. Em temperaturas mais altas, a proporção da fase líquida 

aumenta enquanto a viscosidade diminui (normalmente influenciada pelo teor e tipo de 

álcalis), impossibilitando a remoção dos poros com tamanhos maiores, além de causar a 

deformação piroplástica. Assim, todo o cuidado na escolha das matérias-primas deve ser 

tomado no que se refere à composição dos seus óxidos fundentes. 

 O presente trabalho utiliza carbonato de bário puro que após ser submetido à 

calcinação gera como fonte o óxido de bário, o qual foi denominado fluxo sintético e 

que proporciona sinterização por formação de fase líquida. A quantidade utilizada de 

carbonato de bário deve ser calculada de tal forma que, após o cálculo estequiométrico 

de seus constituintes e da liberação do gás carbônico, resulte em uma porcentagem 

equivalente de 2% de óxido de bário. Esta porcentagem de 2% de óxido de bário foi 

definida após a análise dos resultados encontrados para este percentual, visto que o 

objetivo inicial do trabalho seria fazer uma dopagem à massa padrão também com 

outros percentuais de 1%, 4% e 8%.  

 O óxido de bário é aplicado como um agente intensificador na formação de fase 

líquida reativa, atuando juntamente com o feldspato em composições de porcelanato. 

Neste âmbito, o objetivo principal é estudar o efeito do óxido de bário sobre a 

temperatura, tempo de processamento e propriedades finais de uma composição padrão 

de porcelanato. A utilização deste óxido em massas de porcelanato proposta neste 

trabalho justifica-se pelo fato de que muitos resíduos provenientes de perfuração de 

poços de petróleo da Petrobrás como o cascalho de perfuração de petróleo e o solo 

calcinado, por exemplo, são resíduos ricos em óxido de bário em sua composição 

química. 
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 Além do óxido de bário como material sintético e puro, outra formulação 

utilizando um composto constituído de óxido de bário e sílica também será utilizada 

como fundente alternativo em substituição parcial ao feldspato objetivando qual o efeito 

que este composto irá provocar nas propriedades finais da massa. 

 Ressalta-se ainda o grande crescimento da produção e consumo de revestimentos 

cerâmicos influenciados pela construção civil e a necessidade da fabricação produtos 

cada vez mais modernos, de menores dimensões exigindo melhores características 

técnicas o que evidencia o estudo cada vez maior da utilização de óxidos sintéticos em 

massas cerâmicas. 

 A partir do objetivo principal, surgem os objetivos específicos que podem assim 

ser definidos: análise do efeito causado na gresificação e nas características cerâmicas 

finais; estudo da influência do fundente alternativo na formação de fases e no 

desenvolvimento microestrutural; influência da utilização de óxidos sintéticos e 

compostos de óxidos como fluxantes em massas de porcelanato atuando como 

formadores e modificadores de rede, ordenadores de estrutura na formação de novas 

fases cristalinas e vítreas na microestrutura, além da contribuição para a economia 

através da minimização da energia desprendida para a fabricação do produto final. 
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2 – REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

 O presente capítulo faz uma breve revisão mostrando o perfil atual da indústria 

de cerâmica para revestimento, o produto porcelanato, as suas principais características 

técnicas, matérias-primas e processo de fabricação. 

 

2.1 – A INDÚSTRIA DE REVESTIMENTO CERÂMICO 

 

2.1.1 - HISTÓRICO 

 

 

 A maioria das cerâmicas consiste em compostos que são formados entre 

elementos metálicos e elementos não-metálicos, para os quais as ligações interatômicas 

ou são totalmente iônicas ou predominantemente iônicas com alguma natureza 

covalente. O termo “cerâmico” vem da palavra grega keramikos que significa “matéria-

prima queimada”, e mais especificamente keramos que significa “argila queimada”, 

indicando que as propriedades desejáveis desses materiais são normalmente atingidas 

por meio de um processo de tratamento térmico, CALLISTER
1
 apud MELO (2006). 

 A cerâmica vem sendo utilizada há mais de 8.000 anos, datado por descobertas 

de sítios arqueológicos no Japão sendo, portanto, a mais antiga das indústrias que se tem 

notícia, ANFACER (2009). 

 A cerâmica teve seu início quando o homem utilizou o barro endurecido pelo 

fogo para substituir materiais como a pedra trabalhada, madeira e vasilhas feitas de 

certos frutos e, com o passar do tempo, cada cultura desenvolveu um estilo próprio, 

evoluindo e aprimorando-se, a ponto de ser possível identificar cada cultura por meio do 

estudo de seus produtos, BAUCIA JÚNIOR (2010). 

 Como exemplo, podemos citar a produção chinesa que, desde aproximadamente 

2000 a.C., com a utilização de um pó fino e branco, hoje conhecido como caulim, 

iniciou a fabricação de vasos translúcidos e leves, dando início, então, ao que chamamos 

hoje de porcelana. Porém, este novo material não teve a sua presença notada até o 

século XVIII, quando a cerâmica, por meio do uso da porcelana, alcançara níveis de 

sofisticação, ANFACER (2009).  

1
CALLISTER JÚNIOR, W.D. (2002). Ciência e Engenharia de Materiais: uma introdução. 5.ed. Rio de 

Janeiro: Livros Técnicos e Científicos. 
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 As primeiras cerâmicas para revestimento de arquitetura só surgiram por volta 

de 500 a.C., permanecendo por vários séculos como materiais de uso restrito devido ao 

alto custo Avanços no setor foram introduzidos pelos ceramistas italianos por volta de 

1950 pela transformação dos processos de produção, ANFACER (2009). 

 O revestimento cerâmico foi introduzido na Espanha através da invasão árabe, 

difundindo-se, posteriormente, por toda a Europa e, desde então, tem sido cada vez mais 

utilizado como material de decoração de ambientes, sejam residenciais, comerciais ou 

industriais. Possuindo aplicação ainda em ambientes hospitalares pela facilidade de 

limpeza mantendo a higienização do local. 

 

2.1.2 – MERCADO 

 

 O crescente desenvolvimento mundial dos materiais cerâmicos nas últimas 

décadas fez com que o conhecimento científico e tecnológico se tornasse cada vez mais 

necessário na área. A competitividade entre os fabricantes cerâmicos exige que estes 

busquem minimizar seus custos de produção, sem que prejudiquem seus padrões de 

qualidade e atendam normas propostas pelos órgãos nacionais e internacionais de 

controle de qualidade, LUZ & RIBEIRO (2008). 

  O setor de revestimentos cerâmicos apresenta um grande crescimento, chegando 

a uma produção de aproximadamente 8,5 bilhões de m
2
/ano, o que pode ser justificado 

pela evolução tecnológica no setor de revestimentos cerâmicos como, por exemplo, o 

desenvolvimento e a implementação de novos equipamentos, como também pelo grande 

crescimento no número de empreendimentos lançados na construção civil, ANFACER 

(2010). 

 O segmento brasileiro é constituído por 86 empresas com 103 plantas industriais 

em 13 estados, com capacidade instalada, em 2009, de 817 milhões de m
2
, com a 

estimativa de se atingir, no ano de 2010, cerca de 853 milhões de m
2
.  As empresas 

concentram-se principalmente nas regiões Sudeste e Sul, onde estão localizados os 

principais Arranjos Produtivos Locais - APLs, de Santa Gertrudes (SP) e Criciúma 

(SC). O APL de Criciúma desfruta da posição de liderança nacional em qualidade e 

design, liderando as exportações em termos de valores comercializados, utilizando o 

processo Via Úmida. O APL de Santa Gertrudes experimentou notável expansão nos 
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últimos 15 anos e se diferenciou de Criciúma pela adoção da tecnologia de produção via 

seca e pelo atendimento preferencial às faixas mais populares. Em 2009 respondeu por 

quase 70% da produção brasileira, ANFACER (2010). 

 A evolução da produção real brasileira de cerâmica de revestimento com 

estimativa para 2010 de uma produção na ordem de 775,7 milhões de m
2
 é apresentada 

na figura 2.1. 

 

 

  

 MOTTA et al. (2001) em seu trabalho, aborda o perfil técnico-econômico da 

indústria cerâmica tradicional brasileira, com ênfase aos segmentos de cerâmica 

estrutural ou vermelha, cerâmica branca e cerâmica de revestimento, e os seus principais 

produtos, visando estabelecer um diagnóstico atualizado sobre as matérias-primas 

utilizadas na composição das massas básicas. A seguir é mostrada a localização das 

principais indústrias de cerâmica branca e de revestimentos no Sul e Sudeste do Brasil, 

figura 2.2. 
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Figura 2.1 – Evolução da capacidade produtiva instalada e da produção real do setor de revestimento 

cerâmico brasileiro entre os anos de 2003 a 2010. 
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 A demanda interna do segmento é diretamente influenciada pelo desempenho da 

indústria de construção civil, sendo comercializados no mercado doméstico, em 2009, 

644,5 milhões de m
2
, representando um aumento de 6,5% em relação ao ano anterior. A 

participação de produtos importados é de quase 3% m
2
 do total comercializado no país. 

Geograficamente destaca-se a região Sudeste como maior consumidora, com 43% do 

total, seguindo-se o Nordeste, 24%; a Sul com 18%; Centro-Oeste, 9% e Norte 6%. 

Com exceção da região Sudeste, que teve seu consumo reduzido em cerca de 5%, 

comparado ao ano anterior, passando de 296 para 280 milhões de m
2
, as demais regiões 

apresentaram crescimentos, tabela 2.1.  

 Os dados estatísticos e a evolução do consumo de revestimento cerâmico no 

Brasil por região do ano de 2005 ao ano de 2009 são mostrados a seguir na figura 2.3, 

ABCERAM (2010). 

 

 

 

Figura 2.2 – Localização das principais indústrias de cerâmica branca e de revestimentos no Sul e Sudeste do Brasil. 
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Tabela 2.1 – Consumo Regional de Cerâmica de Revestimento – Anual (10
6
 m

2
). Fonte: 

DTTM/SGM/MME Anuário Estatístico 2010. 

ANO NORTE NORDESTE CENTRO-OESTE SUDESTE SUL TOTAL 

2005 23,9 84,0 42,0 214,4 77,4 441,7 

2006 20,5 96,0 46,4 236,6 84,1 483,6 

2007 21,9 106,9 48,6 264,6 92,8 534,8 

2008 24,0 125,3 53,3 295,5 106,4 604,5 

2009 37,9 152,0 57,5 279,5 117,6 644,5 

 

 

 

 Em 2009, a balança comercial mundial de cerâmica de revestimento somou um 

volume de exportações e importações de 1,9 bilhão de m
2
. Com referência às 

exportações, destacaram-se a China como maior fornecedora mundial, com participação 

de 42% do total, seguindo-se a Espanha, com 16%; a Itália, 15% e o Brasil, 5%, 

perdendo as posições de 4º lugar para a Turquia e de 5° lugar para o México. Dentre os 

principais países importadores, os Estados Unidos continuam liderando com 

participação de 14%, seguindo-se a França e Arábia Saudita com (10%), Alemanha 

(8%), Emirados Árabes (5%), Reino Unido (4%), Grécia (3%), entre outros. 

 As vendas externas brasileiras vêm apresentando uma desaceleração a partir de 

2007, registrando uma queda de 38% em volume exportado, passando de 102, em 2007, 

para 64 milhões de m
2
 em 2009, e declínio de 37% do valor, de US$ 394 milhões para 

US$ 250 milhões. Entretanto, o saldo da balança permanece favorável ao longo do 

período (US$ 177,5 milhões em 2009). O setor empresarial atribui essas quedas à 

valorização da moeda brasileira frente ao dólar, a crise do mercado imobiliário norte-

americano (maiores compradores do Brasil) e a crise da economia global. Ao contrário 
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Figura 2.3 – Evolução do consumo regional de cerâmica de revestimento por região entre os anos de 2005 a 2009, 

DTTM/SGM/MME (2010). 
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da desaceleração verificada com as exportações, as importações, em 2009, ficaram 20% 

superior às do ano anterior, passando de 14,4 (US$ 62 milhões) para 17,3 milhões de m
2
 

(US$ 72 milhões), sobressaindo a China como maior fornecedora do mercado brasileiro, 

com participação da ordem de 93% no último ano, ver tabelas 2.2 e 2.3. 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 O Brasil, apesar de apresentar uma baixa exportação de seus produtos de 

revestimento cerâmico, apresenta o segundo maior mercado consumidor com cerca de 

644,5 milhões de m
2
/ano em 2009, estando somente atrás da China e seguido por Índia, 

Irã e Indonésia, figura 2.4. 

Países 2005 2006 2007 2008 2009 

China 420,5 543,8 590,0 670,2 686,8 

Espanha 345,5 339,2 377,6 301,9 269,2 

Itália 353,0 353,6 339,8 312,6 255,6 

Turquia 90,2 16,4 15,7 84,8 63,9 

México 54,8 61,8 62,0 68,6 61,7 

Brasil 113,8 114,4 102,1 81,4 60,7 

Polônia 23,6 29,8 38,0 37,1 35,9 

Portugal 33,9 36,3 37,3 36,5 31,3 

 

Tabela 2.2 – Principais Exportadores Mundiais de Cerâmica de Revestimento, Unidade: 10
6
 m

2
. 

Fonte: ANICER. Obs.: dados estimados com base nas importações e exportações de 54 países. 

Países 2005 2006 2007 2008 2009 

Estados Unidos 229,9 229,0 192,3 159,1 133,9 

França 107,9 106,1 108,4 105,0 102,1 

Arábia Saudita 81,8 76,1 64,4 82,0 94,2 

Alemanha 84,2 79,2 73,4 74,0 74,5 

Emirados Árabes 37,3 54,2 46,4 56,6 46,8 

Grécia 39,1 38,4 42,9 40,7 26,9 

Reino Unido 54,7 50,9 48,4 50,1 40,4 

Hong Kong 60,6 43,5 30,2 19,0 20,6 

 

Tabela 2.3 – Principais Importadores Mundiais de Cerâmica de Revestimento, Unidade: 10
6
 m

2
. 

Fonte: ANICER. Obs.: dados estimados com base nas importações e exportações de 54 países. 
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2.2 – PORCELANATO 

 

Dentro do grupo de cerâmicas de revestimento encontra-se o porcelanato, 

conhecido também como grês porcelanato. Esta nomenclatura se deve ao fato de que 

grês porcelanato deriva de “grês”, denominação de materiais cerâmicos com estrutura 

compacta, caracterizados por uma fase cristalina imersa em uma fase vítrea 

predominante, e “porcelanato”, termo que se refere às características técnicas do 

produto que substancialmente lembram as porcelanas, PALMONARI
2
 apud VARELA 

(2007).  

O porcelanato apresenta excelentes características técnicas e estéticas resultantes 

de um processo altamente tecnológico para a sua produção. Conforme a terminologia 

cerâmica, o porcelanato tem sua origem no termo porcelana devido a semelhanças das 

propriedades entre estes materiais, ALMEIDA (2005). 

O surgimento do porcelanato teve sua inspiração em um produto rústico 

existente na Alemanha e que foi retomado na Itália nos anos 60, chamado “clinker”, que 

já apresentava uma elevada resistência ao desgaste, além de uma alta impermeabilidade 

e resistência ao gelo. Este produto era utilizado, por exemplo, como revestimento de 

Figura 2.4 – Principais consumidores de revestimento cerâmico entre os anos de 2006 a 2009, ANFACER (2010). 

 

2
PALMONARI, C. (1989). II grês porcellanato – Edizione Castellarano Fiandre Ceramiche SpA. Centro 

Cerâmico, Bologna. 
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bancadas de laboratórios químicos e obtido por meio do processo de conformação 

plástica, ARANTES (2001) e BIFFI (2002). 

O porcelanato propriamente dito surgiu no distrito de Sassuolo, na Itália, nos 

anos 70, graças ao pioneirismo de algumas empresas que visualizaram o potencial 

comercial deste produto, enquanto que a maioria das empresas desta época preparava 

suas instalações para processar massas brancas em detrimento das vermelhas, BIFFI 

(2002) e PICOLLI (2005). 

No início de sua fabricação, o porcelanato era produzido a uma temperatura de 

1200 °C em longos períodos que variavam de 40 a 50 horas sendo, portanto, um 

processo extremamente lento. Entre 1970 e 1980, com o contínuo desenvolvimento da 

tecnologia, conseguiu-se diminuir os ciclos de queima a valores muito menores por 

meio da alteração da formulação deste produto, sendo possível chegar, dependendo do 

formato, a valores da ordem de 35 a 90 minutos. Esse novo ciclo de queima tornou-se 

próximo aos encontrados em revestimentos cerâmicos tradicionais, que apresentam sua 

temperatura de queima variando de 1180 °C a 1250 °C, OLIVEIRA (1998); ARANTES 

(2001) e BIFFI (2002). 

 Com a substituição dos antigos fornos a túnel por modernos fornos a rolo e a 

utilização de prensas cada vez mais modernas e potentes (prensas hidráulicas), peças 

dos mais variados tipos e tamanhos puderam ser fabricadas e, desde então, o 

porcelanato se apresenta como um produto altamente competitivo e versátil, podendo 

atingir vários setores e diferentes aplicações, atendendo tanto as características estéticas, 

como as características técnicas, ARANTES (2001) e SÁNCHEZ (2003). 

 Atualmente, a norma NBR 15463 – Norma Brasileira de Porcelanato fez uma 

simplificação nas denominações do produto, adotando apenas a palavra porcelanato na 

definição e tendo como objetivo principal estabelecer as características exigíveis para 

fabricação, marcação, declarações em catálogos, recebimento, inspeção, amostragem e 

aceitação de placas cerâmicas para revestimento deste tipo de produto. 

 O aumento da produção de porcelanato no Brasil; a entrada crescente de 

porcelanatos importados com qualidade questionável no país; a inexistência de 

definição e parâmetros técnicos de produto tipo porcelanato nas normas ISO 13006 e 

NBR’s 13816, 13817 e 13818; como também a elevada qualidade técnica dos 

porcelanatos nacionais com requisitos técnicos muito superiores àqueles apresentados 

na norma ISO 13006/NBR 13818 foram alguns dos motivadores para o surgimento da 

nova norma NBR 15463/2007. 
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2.2.1 – CARACTERÍSTICAS GERAIS 

 

 A tabela 2.4 mostra a classificação dos revestimentos cerâmicos de acordo com a 

sua absorção de água que está diretamente ligada ao módulo de resistência à flexão e 

carga de ruptura. 

 

 

 

PRODUTO CLASSIFICAÇÃO AA (%) MRF (MPa) CR (N) 

Grês Porcelanato BIa AA ≤ 0,5  MRF ≥ 35 CR ≥ 1300 

Grês BIb 0,5 < AA ≤ 3,0  MRF ≥ 30 CR ≥ 1100 

Semi-grês BIIa 3,0 < AA ≤ 6,0  MRF ≥ 22 CR ≥ 1000 

Semi-poroso BIIb 6,0 < AA ≤ 10,0  MRF ≥ 18 CR ≥ 800 

Poroso BIII AA > 10,0  MRF ≥ 15 CR ≥ 600 

AA - ABSORÇÃO DE ÁGUA; MRF - MÓDULO DE RESISTÊNCIA À FLEXÃO ; CR - CARGA DE RUPTURA 

 

 HECK (1996) apresenta em seu trabalho as características típicas do porcelanato 

assim como faz uma breve discussão do processo utilizado para a sua fabricação. Em 

seu trabalho, são apresentadas as características que mais se destacam nos porcelanatos: 

altíssima resistência a abrasão; resistência ao gelo; resistência a ácidos e álcalis; 

uniformidade de cores; impermeabilidade; facilidade de manutenção; amplas 

possibilidades de composições. 

 HECK (1996) faz ainda uma avaliação de que o porcelanato se assemelha à 

pedra natural, tendo, porém, inúmeras características que superam o desempenho dos 

revestimentos de mármore, granito e pedra São Tomé, conforme discriminado: maior 

resistência química: adequado ao uso em laboratórios e indústrias; impermeabilidade: 

maior resistência a manchas, maior facilidade de limpeza e em caso de infiltração de 

umidade, não há desenvolvimento de manchas de umidade; maior resistência à abrasão: 

recomendável para áreas de altíssimo tráfego; uniformidade de cores na peça e entre 

peças: efeito estético agradável aos olhos; mais leves, menor espessura e maior 

resistência mecânica: mais fáceis de transportar e manusear; e maior facilidade de 

assentar: um assentador de cerâmica tradicional poderá assentar o gres porcelanato. 

 A norma NBR 15463 (1997), objetivando tornar-se ainda mais exigente quanto 

às características necessárias para a utilização do porcelanato apresenta os valores 

Tabela 2.4 – Classificação dos revestimentos cerâmicos segundo as características de absorção de água, 

módulo de resistência à flexão e carga de ruptura pela norma NBR 13818/1997. 



Capítulo 2 – Revisão Bibliográfica                                                                                                        33 
 

Daniel Jatobá de Holanda Cavalcanti – Tese de Doutorado – PPGEM - UFRN 

mínimos para algumas propriedades técnicas do produto, conforme se observa na tabela 

2.5. 

 

 

Propriedades Técnicas 
Área do produto ≤ 50 cm2 Área do produto > 50 cm2 

Técnico Esmaltado Técnico Esmaltado 

AA 
Média % ≤ 0,1 ≤ 0,5 ≤ 0,1 ≤ 0,5 

Individual (máx.) % 0,2 0,6 0,2 0,6 

MRF 
Média MPa ≥ 45 ≥ 45 ≥ 37 

Individual (mín.) MPa 42 42 35 

CR 
e < 7,5mm N ≥ 1000 ≥ 900 ≥ 900 

e ≥ 7,5mm N Não se aplica ≥ 1800 ≥ 1500 

Abrasão Profunda mm3 ≤ 140 Não se aplica ≤ 140 Não se aplica 

Coeficiente de atrito A declarar A declarar A declarar 

Resistência à abrasão superficial Não se aplica Por acordo Não se aplica Por acordo 

 

 Por possuir características técnicas excelentes, o porcelanato é motivo de 

atenção especial tanto de fabricantes nacionais e internacionais quanto da comunidade 

científica, que procuram otimizar suas propriedades a fim de que, mesmo sendo 

constituído de matérias-primas essencialmente naturais, possa apresentar um 

desempenho comparável ao das cerâmicas técnicas, cujas tecnologias empregadas na 

fabricação são bem mais sofisticadas, BAUCIA JÚNIOR (2010). 

 No trabalho de ZAUBERAS et al. (2003), faz-se uma avaliação da influência da 

pressão de compactação, do ciclo de queima e da temperatura máxima de queima na 

gresificação de duas massas para a produção de grês porcelânico, através da análise da 

absorção de água, da retração linear de queima e do módulo de resistência à flexão das 

peças queimadas. 

 A seguir, apresentam-se os requisitos e comportamentos do porcelanato em 

relação aos ensaios físico-químicos: 

 

 Absorção de Água (AA): Conforme já vimos, o porcelanato, dentre as placas 

cerâmicas, é o produto caracterizado pelos valores mais baixos de absorção de água. 

Então, é o produto cerâmico que existe e como tal, dotado de características físico 

químicas nitidamente superiores àquelas dos outros materiais mais porosos. A extrema 

compacidade é consequência do alto grau de gresificação face ao notável 

Tabela 2.5 – Especificações para o porcelanato segundo a norma NBR 15463/2007. 
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desenvolvimento de fase vítrea no decorrer da queima a alta temperatura, durante a qual 

o material sofre uma retração dimensional bastante elevada. 

 

 Resistência ao gelo: A baixa absorção de água apresentada pelo porcelanato, 

devido a sua baixa porosidade, mostra uma boa resistência ao gelo. Em ambientes de 

baixa temperatura, onde se torna possível à formação de gelo, acarretando na formação 

de tensões internas devido à expansão volumétrica, a peça cerâmica pode sofrer ruptura 

e/ou fissura, porém, este problema não ocorre com o porcelanato devido a sua 

baixíssima porosidade. 

 

 Retração Linear: Em relação ao controle das dimensões, ressalta-se que todos 

os produtos gresificados, como o porcelanato, durante a queima sofrem sensíveis 

retrações dimensionais que aumentam com o aumento da temperatura. Desta forma, 

pode acontecer o caso em que uma mesma partida de produção apresente dimensões não 

semelhantes que, todavia, serão selecionadas, subdivididas nas várias medidas e 

comercializadas em embalagens devidamente identificadas. BIFFI (2002) afirma que a 

mesma coisa pode se verificar para a tonalidade, em particular com decorações a base 

de sais solúveis, em placas cerâmicas esmaltadas, ou também sobre produtos levigados 

onde podem-se produzir condições de diferentes tonalidades que serão devidamente 

assinaladas e subdivididas em função do tom. 

 

 Resistência à flexão: A alta compactação na produção do porcelanato faz com 

que, entre os materiais cerâmicos para revestimento, seja dotado dos maiores níveis de 

resistência à flexão. Para um carregamento mecânico convencional de 150 a 

300Kg/cm
2
, o porcelanato atende com facilidade, sendo ainda utilizado para pisos de 

almoxarifados, oficinas mecânicas, laboratórios, entre outros. A tabela 2.5 mostrada 

anteriormente apresenta os valores médios exigidos pela norma para o produto. 

 

 Resistência à abrasão: A resistência à abrasão, como para todas as outras 

características mecânicas, depende essencialmente da compactação estrutural, sendo 

maior quanto menor for à porosidade. O porcelanato técnico apresenta-se homogêneo 

estruturalmente em toda a espessura, por isto, uma eventual remoção de material da 

superfície, não tem nenhuma consequência relevante. De acordo com a norma NBR 
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15463/2007, para placas cerâmicas de porcelanato técnico ou não-esmaltado, o volume 

removido por abrasão não deve ser superior a 140 mm
3
. 

 

 Dureza: Todas as características mecânicas aumentam com a compactação 

estrutural. Por isto, o porcelanato, dentre as placas cerâmicas não esmaltadas, é aquela 

que geralmente apresenta os valores mais elevados de dureza superficial. O método de 

ensaio não difere para placas esmaltadas e não esmaltadas, em ambos o método de 

ensaio baseia-se na raspagem da superfície de ensaio com materiais de diferentes 

durezas e avaliação segundo a escala de dureza Mohs. Para ambas as tipologias de 

placas cerâmicas a dureza superficial, segundo a escala de dureza Mohs, não pode ser 

inferior a 6 mohs, BIFFI (2002) e  BITTENCOURT
3
 (2002) apud ARAÚJO (2009). 

 

 Dilatação Térmica: A presença de uma elevada quantidade de fase vítrea, 

incrementa o valor intrínseco do coeficiente de dilatação térmica que, para o 

porcelanato, varia de aproximadamente 7 x 10
-6

  °C
-1

 a 7,5 x 10
-6

  °C
-1

. Para a medida da 

dilatação térmica é empregado um dilatômetro que registra as variações dimensionais de 

uma amostra da placa cerâmica a analisar, quando submetida a um aumento de 

temperatura. Este valor não é muito diferente do encontrado para os materiais mais 

porosos, que apresentam o coeficiente de dilatação entre 6 x 10
-6

  °C
-1

 a 7 x 10
-6

  °C
-1

, 

de tal modo a não apresentar riscos particulares na utilização do porcelanato que, ao 

contrário, devido à compactação estrutural, está em condições de não acusar eventuais 

aumentos dimensionais, contrariamente aos produtos mais porosos, que podem 

apresenta-los. Para o porcelanato, o coeficiente de dilatação térmica não pode ser 

superior a 9 x 10
-6

  °C
-1

, BIFFI (2002).  

 

 Resistência ao ataque químico: O porcelanato, como todo material cerâmico, 

apresenta uma elevada inércia química devido ao efeito do processo de queima, 

diferentemente das pedras naturais como o mármore, por exemplo, que reagem 

visivelmente sob a ação de ácidos. O ensaio de resistência ao ataque químico consiste 

em submeter a placa cerâmica de porcelanato a uma prova de resistência maciça a 

agentes químicos, executada mediante imersão em uma série de soluções agressivas, 

avaliando eventuais corrosões no bordo e na superfície das amostras. Pelas suas 

características de alta compactação, o porcelanato apresenta os melhores requisitos aos 

3
BITTENCOURT, E.L. & BENINCÁ, E. (2002). Aspectos superficiais do produto grés polido. Cerâmica 

Industrial, São Carlos. v. 7, n. 4, p. 40-46.  
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ataques químicos de ácidos e bases quando comparado com as outras placas cerâmicas, 

sendo bastante indicado para bancadas de laboratórios e em pisos de banheiros. 

 

2.2.2 – MATÉRIAS-PRIMAS BÁSICAS PARA O PORCELANATO 

 

 BIFFI (2002) em seu trabalho apresenta uma classificação para as matérias-

primas cerâmicas, classificando-as como: plásticas e não-plásticas, com diferentes 

funções ao longo do processo produtivo, as plásticas são essenciais nas fase de 

conformação, enquanto as não-plásticas atuam mais na fase do processamento térmico; 

logo, a cerâmica é composta fundamentalmente por uma mistura de óxidos e 

principalmente, matérias-primas plásticas como argilas plásticas, caulins e fundentes 

utilizadas no preparo das massas de revestimento. A partir da correta definição das 

proporções e características físicas e químicas de cada uma das matérias-primas 

utilizadas para a produção do porcelanato é que surge a massa cerâmica capaz de gerar 

produtos compatíveis com as exigências requeridas. Geralmente, as matérias-primas 

empregadas são de grupos de minerais distintos, onde estes exercem cada um uma 

influência específica sobre as características finais do produto. 

 Uma massa de porcelanato é composta basicamente por uma mistura de argilas, 

feldspatos, areias feldspáticas, caulins e, às vezes, filitos e aditivos, quando necessários. 

Os feldspatos desempenham, nas massas de porcelanato, uma função de fundentes, já 

que proporcionam as primeiras fases líquidas que aparecem durante a queima. Estas 

fases líquidas contornam as partículas mais refratárias, aproximando-as por meio das 

forças de tensão superficial que são geradas nos poros mais finos, fato que gera 

contração da peça. Desta maneira, os feldspatos são os responsáveis iniciais do processo 

de densificação, o qual contribui majoritariamente para a densificação das peças e, 

conseqüentemente, para as propriedades desejadas do porcelanato. Como os caulins são 

ricos em alumina, durante a queima, pode fazer parte da reação de vitrificação formando 

vidros sílico-aluminosos, ou formar mulita secundária (3Al2O3.2SiO2) com formato de 

agulhas, as quais atuam como esqueleto do corpo contribuindo para o aumento da 

resistência mecânica. As argilas, por sua vez, têm a função de providenciar partículas 

finas e boa plasticidade para conformação e formar poros finos e um líquido mais ou 

menos viscoso essencial ao processo de queima. 
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 MOTTA el al. (2001), define em seu trabalho que o setor de cerâmica branca 

agrupa uma grande variedade de produtos, tais como louças e porcelanas (utilitárias e 

decorativas), sanitários e porcelana técnica, que se diferenciam, entre outros fatores, 

pela temperatura de queima e pela composição da massa, notadamente o tipo de 

fundente. A massa é do tipo composta, constituídas de argilas plásticas de queima 

branca, caulins, quartzo e fundentes (feldspato, talco, filito, rochas feldspáticas, 

carbonatos).  

 A tabela 2.6 mostra as principais matérias-primas utilizadas e características do 

processo de fabricação para o setor cerâmico. 

 

 

 

 

 VARELA (2007) apresenta um diagrama ternário dos produtos de cerâmica de 

revestimento que cita as principais matérias-primas utilizadas na produção de 

porcelanato, figura 2.5. 

Do ponto de vista mineralógico, as argilas se caracterizam por se constituírem 

em grande parte de minerais específicos, denominados minerais de argila ou 

argilominerais, ocorrendo, normalmente, em caráter subordinado, outros materiais e 

Tabela 2.6 – Principais setores cerâmicos, matérias-primas utilizadas e características do processo de fabricação, 
MOTTA et al. (2001). 
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minerais associados, tais como quartzo, feldspatos, micas, óxidos e hidróxidos de ferro 

e alumínio, carbonatos, matéria orgânica, dentre outros, VARELA (2007). 

 

 

 

  

2.2.2.1 – ARGILAS 

As argilas quando em presença de água apresentam uma série de propriedades 

tais como: plasticidade, resistência mecânica a verde, retração linear de secagem, 

compactação, tixotropia e viscosidade de suspensões aquosas, devido à presença dos 

argilominerais o que explicam sua grande variedade de aplicações tecnológicas. Os 

principais grupos de argilominerais são caulinita, ilita e esmectitas ou montmorilonita. 

A diferença entre esses argilominerais está no tipo de estrutura e nas substituições que 

podem ocorrer, dentro da estrutura, por exemplo, do alumínio por magnésio ou ferro, e 

do silício por alumínio ou ferro. Como consequência dessas substituições tem-se a 

neutralização das cargas residuais geradas pelas diferenças de cargas elétricas dos íons 

por alguns cátions, por isso, observa-se que, na caulinita praticamente não ocorre 

substituição, na ilita assim como na montmorilonita ocorre substituição e o cátion 

neutralizante é respectivamente o potássio e o sódio, cálcio, potássio, entre outros. Essa 

substituição provoca diferentes características das argilas, tornando-as apropriadas para 

diversas aplicações tecnológicas. Argilas com maior presença de argilomineral 

Figura 2.5 – Diagrama Ternário “Caulinita – Feldspato – Quartzo”, VARELA (2007). 
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específico apresentam características específicas como é o caso das argilas constituídas 

essencialmente pelo argilomineral caulinita, estas, são as mais refratárias, pois são 

constituídas essencialmente de sílica (SiO2) e alumina (Al2O3), enquanto que outras 

argilas devido a presença de potássio e ferro em maior concentração tem sua 

refratariedade reduzida.  

Durante a preparação da massa para a fabricação do porcelanato, são utilizadas 

misturas de argilas, tanto de argilas pouco plásticas (cauliníticas), como argilas mais 

plásticas (ilita e montmorilonita), desenvolvendo, assim, uma série de funções durante o 

processamento, ou após a queima, sendo elas: 

 Argilas com baixo teor de óxido de ferro e elevado teor de óxido de alumínio 

tendem a apresentar produtos finais de coloração clara; 

 Conferir características ligantes e plastificantes à massa cerâmica; 

 Devido a sua estrutura lamelar e partículas extremamente finas, apresentam 

propriedades reológicas, facilitando a fluidez; 

 Por apresentar óxidos fundentes (Cao, K2O, Na2O), apresentam uma boa 

densidade na queima e, consequentemente, uma boa característica mecânica no 

produto final. 

 

2.2.2.2 – CAULIM 

O caulim também é uma matéria-prima natural e pode ser definido como sendo 

uma argila de granulometria fina, geralmente de cor branca, e de boa inércia química. A 

sua principal fase cristalina é a caulinita, (Al2O3.2SiO2.2H2O), formada por 

intemperismo ou por alteração hidrotérmica. Os tipos de caulim variam de acordo com 

suas características físicas: alvura, grau de cristalização, opacidade, viscosidade, forma 

das partículas etc. Os minerais que mais comumente constituem o caulim são: caulinita, 

haloisita, diquita e nacrita e possuem composições químicas essencialmente similares, 

porém cada um deles tem diferenças estruturais. O caulim se apresenta como uma massa 

compacta e de baixa dureza e pode apresentar impurezas coloridas, como, por exemplo, 

a hematita, que deprecia seu valor comercial, se destinado à produção de papel ou 

produtos cerâmicos de base clara. 

Durante o processo de fabricação da massa de porcelanato, o caulim apresenta as 

seguintes características: 
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 Após a prensagem, apresenta uma pequena expansão; 

 Devido à elevada plasticidade, apresenta uma boa resistência mecânica à flexão 

dos corpos a verde; 

 Corpos confeccionados com alguma fração de caulim apresentam uma retração 

limitada de 0 a 2%, e uma porosidade aparente entre 18 a 20% quando 

submetido a temperaturas de queima em torno de 1020 °C; 

 Corpos queimados nesta temperatura apresentam resistência mecânica elevada 

devido aos teores de impurezas presentes que favorecem o processo de 

sinterização. 

 

 Os teores de caulim empregados nas massas cerâmicas para porcelanato variam 

de 10 a 15% e tem como função dar brancura á massa, e através do óxido de alumínio 

(Al2O3), durante toda a fase de vitrificação da massa cerâmica, regula o equilíbrio das 

reações. A alumina pode participar na formação de uma fase vítrea do tipo silico-

aluminosa, associada a elementos alcalino fundentes, e esta pode ser encontrada de 

forma predominante no final da queima, como mulita (3Al2O3.2SiO2), que devido sua 

estrutura aguiforme tem a função de uma ossatura nos produtos obtidos, contribuindo 

assim para o aumento da resistência mecânica, SILVEIRA (2010). 

 

 2.2.2.3 – FELDSPATO 

 

 Feldspato é o termo usado para nomear um grupo de minerais constituídos de 

aluminossilicatos de potássio, sódio, cálcio e Bário. Eles ocorrem em rochas 

pegmatíticas, associados a diversos outros minerais, tornando difícil a quantificação 

com precisão de suas reservas, que são abundantes em todos os países produtores. No 

Brasil as reservas (medidas + indicadas) oficialmente conhecidas são da ordem de 425,7 

milhões de toneladas, distribuídas entre os estados do Paraná (33,7%), Rio de Janeiro 

(18,1%), Minas Gerais (16,7%), São Paulo (8,3%), Paraíba (7,5%); Rio Grande do 

Norte (7,4%), Tocantins (3,7%), Bahia (2,6%) e Santa Catarina (2,0%). Em geral, os 

feldspatos existentes no mercado, devem ter em sua composição cerca de 10% de K2O, 

e os feldspatos de sódio, cerca de 7% de Na2O, SILVEIRA (2010). 

 O grupo de minerais de feldspatos é usado tradicionalmente na indústria 

cerâmica, como a albita (Na[AlSi3O8]), ortoclásio (K[AlSi3O8]) e anortita, onde 
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predomina o cálcio e o bário (Ca[Al2Si2O8] e Ba[Al2Si2O8]) e  que constituem silicatos 

de sódio, potássio, cálcio e bário, respectivamente. 

 Como já definido anteriormente, o feldspato pertence ao grupo de silicatos de 

alumínio com 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 

fundente, pois seu ponto de fusão é menor do que a maioria do outros componentes, 

servindo de cimento para as partículas das varias substâncias cristalinas, além de outros 

aspectos, como as reações físico-químicas, RAMOS (2001). 

 LUZ & COELHO (2005) afirmam que com o desenvolvimento do processo de 

produção do porcelanato, aumenta a procura pelo feldspato, que chega a ser usado em 

cerca de 60% nas massas cerâmicas desenvolvidas pela indústria cerâmica. 

A adição de feldspato na massa de porcelanato desempenha um papel de 

fundente que proporciona as primeiras fases líquidas durante a queima, sendo 

responsáveis pelo processo inicial de densificação, que contribui para a redução da 

porosidade. A fusibilidade e a formação de eutéticos com outros elementos presentes 

possibilitam atingir a gresificação mesmo a temperaturas relativamente mais baixas. 

Para a indústria cerâmica estas duas condições são importantes para os produtos, uma 

vez que além de baixar o custo com energia, reduzem a absorção de água e aumentam a 

resistência mecânica, ABCERAM (2010). 

 O crescimento do consumo mundial de feldspato está sendo comandado 

principalmente pelo segmento de revestimentos cerâmicos. Dentre os revestimentos 

cerâmicos, o porcelanato vem apresentando mundialmente um enorme crescimento e 

esses efeitos já são perceptíveis no Brasil, onde já existem diversos fabricantes de 

porcelanato, tais como Eliane, Cecrisa, Elizabeth, Portobello, entre outras. O trabalho de 

VARELA (2007) faz um estudo de massas de porcelanato utilizando matérias-primas 

encontradas no Rio Grande do Norte com bastante ênfase ao feldspato utilizado onde se 

faz uma análise da influência do resíduo do beneficiamento de caulim em substituição 

parcial ao feldspato. 

 Atualmente, alguns trabalhos estão sendo desenvolvidos visando à substituição 

parcial e/ou total do feldspato na massa de porcelanato por fluxantes alternativos 

utilizando temperaturas ainda menores de queima o que objetiva uma economia na 

produção do produto final mantendo as características técnicas do mesmo. 
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 BAUCIA JUNIOR (2010) faz uma avaliação de matérias-primas cerâmicas 

tradicionais e adota uma formulação padrão convencionalmente reportada na literatura, 

visando à substituição da fase fundente (feldspato) da composição por dois tipos de 

matérias-primas formadoras de fase líquida em alta temperatura. O objetivo foi avaliar 

essas matérias-primas como alternativas técnicas e de menor custo fazendo uma 

substituição de maneira total e/ou parcial ao feldspato, por meio de combinações entre 

os fundentes alternativos. 

 GILBERTONI et al. (2005) elabora um estudo de cerâmicas sinterizadas por 

fluxo viscoso com ênfase na formação de fases e desenvolvimento microestrutural. Em 

seu trabalho, foram estudadas composições de grês porcelanato, preparadas a partir de 

mistura de argila plástica, caulim, feldspato, quartzo e talco: i) uma composição baseada 

em formulação encontrada em literatura, e ii) composições preparadas com a finalidade 

de se observar o efeito da adição de um formador de fase vítrea obtido em laboratório, 

em substituição ao feldspato. 

 

2.2.2.4 – TALCO 

 

 O talco é um filosilicato de magnésio cuja fórmula química é 3MgO.4SiO2.H2O 

fazendo parte de um conjunto de componentes acessórios e sendo empregado nas 

massas cerâmicas para diminuir a percentagem de feldspato na composição e/ou a 

temperatura ótima de queima. Os minerais do grupo do talco são componentes que 

podem estar presentes nas massas cerâmicas, sendo importantes devido às modificações 

que criam nas características das massas, BIFFI (2002). 

 O talco, principal componente do grupo, pode ser usado como até 4% da 

formulação, tendo como função aumentar a fusibilidade, graças a um eutético que se 

forma entre o talco e o feldspato. Ainda possui a função de acelerar a vitrificação nas 

massas cerâmicas que mostram dificuldade em diminuir a porosidade abaixo de 1%. 

 A adição talco (magnésio), em excesso, apresenta uma maior formação de fases 

hidratáveis que em relação ao cálcio, pois o talco apresenta uma menor reatividade que 

a dolomita (cálcio), além disso a degaseificação do magnésio ocorre a uma temperatura 

superior a do cálcio, causando problemas durante a queima em ciclos curtos. 

 Apesar de possuir reservas moderadas, em torno de 117 milhões de toneladas, o 

Brasil se encontra entre os principais produtores mundiais de talco. A produção 
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brasileira ocorre com poucas oscilações, tendo o estado do Paraná, nos municípios de 

Ponta Grossa, Castro e Bocaiúva do Sul, os grandes produtores, com uma produção em 

torno de 41% e o estado da Bahia com uma produção em torno de 40% no ano de 2003. 

Outros estados produtores são: São Paulo com 14%, Rio Grande do Sul com 6% e 

Minas Gerais com 2%, sendo favorecidos pela proximidade do centro consumidor. 

 Os principais fatores que determinam a aplicabilidade do talco para diferentes 

usos são a granulometria, composição química, mineralogia e alvura. O talco atua como 

fundente da massa, do esmalte, mantendo a plasticidade, dando consistência e 

diminuindo o tempo de maturação da massa pela ação do óxido de magnésio que vai 

atuar como agente de fluxo.  

 BIFFI (2002) lista ainda outras funções da introdução de talco nas massas 

cerâmicas, tais como: 

 Aumento na resistência às manchas (a partir de valores acima de 1,6%); 

 Aumenta a resistência ao choque térmico; 

 Aumenta em até 30% o módulo de ruptura à flexão; 

 Favorece as operações de polimento quando a microporosidade é mínima; e 

 Reduz o coeficiente de dilatação térmica; 

 

2.2.2.5 – DOLOMITA 

 

 A dolomita, assim denominada em homenagem ao geólogo francês Déodat de 

Dolomieu é um mineral de carbonato de cálcio e magnésio CaMg(CO3)2 muito 

abundante na natureza na forma de rochas dolomíticas e utilizado como fonte de 

magnésio, sobretudo para a fabricação de materiais refratários. 

 A dolomita é um carbonato duplo de cálcio e magnésio, que se decompõe 

durante o aquecimento para dar origem aos óxidos de cálcio e magnésio e pode ser 

usada como fundente visando em substituição parcial ao teor de feldspato na formulação 

de massa de porcelanato, promovendo uma adequada porosidade a peça queimada o que 

reduz a contração das peças na queima. 

 Durante a queima, os óxidos de cálcio e magnésio, procedentes da decomposição 

dos carbonatos, reagem com as fases amorfas, resultantes da desintegração dos minerais 

argilosos, formando fases silico-aluminosas cálcicas ou magnesianas, que são estáveis 

frente a ação da umidade. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Ge%C3%B3logo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Fran%C3%A7a
http://pt.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9odat_de_Dolomieu
http://pt.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9odat_de_Dolomieu
http://pt.wikipedia.org/wiki/Mineral
http://pt.wikipedia.org/wiki/Carbonato_de_c%C3%A1lcio
http://pt.wikipedia.org/wiki/Magn%C3%A9sio
http://pt.wikipedia.org/wiki/Rocha_dolom%C3%ADtica
http://pt.wikipedia.org/wiki/Magn%C3%A9sio
http://pt.wikipedia.org/wiki/Refrat%C3%A1rio
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 PEREZ (2008) em seu trabalho faz uma comparação entre o desempenho de 

alguns fundentes de mercado em diferentes composições químicas e mineralógicas. O 

desempenho dos feldspatos foi avaliado de duas maneiras: 1) isoladamente e 2) em 

composições de porcelanato. Partindo do pressuposto de que a composição química está 

diretamente ligada à quantidade e viscosidade da fase líquida formada, o estudo foi para 

sua segunda etapa onde o feldspato com comportamento menos fundente foi mesclado 

com nefelina e dolomita, buscando uma potencialização de sua capacidade fundente.  

Após a análise de algumas composições, observa-se que ao se aumentar a quantidade de 

dolomita no feldspato, a absorção de água tende a zero, mantendo a temperatura em 

1180ºC. Ao se aumentar a temperatura para 1210ºC, o teor de dolomita praticamente 

não altera o teor de absorção de água e da retração linear.  Os resultados sugerem que 

para obter valores de absorção de água próximos à zero, ou se trabalha com pequenas 

adições de dolomita (até 3%) a elevadas temperaturas (1210ºC) ou com teores maiores 

de dolomita (9%) em menores temperaturas (1180ºC). Além dos bons resultados que as 

composições de porcelanato contendo nefelina apresentaram, as composições que 

mesclam fundentes como nefelina/feldspato e dolomita/feldspato também apresentam 

valores interessantes de fundência e estabilidade dimensional. 

 MARINO & BOSCHI (2000) estudaram os efeitos da adição de dolomita sobre 

a expansão térmica de uma composição típica de revestimentos cerâmicos classificados 

pela norma ISO 13006-2/93, como BIII. A introdução de dolomita nas massas de 

revestimento leva à formação de novas fases (anortita, guelenita, clinoenstatita, etc.) e, 

dessa forma, altera a expansão térmica do material resultante. Os resultados 

demonstram os efeitos das fases de cálcio e magnésio e da porosidade sobre a expansão 

térmica de revestimentos cerâmicos. 

 Em outro trabalho, MARINO & BOSCHI (2000) fazem uma comparação entre 

os efeitos das adições de calcita, dolomita e talco na expansão térmica dos 

revestimentos cerâmicos.  

  

2.2.2.6 – QUARTZO 

 

 O quartzo nas massas de porcelanato tem a função de manter um esqueleto 

silicoso, já que com o aumento da temperatura, componentes do tipo argilas, caulins e 

feldspatos se tornam moles. O quartzo também é responsável por regular corretamente a 
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relação entre SiO2 e Al2O3 que são responsáveis pela formação da mulita (3Al2O3.2 

SiO2), fase de neoformação durante a queima, sendo muito importante já que aumenta a 

resistência mecânica das peças cerâmicas. 

 O quartzo nas massas cerâmicas é o elemento de menos custo, assim como 

também não é muito empregado. As quantidades introduzidas podem variar entre 20 a 

35%. Em massas cerâmicas para placas cerâmicas de massa branca porosa é possível 

introduzir de 10 a 20% e no caso da monoqueima seja para cerâmica vermelha ou 

branca são utilizadas quantidades em torno de 10 a 15%, BIFFI (2002). 

 O quartzo é encontrado na natureza sob as formas polimorfas: quartzo, tridimita 

e cristobalita. Com a variação de temperatura ocorrem as transformações de fase, 

recebendo cada uma, a sua denominação específica. O quartzo alfa é estável à 

temperatura ambiente, transformando-se na variedade beta a 573 ºC e em tridimita a 870 

°C. À temperatura de 1470 °C ocorre a transformação para cristobalita, até atingir o 

ponto de fusão a 1713 °C (DEER at al., 1975). A presença de quartzo nas massas de 

cerâmica branca e de materiais de revestimento é fundamental já que este é um dos 

componentes responsáveis para o controle da dilatação e para ajuste da viscosidade da 

fase líquida formada durante a sinterização da massa cerâmica, além de facilitar a 

secagem e a liberação dos gases durante a queima. O quartzo finamente moído pode ser 

muito útil quando misturado nas argilas que contém calcário, utilizadas na massa 

cerâmica, pois acima de 900ºC reage com CaO formando silicato de cálcio e 

contribuindo para maior resistência mecânica do produto (REED, 1995). Um ponto 

importante a ser observado na massa cerâmica com presença de quartzo é durante a 

sinterização do corpo cerâmico, em torno de 573 ºC, o quartzo altera de tamanho, com 

um brusco aumento de volume superior a 3%. Durante essa transformação a taxa de 

aquecimento deve ser lenta para evitar o surgimento das trincas provocadas pela brusca 

variação do volume. Na fase do resfriamento, entre 1250 ºC e 1100 ºC, se for rápido 

evita a cristalização da cristobalita. O resfriamento rápido também favorece o 

desenvolvimento de vidros transparentes, enquanto que o resfriamento lento favorece a 

formação de cristais com efeito opaco. Entre 573 ºC e 300 ºC  ou  200 ºC ocorrem 

mudanças físicas na sílica o que torna recomendável um resfriamento lento em ambos 

os ponto (BOSCHI, 2005), figura 2.6. 
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2.2.3 – PROCESSO DE PRODUÇÃO DO PORCELANATO 

 

 Para a produção da massa de porcelanato, são seguidas as etapas de dosagem das 

matérias-primas, onde se tem o controle da quantidade, em peso, de cada componente 

que fará parte da massa cerâmica. Esse controle é baseado nas análises químicas 

previamente realizadas nas mesmas.  

 A moagem é uma etapa crítica onde o controle sobre a granulometria deve ser 

mantido para garantia das condições de compactação e características do produto pós-

queima. 

 Na atomização é preciso manter muito próximo o intervalo da viscosidade da 

barbotina, a fim de garantir a estabilidade do padrão do atomizado. Variações no 

tamanho do grão significam variações na tonalidade do produto acabado. O tempo de 

repouso da massa recém-atomizada não poderá ser inferior a 36 h, de forma a garantir a 

homogeneização da umidade. 

 A prensagem é a etapa onde, além da conformação, busca-se uma redução da 

porosidade interna. A pressão específica de compactação varia de 400 a 500 kg/cm
2
, 

requerendo-se para esta finalidade prensas hidráulicas com capacidade de até 5000 

toneladas. 

 A variação da densidade aparente deverá ser mínima para evitar deformações e 

desvios na ortogonalidade. O uso de estampos isostáticos é imprescindível. 

 A secagem é a eliminação da água de conformação da massa. 

 A sinterização pode ser feita em fornos a rolo, monoestrato, com ciclos de 60 a 

70 min e temperaturas de 1200 a 1250 °C. Na queima do porcelanato, a sinterização em 

presença de fase líquida viscosa é o processo de densificação que mais contribui para a 

Figura 2.6 – Diagrama das transformações alotrópicas do quartzo, VARELA (2007). 
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baixa porosidade final das peças e confere-lhes as propriedades desejadas. Para que a 

composição apresente um intervalo de sinterização adequado, é imprescindível que 

apresente as seguintes características na queima: 

 Desenvolver fase líquida suficiente com viscosidade apropriada para que a peça 

possa alcançar a porosidade desejada. 

 No intervalo de queima, a variação da quantidade de fase líquida e sua 

viscosidade devem ser graduais com a temperatura, para que as alterações de 

contração linear, absorção de água e deformação piro-plástica também o sejam. 

 A etapa seguinte é uma inovação na produção de revestimentos cerâmicos: o 

polimento. O brilho é uma característica bastante procurada pelos consumidores de 

revestimento, pois além do efeito estético facilita também a limpeza. O equipamento 

usado para conferir brilho às peças vem acoplado a outro equipamento que as retifica de 

forma que todas possuam exatamente o mesmo tamanho. Esta retificação também está 

sendo realizada nas peças de porcelanato natural (produto não polido).  

 No polimento, alguns poros fechados que se encontram distribuídos no interior 

da peça são abertos para a superfície, podendo levar a uma diminuição da resistência a 

manchas, o que é indesejável, pois com o uso isso poderia significar a deterioração da 

superfície. 

 Como já foi mencionado anteriormente, o controle do tamanho, formato e a 

interligação dos poros são fundamentais. O produto ideal é aquele que apresenta uma 

microestrutura composta de poros isolados e de tamanho inferior a 15 μm. 

 A classificação é feita em máquinas semi-automáticas onde o operador avalia 

somente os defeitos estéticos e a tonalidade. Os defeitos relativos à planaridade e 

dimensão são avaliados por sensores eletrônicos.  

 O porcelanato é um produto de revestimento que combina características 

estéticas com alta técnica, o que o torna indicado para ambientes de alto tráfego como 

escolas, hospitais, shopping- centers, supermercados, indústrias e câmaras frigoríficas, 

dentre outros. Devido à sua beleza e versatilidade na combinação de cores, é 

especialmente indicado para ambientes residenciais onde o efeito estético é um requisito 

importante. 

 O desafio na produção do porcelanato começa na seleção das matérias-primas. É 

fundamental manter a homogeneidade do lote e atender às especificações, a fim de 

evitar variações de tonalidade e variações na fundência da composição. As demais 

etapas do processo também precisam ser entendidas e controladas a fim de poder-se 
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prever as características do produto final. O processo utilizado neste trabalho para a 

confecção das peças de porcelanato é apresentado esquematicamente na figura 2.7. 

 

 

 

 

A seguir, mostra-se uma exposição mais detalhada de cada etapa previamente 

mencionada. 

 

2.2.3.1 – DOSAGEM 

 

A dosagem das matérias-primas pode ser feita por meios mecânicos tradicionais 

ou por sistemas de células de carga deformáveis que equipam os caixões alimentadores. 

Esse tipo de dosagem é próprio para os processos de moagem descontínuos. A dosagem 

por esse tipo de processo consiste na retirada das matérias-primas dos boxes de 

estocagem por meio de pás mecânicas, descarga nos caixões dosadores, dosagem com 

correias pesadoras e finalmente o processo de colocação no moinho. Quando o processo 

de moagem for contínuo, a pesagem e dosagem da matéria-prima são controladas por 

sistema computadorizado e a estocagem intermediária da massa cerâmica é dosada em 

Figura 2.7 – Representação esquemática do processo de fabricação do porcelanato, HECK (1996). 
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um silo que alimentará o moinho continuamente durante o processo de moagem. Nesse 

processo, o defloculante ainda é utilizado na mistura prévia das matérias-primas, com a 

suspensão aquosa contendo os resíduos de peneiramento, que geralmente são 

submetidos à recirculação.  

 

2.2.3.2 – MOAGEM 

 

 A moagem pode ser por “via seca” ou por “via úmida”. A moagem por “via 

seca” passou por um processo de evolução considerável nos últimos anos e, em alguns 

países com a Itália, por exemplo, já é possível a obtenção de porcelanato por este 

processo. Mas, na maioria dos casos, o processo de “via úmida” é o mais utilizado 

devido ao elevado grau de homogeneização dos componentes. 

 Neste processo que foi inclusive o utilizado neste trabalho, as argilas são 

misturadas e armazenadas em silos e logo em seguida são introduzidas, juntamente com 

o defloculante e a água, em um moinho de bolas. A moagem é realizada de forma a se 

obter a massa desejada, conhecida como barbotina, que pode ser definida como sendo 

uma suspensão com elevado teor de sólido, obtendo-se assim uma melhor mistura e 

homogeneização. 

 O conteúdo de sólidos dentro do silo deve ser na ordem de 65 a 70% da sua 

capacidade de volume em peso, desde que quantidades ideais de defloculantes sejam 

adicionadas, pois uma concentração exagerada destes pode ocasionar um aumento na 

viscosidade aparente da suspensão, o que não permitiria uma adequada desaglomeração 

das partículas. Logo a seguir, o moinho é descarregado e a barbotina passa por peneiras 

vibratórias com o objetivo de reter partículas com tamanho inferior a 125-200µm, sendo 

então mantidas em tanques com agitação constante. 

 A barbotina é bombeada para o atomizador, obtendo-se assim um pó que deve 

apresentar umidade e distribuição de tamanho de grânulos adequados para a prensagem. 

Este pó então é armazenado em silos por um período que não deve ser inferior a 2-3 

dias a fim de que se possa obter uma adequada homogeneidade na umidade do mesmo. 

Por fim, este pó é submetido a uma peneira vibratória de malha 1000μm, eliminando 

assim impurezas do processo e aglomerados de grande tamanho que podem ser 

formados por meio da união de grânulos atomizados, QUINTEIRO (1996). 
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 As principais vantagens do processo “via úmida” podem assim serem descritas: 

fornece uma melhor característica do grânulo, que vem a permitir ciclos mais rápidos de 

prensagem, permitindo obter corpos prensados de maior uniformidade; obtém uma 

granulometria menor após a moagem, deixando o pó mais reativo, possibilitando, 

portanto, a utilização de temperaturas mais baixas de sinterização; promove uma maior 

homogeneidade dos componentes, sendo possível à utilização de uma maior quantidade 

de matérias-primas na massa; e obtém um melhor controle das variáveis do processo, 

buscando uniformidade e melhor reprodutibilidade para o produto acabado. 

  

2.2.3.3 – ATOMIZAÇÃO 

 

A atomização tem como função a retirada de água da barbotina proveniente do 

ciclo de moagem. Na atomização é preciso manter muito próximo o intervalo da 

viscosidade da barbotina, a fim de garantir a estabilidade do padrão do atomizado. A o 

final do processo de atomização é possível verificar partículas arredondadas com 

umidade e distribuição granulométricas adequadas para o processo de prensagem já que 

variações no tamanho de partículas significam variações na tonalidade do produto 

acabado. O tempo de repouso da massa recém-atomizada não poderá ser inferior a 36 

horas, de forma a garantir a homogeneização da umidade.  

O controle do conteúdo de água é feito através do atomizador, também 

conhecido por “spray-dryer”. O processo consiste na injeção da barbotina a alta pressão 

(22 atm) e convenientemente nebulizada dentro de uma câmara de secagem, onde entra 

em contato com ar a uma temperatura que varia entre 500 e 600ºC. Com essa mudança 

brusca de temperatura, consegue-se a evaporação quase que instantânea da água, devido 

ao elevado coeficiente de troca térmica provocado pelo movimento acelerado das 

partículas, pela elevada superfície específica das gotas e pelo alto gradiente de 

temperatura entre o ar e a barbotina, BIFFI (2002), figura 2.8. 



Capítulo 2 – Revisão Bibliográfica                                                                                                        51 
 

Daniel Jatobá de Holanda Cavalcanti – Tese de Doutorado – PPGEM - UFRN 

 

 

 

2.2.3.4 – GRANULOMETRIA DA MASSA 

 

 A estrutura de poros de um compacto cerâmico começa a ser definida, no caso 

de uma massa cerâmica para prensagem, a partir das características dos grânulos que 

compõe a massa. 

 Como os grânulos são, na verdade, aglomerados de partículas primárias unidas 

entre si por ligações secundárias, apresentam alguma quantidade de poros em seu 

volume. É a chamada porosidade intragranular. Por outro lado, quando os grânulos 

preenchem as cavidades do molde, inevitavelmente ocorre a formação de vazios entre 

os poros, por mais eficaz que seja o empacotamento. A este segundo conjunto de 

interstícios formado durante o empacotamento dos grânulos, dá-se o nome de 

porosidade intergranular. O conjunto formado pelos poros intra e intergranulares, 

durante o preenchimento das cavidades do molde, define a disposição inicial de poros 

no compacto cerâmico. Tal situação é apresentada na figura 2.9. 

 

Figura 2.8 – Imagem de grânulos de massa de porcelanato: (a) imagem obtiva por meio de MEV, escala de 500μm, 
(b) imagem obtida por microscopia ótica, escala de 500μm. ARANTES (2001). 
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 É importante ressaltar a diferença de tamanho existente entre os poros de 

natureza intra e intergranular. A distribuição de tamanho destes poros é sempre bimodal, 

com os poros intergranulares com tamanhos bastante maiores que os poros 

intragranulares. 

 O volume total dos poros intragranulares depende, principalmente, da forma e da 

distribuição das partículas que compõe o aglomerado. Uma distribuição de tamanho de 

partículas adequada, de acordo com os modelos propostos por Furnas, Andreasen, 

Westam, dentre outros, promove um empacotamento de partículas de elevada densidade 

relativa, minimizando o volume destes poros no compacto. No caso de produtos 

atomizados, que representam praticamente toda a produção atual de grés porcelanato, 

também é importante um alto teor de sólidos na barbotina, sem que, entretanto, seja 

prejudicada a eficácia do processo de atomização. 

 Já o volume total dos poros intergranulares depende da distribuição de tamanho 

dos grânulos, do formato destes grânulos, e também de sua textura superficial, além da 

fluidez do pó. A condição de máximo empacotamento é obtida com grânulos de formato 

esférico, isentos de crateras ou ocos, de superfícies lisas e com uma distribuição de 

tamanho adequada. 

 Frequentemente, entretanto, os grânulos, principalmente os de tamanho maiores, 

apresentam um vazio (chamado de oco) de tamanho considerável em seu interior, em 

função de características da barbotina e da operação de atomização. REED (2000) fala 

em distribuição trimodal de tamanhos de poro, e ALBERO (2000) os inclui, para efeitos 

de compactação, como parte da porosidade intergranular, devido à semelhança de 

comportamento entre estes poros e aqueles durante a etapa de compactação. 

Figura 2.9 – Esquema ilustrativo da disposição inicial dos poros intra e intergranulares, após o preenchimento 
das cavidades do molde. ARANTES et al. (2001). 
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A condição de máximo empacotamento é obtida com grânulos de formato 

esférico, isentos de crateras ou ocos, de superfícies lisas e com uma distribuição de 

tamanho adequada. O grânulo obtido deve apresentar baixa resistência mecânica, para 

que durante a etapa de prensagem o mesmo seja quebrado, originando assim, 

microestrutura com menor porosidade, HECK, (1996). 

 

2.2.3.5 – PRENSAGEM 

 

Durante o processo de produção do porcelanato, a fase de prensagem é a 

responsável por deixar o corpo cerâmico com a densidade a verde o mais elevada 

possível, porém, compatível com os problemas de liberação de gás que ocorrem durante 

a sinterização, fase onde ocorre a densificação máxima dos materiais cerâmicos. Nos 

processos atuais, a pressão de conformação utilizada é da ordem de 45 MPa. Tal pressão 

gera um corpo cerâmico com densidade variando de 1,88 a 1,96 g/cm
3
 que representa 

aproximadamente 75% da densidade final do produto sinterizado. Esse valor tem 

apresentado bons resultados no produto após sinterização, VARELA (2007). 

 Neste contexto, o valor da pressão de prensagem, aliado à dureza dos grânulos, 

definirá o grau de compactação da massa, e consequentemente a microestrutura do 

compacto a verde. Outras variáveis envolvidas na etapa de prensagem, como a 

velocidade de aplicação da carga, o número de batidas e o formato do molde também 

exercem certa influência na microestrutura final, na medida em que determinam 

facilidade da saída do ar do interior da peça que está sendo conformada, e a distribuição 

da pressão aplicada no volume do corpo. 

 Por fim, vale ressaltar que a etapa de preenchimento das cavidades do molde é a 

etapa mais importante da operação de prensagem, e a homogeneidade e compactação da 

massa irá depender, sobretudo, de um preenchimento eficiente e uniforme, obtido 

somente a partir de uma massa com boa fluidez, reforçando a interação entre as etapas 

de preparação da massa e de compactação. 

 Nesse processo de conformação, os pós apresentam teores de umidade que 

variam, geralmente, entre 5,0 e 6,0% e são comprimidos entre duas superfícies, uma 

móvel (punção) e a outra fixa (estampo), ver figura 2.10. A pressão impressa provoca 

uma redução do volume tanto da porosidade intergranular quanto da porosidade 

intragranular, resultando em um forte adensamento do pó através do rearranjo e uma 
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parcial deformação dos granulo, permitindo uma elevada densidade a verde do corpo 

cerâmico. 

 

 

 

Esta redução de volume de poros se dá através de três mecanismos distintos: do 

deslocamento e reordenação dos grânulos; da deformação plástica dos grânulos, estes 

dois primeiros são referentes à redução da porosidade intergranular; e o da deformação 

e reordenamento das partículas primárias que compõem os grânulos buscando um maior 

empacotamento, este referente à redução da porosidade intragranular. Deve-se observar 

que, quase todo o volume de poros eliminado durante a compactação corresponde aos 

poros intergranulares, VARELA (2007). 

Quanto maior for o grau de compactação do pó, ou seja, maior densidade a 

verde, maior será a superfície de contato entre os grânulos, aumentando assim a 

possibilidade de reação entre os mesmos durante a sinterização (ALBERO, 2000). A 

elevada pressão de conformação influencia os valores de absorção e de retração do 

sinterizado. No caso de pós muito finos, a pressão de conformação pode chegar 50 Mpa. 

Geralmente esse valor é utilizado para produtos de cor única, por apresentarem 

granulometria mais fina devido a um maior tempo de moagem. Os produtos decorados 

são críticos, pois o desvio na planaridade das peças deve ser mínimo, uma vez que no 

processo de polimento a camada removida deve ser uniforme para evitar diferenças de 

tonalidade. Nos casos de confecção de produtos decorados com sais solúveis, a 

Figura 2.10 – Prensagem uniaxial de ação simples 
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temperatura da peça deve ser rigorosamente controlada de forma a garantir uma 

penetração de 1,5 a 2,0 mm. O controle da umidade durante a prensagem é um fato a ser 

observado, pois alguns defeitos como, por exemplo, inchamento dos bordos pode 

ocorrer quando se tem um teor de umidade inferior a 4% (BIFFI, 2002). 

 Durante o processo de prensagem é interessante calcular a densidade a verde das 

peças conformadas para diferentes pressões visando a elaboração de uma curva de 

compactação para que se possa a partir desta curva se definir a pressão de compactação 

ideal para a formulação de massa estudada. 

 

2.2.3.6 – SECAGEM E SINTERIZAÇÃO 

 

A fase de secagem tem como função reduzir a quantidade de água que foi 

utilizada para a moldagem, de maneira que a sinterização do material seja realizada em 

tempos industrialmente aceitáveis e, no caso da monoqueima, para aumentar a 

resistência mecânica do suporte a verde, apresentando valor de carga de ruptura entre 17 

e 20 kg/cm
2
, de forma a permitir o seu transporte nas linhas de esmaltação. Devido a sua 

estrutura relativamente pouco plástica, o porcelanato não apresenta particularidades nem 

diferenças substanciais tanto no ciclo quanto nas condições de trabalho do secador. 

Nessa fase do processo, deve-se tomar cuidado com a velocidade de secagem das peças, 

pois uma secagem superficial muito rápida pode levar ao aparecimento de fissuras 

quando a água interna tentar migrar para fora da peça. Deve-se ainda ter o controle das 

variações dimensionais causadas pela secagem em função da quantidade de água 

liberada para que ocorra a ausência de zonas de retração diferenciada, que induzam ao 

aparecimento de tensões internas no material, BIFFI (2002) e VIEIRA (2003). 

 A microestrutura obtida após a etapa de compactação representará o estágio 

inicial, a partir do qual será determinada a microestrutura resultante do produto, em 

função do ciclo térmico aplicado. 

 Durante o tratamento térmico, dois fenômenos contrapostos terão lugar, 

ocorrendo de forma concomitante durante parte do ciclo. Um primeiro mecanismo, 

responsável pela densificação do corpo, ocorre com a formação de fase vítrea, em 

virtude do emprego de um elevado teor de fundentes na formulação da massa. Esta fase 

vítrea formada, de elevada viscosidade, por força de capilaridade, estabelece um fluxo 

laminar que promove a redução gradativa do volume dos poros, eliminando 
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paulatinamente os pontos de interconexão existentes, promovendo a densificação do 

corpo cerâmico. 

 Por outro lado, durante o ciclo térmico, o gás existente no interior do compacto, 

disperso ao longo de todo seu volume, bem como os gases eventualmente formados em 

razão das reações que vão ocorrendo entre os componentes da massa (oxidação de 

material orgânico, decomposição de minerais) devem ser eliminados, ou seja, 

transportados ao meio externo à medida que se avança o processo de sinterização. 

 Entretanto, a partir de certo estágio do processo de sinterização (quando a 

porosidade aparente do compacto tende a ser nula), a fase vítrea formada envolve 

praticamente todos os poros (concentrações de gases) ainda existentes no interior do 

corpo, isolando-os do meio externo, dando origem à porosidade fechada do produto. 

Devido à alta tensão superficial da película de fase vítrea que envolve os poros, o gás 

passa a ficar aprisionado no interior do compacto, impedido de sair. A partir deste 

ponto, onde os pontos de interconexão entre os poros e o meio externo deixam de 

existir, os dois mecanismos passam a se confrontar diretamente. 

 O gás aprisionado no interior dos poros dificulta o avanço do fluxo laminar da 

fase vítrea, e, à medida que este fluxo avança, a pressão do gás aprisionado no interior 

do poro aumenta, em função da diminuição do volume do poro, tornando cada vez mais 

difícil a densificação. O aumento da temperatura, seguindo-se o ciclo térmico, também 

contribui para o aumento da pressão interna dos gases, ao mesmo tempo em que reduz a 

tensão superficial da fase vítrea, até atingir um ponto em que a pressão interna dos gases 

aprisionados no interior dos poros supera o valor da tensão superficial da fase vítrea, 

fazendo com que o volume dos poros passe a aumentar, gerando o fenômeno conhecido 

como inchamento dos poros. 

 A viscosidade da fase líquida é influenciada pelo tipo de agente de fluxo que é 

usado no ciclo de queima, afetando drasticamente a microestrutura do produto 

queimado, mudando a quantidade (volume), morfologia e o tamanho dos poros, 

ESPOSITO (2005). 

 No desenvolvimento deste trabalho, a fase líquida é de grande importância já 

que está diretamente relacionada às matérias-primas utilizadas. Isto porque o principal 

foco do trabalho é a alteração da matéria-prima feldspato de forma parcial por outro tipo 

de fundente conhecido como óxido de bário. O feldspato apresenta em sua composição 

alto teor de óxido de potássio, diferentemente do óxido de bário puro. Esta mudança na 
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composição dos óxidos alcalinos influenciará diretamente o processo de sinterização 

devido às características da fase líquida serem diferentes para as duas matérias-primas.  

  

2.2.3.7 – RETÍFICA E POLIMENTO 

 

 O processo de polimento é uma das últimas etapas do processo de produção e 

consiste em um equipamento dotado de várias cabeças polidoras compostas de materiais 

abrasivos, que em contato com as peças em rotação alta, velocidade controlada e em 

presença de água executam o polimento. Á medida em que a peça passa pela máquina, 

os abrasivos utilizados apresentam gradativamente uma granulometria mais fina, até 

conseguir-se o resultado desejado (brilho). 

 A primeira parte da polidora é responsável pelo desgaste acentuado da peça, ou 

seja, onde se dá o nivelamento da superfície da peça, com abrasivos diamantados e 

magnesianos de granas grossas (100 mesh a 200 mesh). 

 A segunda etapa é responsável em realizar a preparação para o polimento. Cada 

cabeça tem a finalidade de apagar os riscos (ranhuras) deixados pelas cabeças anteriores 

e deixar a peça totalmente uniforme (lisa). As granas utilizadas são de 240 mesh a 700 

mesh. 

 A terceira etapa é o polimento propriamente dito. Nesta fase, a peça não possui 

mais riscos e começa a receber o brilho desejado, onde se utiliza normalmente granas de 

800 mesh a 3000 mesh. 

 Vale ressaltar que a pureza das matérias-primas utilizadas na fabricação dos 

abrasivos é de fundamental importância para a qualidade dos mesmos e também para 

um polimento de qualidade. 

 Outro elemento importante para um bom polimento é a água, sua qualidade e 

quantidade utilizada. Como a quantidade utilizada em uma unidade de polimento é 

muito elevada (cerca de 4000 litros), existe a necessidade de recirculação em circuito 

fechado para reaproveitamento. Com este procedimento, torna-se necessário um 

tratamento químico/físico na água para posterior decantação dos resíduos do polimento 

e filtro-prensagem. A água é distribuída na máquina em cada cabeça polidora e tem a 

função principal de diminuir o atrito entre os abrasivos e a peça, refrigerando o local e 

retirando os resíduos gerados que poderiam ficar sobre as peças, causando riscos e 

arranhões. 
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Existem dois parâmetros a serem considerados para uma operação perfeita de 

polimento: número de rotações por minuto dos cabeçotes abrasivos e o número de 

oscilações e dos setores abrasivos oscilantes. O resultado final desta operação são placas 

cerâmicas perfeitamente polidas em nível de espelho e prontas para as fases sucessivas 

de esquadrejamento e biselatura (BIFFI, 2002). 

Na etapa de retífica, obtém-se o esquadrejamento das placas cerâmicas, que é 

efetuado através de rolos diamantados de alta capacidade de remoção, que trabalham 

sobre os lados contrapostos das placas cerâmicas firmadas e conduzidas por correias 

sobrepostas. Uma vez que o esquadrejamento das bordas permite a produção de placas 

cerâmicas com um só tamanho, por vezes a operação é realizada sobre todas as placas 

cerâmicas na saída do forno, mesmo sobre aquelas não destinadas à levigatura. 

Posteriormente à retificação, inicia-se a fase de biselatura que se processa através de 

mandris inclinados a 45 graus, dotados tanto de rolos diamantados quanto dos 

tradicionais abrasivos. Terminada a operação de esquadrejamento e biselatura, as placas 

cerâmicas, sempre sobre a mesma linha, são lavadas, limpas e secas, antes de serem 

estocadas e/ou despachada para o mercado, BRITO (2009). 

 ARANTES et al (2001) em seu trabalho faz uma referência ao estudo sobre o 

fenômeno do manchamento e a porosidade fechada em porcelanato, onde é mostrado 

que apesar de ser um produto de baixa absorção de água e porosidade aparente, o 

porcelanato, tipicamente, apresenta um certo volume (variando de 5 até 12% em 

diversos produtos comerciais) de poros isolados no interior do corpo, que constitui a 

chamada porosidade fechada do material. Durante a etapa de retificação e polimento à 

que são submetidas as peças, uma certa camada – cerca de 0,5 a 1,0 mm – da espessura 

do produto é removida, fazendo com que parte dos poros antes isolados no interior do 

corpo passem a constituir a superfície, gerando uma série de irregularidades, conforme 

indicado na figura 2.11. 

 
Figura 2.11 – Surgimento de irregularidades na superfície do porcelanato após a etapa de polimento, VARELA (2007). 
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 ARANTES et al. (2011) afirma ainda em seu trabalho que a existência de 

irregularidades na superfície de um corpo faz com que seja facilitada a adesão de 

partículas à superfície, bem como torna mais difícil a respectiva remoção. Daí o 

problema da resistência ao manchamento em placas de porcelanato polidas. Uma maior 

ou menor susceptibilidade ao problema vai ser definida pelas características destas 

irregularidades, que vão ser determinadas, notavelmente, pelo tamanho, forma e textura 

dos poros responsáveis por elas, além da quantidade de irregularidades (poros) 

existentes por unidade de área. 

De fato, trabalhos indicam existir uma relação entre o tamanho dos poros e sua 

susceptibilidade ao manchamento, chegando a um valor da ordem de 30-60 µm como 

tamanho crítico de poro, a partir do qual o fenômeno do manchamento passa a ser 

verificado. Diante disto, deseja-se obter, na microestrutura final do produto, um número 

mínimo de poros, pequenos, fechados e isolados, para potencializar a resistência ao 

manchamento da peça. A porosidade fechada é uma característica intrínseca ao processo 

de densificação do produto, e de uma forma geral podemos identificar três estágios do 

processo produtivo que interferem diretamente no fenômeno: a preparação da massa, em 

especial sua distribuição granulométrica; o processo de conformação e a etapa de 

sinterização, VARELA (2007). 

 

2.3 – O USO DE RESÍDUOS EM MASSAS DE PRODUTOS 

CERÂMICOS 

 

Como já foi mencionado anteriormente, o porcelanato é revestimento cerâmico 

que pelas suas excelentes características técnicas e estéticas está sendo muito utilizado 

pela sociedade em geral, principalmente pelos empresários do ramo da construção civil 

que já passam a utilizá-lo com mais frequência em fachadas de edifícios, revestimentos 

de piso e parede de apartamentos de alto luxo, bem como em revestimentos de hospitais 

e clínicas. 

Visando uma melhor racionalização de energia em sua linha de produção o que 

acarretará na obtenção de um produto final por um custo mais baixo, mantendo ou até 

mesmo melhorando as características técnicas e estéticas, as instituições de ensino em 

parceria com os empresários e fabricantes do produto estão desenvolvendo diversos 
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estudos e trabalhos de pesquisa com o intuito de se utilizar resíduos provenientes de 

vários setores industriais e suas linhas de reuso nas massas de porcelanato. 

A quantidade de resíduo gerado nas indústrias cerâmicas, construção civil, 

indústrias de rochas ornamentais, vidros, sucroalcooleiras geradoras da queima do 

bagaço de cana, setor de metalurgia, perfuração de poços de petróleo, indústrias de 

papel, estação de tratamento de esgoto e de exploração e beneficiamento do caulim, 

entre outras, demonstra um grande desperdício de matéria-prima que poderia ser 

reutilizável. Os custos deste desperdício são distribuídos por toda a sociedade, não só 

pelo aumento no preço dos produtos finais, como também pelos custos de remoção e 

tratamento desses resíduos que, em alguns casos, são dispostos clandestinamente, de 

maneira inadequada em leitos de rios, margens de ruas e estradas das periferias e 

terrenos baldios.  

 Como a maioria destes resíduos são compostos heterogêneos constituídos de 

diversos óxidos fundentes em sua composição química, nota-se a possibilidade dos 

mesmos serem utilizados em massas de porcelanato visando à substituição parcial e/ou 

total do feldspato, como também como um resíduo adicional na composição da massa. 

O óxido de bário é utilizado neste trabalho como um resíduo sintético e puro, sendo sua 

influência na massa de fundamental importância até porque, sabe-se que alguns resíduos 

encontrados na natureza são ricos deste composto químico em sua composição. 
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3 - FLUXANTES EM MASSAS DE PORCELANATO 

 

 Na fabricação de revestimentos cerâmicos em geral, bem como para a fabricação 

de porcelanato, não existe uma única matéria-prima natural que venha a apresentar 

todas as características necessárias para que ocorra uma boa formulação: uma boa 

fundência, uma boa estabilidade dimensional, entre outras características. Portanto, 

como já foi mostrado anteriormente, se faz necessária a utilização de uma mistura de 

matérias-primas para se obter as características desejadas de uma massa a verde. 

 Pode-se encontrar na literatura alguns trabalhos e artigos que mostram a 

utilização de fundentes alternativos para agirem como fluxantes em massas de 

porcelanato visando uma diminuição de custo de produção e uma redução na 

temperatura de queima para a fabricação do produto final. 

 Junto aos feldspatos, há outra categoria de matérias-primas fundentes, 

pertencente ao grupo dos feldspatóides, como por exemplo, a nefelina, que é muito 

utilizada na fabricação de vidros e em alguns setores cerâmicos, por ser uma fonte de 

álcalis, que diminui a fusibilidade da composição, melhora a capacidade fluxante e 

favorece o processo de vitrificação em temperaturas mais baixas. Vários fluxantes 

alternativos ao feldspato vêm sendo estudados por grupo de pesquisas e avaliados 

industrialmente, tais como o fonolito, filitos, talco e mais recentemente matérias-primas 

sintéticas como fritas e materiais reciclados como pó de vidro e de granito. No entanto, 

apesar dos diferentes tipos de álcalis presentes em cada um desses fundentes, a 

composição química total da matéria-prima substituinte influencia a microestrutura final 

do produto, indicando utilizações específicas para cada caso. Assim, a reformulação da 

massa baseada apenas na composição química da relação álcalis do feldspato para 

álcalis do fundente, ainda requer estudos para garantir produtos com as mesmas 

propriedades finais de uma composição tradicional de porcelanato, BAUCIA JUNIOR 

(2010). 

 A nefelina sienito é uma rocha ígnea alcalina, sem presença de quartzo e com 

predominância de feldspatos (microclínico e albita), feldspatóides (nefelina sodálica), 

dolomita, monazita e minerais portadores de ferro (óxidos e/ou sulfetos), possuindo 

coloração que varia de tons mais brancos amarelados até os incolores; sua dureza na 

escala Mohs é 6 e seu peso especifico é 2,6 g/cm
3
. Estas propriedades são próximas às 

propriedades do feldspato, fazendo com que a nefelina sienito apresente um grande 
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potencial para utilização em massas para fabricação de porcelanato. A nefelina é 

bastante usada na fabricação de praticamente todos os esmaltes cerâmicos, 

particularmente por causa da sua capacidade de atuar em ambos os ciclos, o de queima 

rápida e o convencional. Pode-se destacar que a vantagem da nefelina ante o feldspato 

consiste na sua ação fundente muito superior, além de produzir um fundido de menor 

viscosidade. Este fato está ligado a maior quantidade de óxidos fundentes (K2O+Na2O), 

em torno de 14%, enquanto esta proporção é cerca de 12% no feldspato; sendo assim é 

necessária uma temperatura menor para sinterizar a peça, BAUCIA JUNIOR  et al. 

(2010). 

 Se, por um lado, quando se utiliza a nefelina o produto apresenta um alto grau de 

densificação e aumento na resistência mecânica, por outro, o alto teor de óxido de ferro 

(> 2%) normalmente presente nesta matéria-prima, dificulta sua utilização em cerâmicas 

que exijam um alto teor de brancura, a não ser que ela seja desmagnetizada. 

Paralelamente, vários estudos estão sendo realizados na tentativa de utilização de 

matérias-primas sintéticas, visando a maior reprodutibilidade das características 

químicas dos fundentes cerâmicos. No trabalho de BAUCIA JUNIOR (2010), um 

material sintético, obtido pela fusão, em laboratório, de óxidos, o qual foi denominado 

fluxo sintético e que proporciona sinterização por fluxo viscoso será aplicado como um 

fundente alternativo ao feldspato em composições de porcelanato. Neste âmbito, este 

trabalho busca avaliar a presença de fundentes alternativos substitutos ao feldspato, 

cujas composições químicas, diferem principalmente nos tipos e teores de óxidos 

alcalinos e alcalinos terrosos, nas características de massas para fabricação de 

porcelanato. Assim, o objetivo principal foi estudar composições com dois diferentes 

fundentes, o feldspatóide nefelina e o fluxo sintético, comparativamente a uma 

composição tradicional de porcelanato com feldspato. Para isto, foram analisadas as 

características cerâmicas após queima de composições com substituição total do 

feldspato, bem como de combinações entre eles: feldspato/nefelina, feldspato/fluxo, 

nefelina/fluxo. 

 No trabalho de RIELLA et al. (2002), diferentes matérias-primas fundentes 

foram utilizadas como fluxante em massa cerâmica de monoqueima e caracterizadas 

quanto à composição química e análise mineralógica, tais como: feldspato sódico, 

feldspato potássico, fonolito, nefelina-sienito e nefelina beneficiada. Cada matéria-

prima foi adicionada a uma massa cerâmica, tendo sido produzidos corpos de prova de 

40 mm de diâmetro e 6 mm de espessura. Os resultados de retração linear, absorção e 



Capítulo 3 – Fluxantes em Massas de Porcelanato                                                                           63 
 

Daniel Jatobá de Holanda Cavalcanti – Tese de Doutorado – PPGEM - UFRN 

cor de queima foram utilizados para verificar o comportamento dos fundentes com 

relação à taxa de densificação. Os diferentes tipos de álcalis (sódio e potássio) existentes 

em cada fundente e a proporção entre eles influenciam a microestrutura final do 

produto, indicando utilizações específicas para cada caso. Além disso, a nefelina 

beneficiada, de procedência de Santa Catarina, no sul do Brasil, foi responsável por uma 

tonalidade final mais clara que os demais, o que permite uma aplicação mais nobre da 

matéria-prima, com maior valor agregado. 

 TARNKAMOL & SOUZA (2007) realizaram um estudo que trata de adições 

sistematica de SLS vidro para um lote contendo cerâmica branca de caulinita, 

enchimento de quartzo e nefelina como o fluxante natural, visando a investigação de 

alterações mineralógicas e microestruturais de aquecimento a temperaturas de queima 

comercial e seu impacto sobre algumas propriedades físicas. Os resultados indicaram 

que a substituição parcial leva a formação de fases mineralógicas adicionais como 

plagioclásio, wollastonita e cristobalita. Isto foi seguido por uma redução das 

temperaturas de queima necessárias para produzir corpos cerâmicos com níveis 

adequados de densidade, porosidade e retração, confirmando assim a viabilidade da 

utilização de resíduos de vidro SLS na indústria de cerâmica branca. 

 No trabalho de DONDI et al. (2009) foi realizado um estudo do 

reaproveitamento de vidros de monitores de PC e aparelhos de TV que é uma 

problemática crescente na geração deste tipo de resíduo, já que mais de 40% do peso 

destes materiais é constituído por  resíduos de chumbo, de bário e estrôncio, tornando-

os impróprios para reciclagem. Uma possível maneira de reutilizar estes materiais é na 

fabricação de tijolos e telhas. Esta possibilidade foi avaliada, e verificou-se a viabilidade 

tecnológica da utilização destes em corpos cerâmicos agindo como fluxantes o que 

resulta em uma redução da plasticidade e da temperatura de queima da formulação. 

Adições nos percentuais de 2% são mais viáveis de que 5%, já que estes teores induzem 

a modificações inaceitáveis nas propriedades tecnológicas. 

 

3.1 - ÓXIDO DE BÁRIO 

 

 O óxido de bário formado a partir da calcinação do carbonato de bário puro será 

utilizado como agente fluxante nas massas de porcelanato a serem estudadas e, por ser 

um fluxo sintético e puro espera-se que atue de forma satisfatória aumentando a 
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resistência mecânica para temperaturas ainda menores de sinterização. O carbonato de 

bário, que na natureza pode ser encontrado em forma de mineral mais conhecido como 

Witherita será incorporado às massas de porcelanato que ao sofrer o processo de 

sinterização liberará gás carbônico resultando o óxido de bário na formulação. 

 A partir da necessidade de se estudar a possibilidade da utilização destes 

resíduos em massas para a fabricação de porcelanato, fez-se necessário primeiramente 

saber qual a influência que este óxido puro e sintético, que se encontra em grande 

percentual na composição química destes resíduos, pode trazer sendo utilizado como 

fluxante em formulações de massas para porcelanato. 

 

3.1.1 – BÁRIO 

 

 O bário (Ba) é um elemento químico metálico, sólido em temperatura ambiente, 

pertencente ao grupo 2a da tabela periódica, macio e  rancoprateado. Pertence ao grupo 

dos metais alcalinos terrosos, grupo 2 da tabela periódica. Em 1774, o pesquisador 

Scheele identificou o mineral barita (BaSO4) numa amostra de cal (óxido de cálcio, 

CaO). O bário foi isolado em 1808, por Sir Humphrey Davy utilizando o método de 

eletrólise numa amostra de barita (BaSO4) fundida. O Bário é encontrado na natureza 

em reservas minerais, combinado com outras espécies químicas, principalmente sulfatos 

(SO4
2-

) e carbonatos (CO3
2
), bário metálico é preparado pela eletrólise do seu cloreto 

fundido. Pode ser obtido também pela redução de seu óxido por silício de alumínio, a 

1.200ºC, em vácuo (WebElements.com, 2009). 

 A barita ocorre no Brasil nos estados de Minas Gerais, Paraná, Paraíba e Bahia 

onde existe a maior mina do mundo, com cerca de 2.000.000 toneladas. O bário 

constitui cerca de (0,4% - 0,5 %) da crosta terrestre. O seu principal mineral é o espato 

pesado ou barita, onde a componente principal é o sulfato de bário (BaSO4). O 

carbonato de bário também ocorre na natureza, sob a forma de viterite (BaCO3). 

Embora em pequenas quantidades, também é possível encontrar vestígios de bário na 

psilomelane (WebElements.com, 2009). 

 O bário está sendo muito pesquisado como absorvedores de micro-ondas por 

causa do seu anisotropismo. Os sais de bário, geralmente insolúveis, são tóxicos.  

 Como metal, o bário tem poucas aplicações. Utiliza-se apenas como lubrificante 

em rotores de ânodos em tubos de raios X. Os compostos de bário mais importantes são 
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os carbonatos, os nitratos, os óxidos e os sulfatos. O carbonato de bário é utilizado na 

análise química e no tratamento de salmoura para remover alguns sulfatos e como 

aditivo em vidros especiais. O óxido de bário é utilizado no fabrico de detergentes 

enquanto o sulfato se usa como pigmento de tintas e cosméticos. 

 

3.2 – BARITA 

 

 A crise financeira internacional, agravada no final de 2008, ocasionou uma 

queda na atividade de perfuração para petróleo em todo mundo, apresentando reflexos 

na produção de barita que em 2009 sofreu uma redução global da ordem de 25%, se 

posicionando no patamar de 7.6 milhões de toneladas. A China e a Índia continuam os 

maiores produtores, com um pouco mais 50% da produção total, além de serem as 

detentoras de quase 70% das reservas conhecidas. Em seguida aparecem Estados 

Unidos e Marrocos que conjuntamente responderam por aproximadamente 13% da 

produção mundial e detém mais de 14% das reservas globais. O Brasil participou em 

2009 com aproximadamente 3,5% da produção mundial e detém 3,0% das reservas, 

DNPM/RN (2009). 

 A barita (BaSO4), fonte mais importante de bário, destaca-se pelos seus 

múltiplos usos como mineral industrial face às propriedades de elevada densidade, 

relativa insolubilidade em água e ácidos e inércia química, aplicando-se principalmente 

nas indústrias asfalto, cerâmica, vidro, pigmentos, química, borracha, papel, plásticos e 

no preparo de lamas densas empregadas na perfuração de poços de petróleo e gás 

natural, além de concretos especiais, DNPM/RN (2009). 

 A barita é insumo básico em três setores industriais: 1) fluido de perfuração de 

petróleo e gás; 2) sais químicos de bário; 3) preparação de tintas, pigmentos, vernizes, 

vidros, papel, plásticos, etc. A estrutura brasileira de consumo de barita apresenta a 

seguinte distribuição média: Produtos Brutos: Dispositivos Eletrônicos (38,4%), 

Extração e Beneficiamento de Minerais (22,7%), Tintas Esmaltes e Vernizes (15,4%), 

Fabricação de Peças para Freios (11,6%), Extração de Petróleo (11,5%) e Ferro-ligas 

(0,4%); Produtos Beneficiados: Produtos Químicos (41%), Fabricação de Peças para 

Freio (19%), Dispositivos Eletrônicos (10,7%), Extração de Petróleo/Gás (8%), Tintas, 

Esmaltes e Vernizes (8%); e não informados (13,2%). 
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3.3 – WITHERITA 

 

 A Witherita, também conhecida como bicarbonato de bário, figura 3.1, pertence 

ao grupo dos carbonatos com sistema cristalino ortorrômbico com dureza entre 3,5 a 4,0 

Mohs, densidade que varia de 4,2 a 4,3 g/cm
3
, cor de castanho claro a castanho escuro e 

alto brilho, possuindo ainda a função de fonte de óxido de bário após o processo de 

calcinação. 

 A Witherita é um carbonato de bário natural que pode ser encontrada na natureza 

e utilizada como fonte de óxido de bário a ser incorporada em massas de produtos 

cerâmicos, porcelanato e na fabricação de diversos produtos industriais, como plásticos, 

vidros, cerâmicas, eletrônicos, têxteis, lubrificantes, ligas metálicas, sabão e borracha. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.1 – Witherita. Fonte: http://pt.wikipedia.org/wiki/Witherita 
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4 – MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Neste capítulo, é apresentada uma descrição das matérias-primas utilizadas no 

trabalho, técnicas de caracterização, os respectivos parâmetros adotados para a 

realização da parte experimental e a definição das formulações utilizadas no trabalho. 

 

4.1 – MATÉRIAS-PRIMAS 

 

 Visando um estudo utilizando matérias-primas locais encontradas no estado do 

Rio Grande do Norte foram coletadas matérias-primas e elaborada uma formulação, 

denominada de massa padrão (MP) a ser utilizada no trabalho como parâmetro inicial 

do estudo. As matérias-primas utilizadas para a formulação desta massa padrão (MP) 

foram: duas argilas denominadas de “argila canal do gás” e “argila TM”, figuras 4.1 e 

4.2, dois feldspatos denominados de “feldspato JB” e “feldspato decomposto”, figuras 

4.3 e 4.4, a dolomita, figura 4.5, matérias primas estas que são utilizadas por uma 

fábrica de porcelanato localizada em Mossoró/RN em sua linha de produção diária e 

foram fornecidas exatamente nas mesmas condições de uso da fábrica após serem 

extraídas das jazidas. 

 

 

 

Figura 4.1 – Argila Canal do Gás Figura 4.2 – Argila TM 
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 É importante salientar que por questões de sigilo, a fábrica não informou as 

porcentagens utilizadas de cada matéria-prima na formulação desta massa padrão, tendo 

sido necessário um estudo de caracterização destas matérias-primas para a definição 

desta formulação levando-se em consideração que os resultados encontrados para os 

ensaios aos produtos fabricados e ensaiados com esta MP devem atender a norma 

técnica pertinente NBR 15463/2007. 

 A partir da massa padrão formulada e definida, para efeitos de resultados 

comparativos, definiu-se outra formulação de massa substituindo a dolomita por um 

talco, figura 4.6, fornecido por uma mineradora localizada em Parelhas/RN que é 

proprietária de várias áreas com jazidas cubadas no estado do Rio Grande do Norte, 

definida como massa padrão com talco (MPT). 

 Visando atender ao objetivo do trabalho, fez-se uma dopagem na massa padrão 

MP através da adição de 2% de óxido de bário (formulação de massa 2BaO) e uma 

outra dopagem com a adição de óxido de bário e sílica na proporção de 27,34% e 

Figura 4.3 – Feldspato Decomposto Figura 4.4 – Feldspato JB 

Figura 4.5 – Dolomita Figura 4.6 – Talco 
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72,66%, respectivamente, perfazendo este composto um percentual em massa de 2% da 

massa total da formulação (formulação de massa 2BS). Os percentuais de óxido de bário 

e de sílica da formulação 2BS foram definidos a partir do estudo do diagrama binário 

bário-sílica. A adição destes dois fluxantes constituídos de óxido de bário possui a 

função de substituir parcialmente o feldspato da formulação da massa padrão (MP) 

objetivando analisar o efeito dos mesmos em massas de porcelanato.  

 As matérias-primas utilizadas no trabalho, figura 4.7, foram fornecidas em sua 

granulometria natural da forma como são retiradas das jazidas. Com o intuito de deixá-

las com uma granulometria padrão, as argilas TM e canal do gás foram passadas 

diretamente na peneira de granulometria 60# sem a necessidade do processo de 

moagem, já a dolomita e os feldspatos JB e decomposto foram moídos manualmente no 

almofariz em laboratório visando a redução de sua granulometria e em seguida também 

foram passados na peneira de granulometria 60#. O talco já foi fornecido moído e 

passado na peneira #200. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.7 – Matérias-primas utilizadas para o desenvolvimento do trabalho. 
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4.2 – CARACTERIZAÇÃO DAS MATÉRIAS-PRIMAS 

 

A caracterização foi realizada com o uso das técnicas analíticas de fluorescência 

de raios X (FRX), difração de raios X (DRX), análise termogravimétrica (ATG) e 

análise termodiferencial (ATD) e análise granulométrica (AG). 

 

4.2.1– ANÁLISE QUÍMICA POR FLUORESCÊNCIA DE RAIOS X 

 

 A composição química na forma de óxidos das matérias-primas foi determinada 

por fluorescência de raios X por energia dispersiva (FRX). Para isso, utilizou-se o 

equipamento Espectrômetro por fluorescência de raios X EDX-700 da Shimadzu, 

alocado nas instalações do Laboratório de Ensaios de Materiais do CTGÁS/RN. 

 Para realizar as análises, as amostras foram moídas e passadas na peneira 200# 

(75μm). Foi utilizado o método semiquantitativo, numa atmosfera de vácuo. Para a 

análise química, o material foi prensado em prensa manual em forma de pastilha, com 

diâmetro de cerca de 15 mm. Os resultados obtidos são apresentados em forma de 

óxidos mais estáveis dos elementos químicos presentes. Por limitação do método, 

somente elementos entre Na (12) e U (92), na tabela periódica são analisados. 

 Para complementar o resultado da análise química, realizou-se uma avaliação de 

perda ao fogo utilizando-se uma mufla da marca EDG, modelo 1800 também de 

propriedade do CTGÁS/RN. Para a avaliação da perda ao fogo, o material após seco em 

estufa por 24 h em temperatura de 110ºC, foi aquecido até 1000ºC por 20 minutos.  

 

4.2.2– ANÁLISE MINERALÓGICA POR DIFRAÇÃO DE RAIOS X 

 

 O equipamento utilizado na análise das matérias-primas foi o Difratômetro de 

Raios X (XRD-6000 Shimadzu) com radiação de Cu – Kα, λ = 1,54056 Å. Os 

parâmetros utilizados foram corrente de 30 mA, com ângulo de varredura (2ϕ) de 5º a 

80º, com velocidade a uma taxa de 2º/min, passo de 0,02º e tensão de 30 kV do 

Laboratório de Petróleo e Gás Natural da Universidade Federal do Rio Grande do Norte 

(UFRN), Natal/RN. A avaliação das fases das matérias-primas foi realizada por 

comparação entre os picos gerados no difratograma e as cartas padrão existente no 

sistema JCPDS cadastradas no ICDD (International Center for Difraction Data). Para a 
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análise, as matérias-primas tiveram sua granulometria reduzida e foram passadas na 

peneira de malha #200 e colocadas em porta- amostras para a análise e ensaios 

laboratoriais. 

 

4.2.3– ANÁLISES TÉRMICAS 

 

 De acordo com o Comitê de Nomenclatura da Confederação Internacional de 

Análises Térmicas (ICTA), Análise Térmica é um termo que abrange um conjunto de 

técnicas nas quais uma propriedade física ou química de uma substância ou de seus 

produtos de reação, é monitorada em função do tempo ou temperatura, enquanto a 

temperatura da amostra, sob uma atmosfera específica, é submetida a uma programação 

controlada. Esta definição também é adotada pela União Internacional de Química Pura 

e Aplicada (IUPAC) e pela Sociedade Americana de Testes de Materiais (ASTM). 

Com relação à TG, esse método fornece as variações de massa que ocorrem 

durante o aquecimento do material e que podem ter duas causas, decomposição ou 

oxidação, VARELA (2007). Para uma avaliação mais precisa quando se refere à TG, o 

uso das curvas derivadas é de fundamental importância, pois através destas obtém-se 

informações mais detalhadas sobre, por exemplo, em que temperatura ocorre a maior 

perda de massa, ou a possibilidade de separar dois ou mais eventos ocorrendo em 

temperaturas muito próximas. Para as análises térmicas, foram utilizados os 

equipamentos TGA-51H Shimadzu, análise termogravimétrica, e o DTA-50H Shimadzu 

para a análise termodiferencial. Para ambas, foram utilizadas as seguintes condições: 

tamanho de partículas inferior a malha 200 (75 μm), massa de 15 mg cada uma das 

matérias-primas, fluxo de ar sintético de 50 ml/min e taxa de aquecimento de 10 ºC/min 

entre 27 ºC e 1100 ºC. A análise dos resultados e a obtenção da curva foram realizadas 

utilizando-se o programa TA-60 para análises térmicas da Shimadzu. 

 

4.2.4– ANÁLISE GRANULOMÉTRICA 

 

 A análise granulométrica é de importância primordial para uma completa e 

precisa caracterização das matérias-primas, considerando que em materiais argilosos a 

granulometria influencia no processamento e nas propriedades finais do material, em se 
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tratando ainda de processo de moagem via seca e conformação de placas cerâmicas por 

prensagem. Para a realização deste tipo de caracterização, as amostras em estudo foram 

desaglomeradas em peneira 200# (75μm) e o ensaio de análise granulométrica foi 

executado através de classificação de partículas por difração a laser em um 

granulômetro a laser modelo CILAS 1180 líquido do laboratório de materiais do 

Programa de Pós-Graduação em Engenharia Química da Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte. Utilizou-se para dispersar, 2 g de amostra para 2 mL de detergente 

neutro em 10mL de água destilada. A dispersão se deu no tempo de 60 segundos em 

ultrasom. O resultado foi fornecido pelo programa de computador denominado The 

Particle Expert. 

 

4.3 – TÉCNICAS DE CARACTERIZAÇÃO 

 

4.3.1 – FORMULAÇÃO DAS MASSAS PARA PORCELANATO 

 

 As matérias-primas, individualmente, foram submetidas ao processo de 

destorroamento e/ou britagem ,via seca manual, em almofariz e passadas por peneira de 

60# objetivando a sua desagregação. O feldspato JB e o feldspato decomposto por 

apresentarem uma quantidade significativa de mica que estava ocasionando no 

aparecimento de defeitos na massa a verde do produto final e, com isso, causando na 

redução da resistência mecânica, após a britagem manual e passagem pela peneira 35# 

ainda foram submetidos ao processo de moagem via úmida, na relação de 25% em 

massa de água, em moinho de bolas de alumina durante um período de 3 horas visando 

à redução de suas granulometria. O talco utilizado no trabalho já foi fornecido em 

granulometria passada por peneira 200#. As matérias-primas foram acondicionadas em 

sacos plásticos separadamente antes de serem colocadas nas respectivas misturas. 

 A seguir, as matérias-primas foram separadas de acordo com as porcentagens em 

peso definidas nas formulações apresentadas na tabela 4.1, totalizando uma massa total 

de 3Kg, sendo colocadas dentro do jarro de porcelana juntamente com 6Kg em massa 

de bolas de alumina e aproximadamente 25% em massa de água e 0,15% em massa de 

defloculante silicato de sódio para serem submetidas ao processo de moagem via úmida 

em moinho de bolas de alumina do laboratório de materiais cerâmicos durante um 

período de 12 horas visando a homogeneização e mistura da massa. 
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O período de moagem via úmida de 12 horas foi definido a partir de um controle 

granulométrico da massa úmida. Este controle foi feito durante o processo de moagem e 

consiste na retirada de uma quantidade aproximada de 50 gramas de barbotina do jarro 

de porcelana, sendo calculada a porcentagem de barbotina em massa que fica retida na 

peneira 200# e considerada que a moagem já está ideal quando esta porcentagem de 

material retido é igual ou menor a 0,3% da massa total retirada.  

 A massa 2BaO é obtida a partir da utilização da substância química carbonato de 

bário que ao ser adicionada na formulação de massa com talco MPT e submetida ao 

processo de calcinação resulta numa proporção de massa estequiométrica equivalente a 

2% de óxido de bário em relação a quantidade utilizada das demais matérias-primas 

utilizadas após a liberação do CO2. 

Antes de fazermos a mistura do composto de óxido de bário e sílica com as 

demais matérias-primas, o mesmo é colocado no moinho periquito durante 30 minutos 

para uma moagem via úmida. Após a moagem, o composto é colocado em estufa para 

secagem, destorroada no almofariz e passada na peneira de malha #65 para, em seguida, 

ser colocada no forno e passar pelo processo de sinterização a uma temperatura de 1350 

°C. Após a sinterização procede-se o processo de destorroamento para mistura com as 

demais matérias-primas na proporção definida na tabela 4.1 e constituir a formulação de 

massa 2BS. 

Vale ressaltar que as formulações com adição de 2Bao e 2BS foram adicionadas 

apenas na massa padrão MPT porque a mesma apresentou resultados mais lineares 

quanto a tensão de ruptura a flexão não tendo ocorrido a formação de gás no interior da 

peça após a temperatura de 1225°C o que aconteceu com a massa com dolomita. 

 

 

Tabela 4.1 – Formulações de massas estudadas 
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4.3.2 – CONFORMAÇÃO DOS CORPOS-DE-PROVA 

 

Após a moagem via úmida, a barbotina resultante foi despejada em uma bandeja 

e seca a 110 °C por 12 horas em estufa, TECNAL – modelo TE-397/3. As diferentes 

misturas foram desaglomeradas em almofariz de forma manual e granuladas em peneira 

28# para em seguida serem acondicionadas em sacos plásticos devidamente 

identificados. Após a desaglomeração, a massa foi umedecida a uma porcentagem de 

6% em massa de água e novamente granulada na peneira 28# para retornar umedecida 

aos respectivos sacos plásticos para acondicionamento por um período de 24 horas 

visando uma completa homogeneização da umidade, e em seguida serem submetidas ao 

processo de prensagem. 

 Antes do início do processo de prensagem propriamente dito, as diferentes 

formulações na forma de pó foram submetidas ao ensaio de compactação para, a partir 

da elaboração da curva de compactação de cada formulação, item 5.2.1 deste trabalho, 

definir-se a umidade ótima de compactação e, a partir dela, a pressão ideal de 

prensagem uniaxial. 

 O pó granulado e já umedecido foi separado em porções de 60g para obtenção 

de corpos-de-prova (CP’s) de mesma massa. Foram confeccionados 05 (cinco) CP’s 

para cada formulação estudada com dimensões 100mm x 50mm (comprimento x 

largura), dimensões estas da matriz utilizada, por prensagem uniaxial utilizando uma 

pressão de 450 Kgf/cm
2
, sendo desta forma aplicada uma força uniaxial de 22,5 

toneladas. O equipamento utilizado foi uma prensa hidráulica modelo CT-320 de 

fabricação da empresa Servitech, com capacidade para 30 toneladas. 

  

4.3.3 – SECAGEM E SINTERIZAÇÃO DOS CORPOS-DE-PROVA 

 

 Após a obtenção dos corpos-de-prova, estes foram submetidos à secagem em 

estufa, em temperatura controlada de 110 ºC, por um período de 24 horas, até obter 

massa constante. Em seguida, os corpos-de-prova secos, foram medidos por paquímetro 

digital com resolução de 0,05mm, em suas três dimensões, altura, comprimento e 

largura. Também foram pesados em balança analítica, TECNAL, modelo B-TEC-4100, 

com 0,01g de resolução. Esses valores foram utilizados para determinar a densidade à 
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verde dos corpos-de-prova. O valor do comprimento inicial a verde (LU), de forma 

isolada, foi utilizado para posterior determinação da retração linear de queima (RLQ). 

Em seguida, iniciou-se o processo de sinterização em um forno elétrico, JUNG - 

modelo 2313, com temperatura máxima de trabalho de 1300ºC, em grupos de cinco 

amostras para cada temperatura de sinterização. As formulações de massa foram 

tratadas termicamente nas temperaturas de 1150 °C, 1175 °C, 1200 °C, 1225 °C e 1250 

°C com taxa de aquecimento fixada em 3 ºC/min até a temperatura final e o tempo de 

patamar na temperatura final foi fixado em 15 minutos com resfriamento natural até a 

temperatura ambiente, este processamento de sinterização foi realizado no Laboratório 

de Materiais Cerâmicos da UFRN, figura 4.8. 

 

  

 4.4 – ENSAIOS FÍSICOS-MECÂNICOS DOS CORPOS-DE-

PROVA ESTUDADOS 

 

Após o processo de sinterização, os corpos-de-prova foram analisados 

visualmente quanto à cor e submetidos aos ensaios tecnológicos para determinação de 

absorção de água (AA), porosidade aparente (PA), retração linear (RL), massa específica 

aparente (MEA) e módulo de ruptura a flexão em três pontos (MRF), como também 

análises por difração de raios X (DRX) e microscopia eletrônica de varredura (MEV) 

com EDS para análise da evolução microestrutural e da superfície de fratura, além de 

presença de fase líquida formada e porosidade. Todos os ensaios foram relizados em 5 

corpos-de-prova de cada formulação em cada temperatura estudada, onde foi calculada 

a média aritmética e o desvio padrão para todas as amostras dos lotes formados. 
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Figura 4.8 – Ciclo térmico de sinterização nas temperaturas 1150°C, 1175°C, 1200°C, 1225°C e 1250°C. 
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4.4.1 – VARIAÇÃO DA COR APÓS A QUEIMA 

 

 Este ensaio consistiu numa avaliação visual da tonalidade dos corpos de prova 

após a queima nos patamares de 1150, 1175, 1200, 1225 e 1250 ºC visando se detectar 

qual a influência do óxido de bário na tonalidade das peças. 

  

4.4.2 – ABSORÇÃO DE ÁGUA (AA) 

 

A absorção de água (AA) tecnicamente classifica as cerâmicas de revestimento 

junto a outras propriedades e representa o quanto de água é absorvido pelo corpo 

cerâmico após a sinterização. Determina sua resistência ao gelo, grau de porosidade e é 

inversamente proporcional ao grau de compactação. Para determinação da absorção de 

água (AA), os corpos cerâmicos foram pesados imediatamente após saída do forno em 

balança analítica TECNAL, modelo B-TEC-4100, com capacidade de 4100g com 

precisão de 0,01g. Em seguida, foram submersos em água destilada por 24 horas em 

recipiente de plástico. Após esse tempo foram retirados do recipiente e removidos os 

excessos de água superficial com um pano umedecido e imediatamente pesados para a 

verificação da variação de suas novas massas. O valor da absorção de água, em 

percentual mássico, foi obtido através da equação 4.1: 

x100
P

)P(P
AA(%)                                  

Q

QU 
 ;                   (4.1) 

onde, AA é a absorção de água em porcentagem; PU é o peso do corpo-de-prova 

saturado em água (em g); PQ é o peso do corpo-de-prova seco (em g).  

 

4.4.3 – POROSIDADE APARENTE (PA) 

 

 A porosidade aparente (PA) quantifica em percentual o volume total de poros 

abertos em relação ao volume total do corpo-de-prova. 

 Após a pesagem para determinação da absorção de água (AA), os CP’s foram 

imersos em recipiente com água destilada, para em seguida serem pesados utilizando a 

mesma balança analítica, possuidora de dispositivo para pesagem imersa em água, pelo 

método da balança hidrostática, sendo então determinada a porosidade aparente (PA), 

equação 4.2, SANTOS (1989). 
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x100
PP

)P(P
PA(%)                                  

IU

QU




 ;                       (4.2) 

 onde PA é a porosidade aparente em porcentagem; PU o peso (em g) do corpo-

de-prova úmido; PQ o peso (em g) do corpo-de-prova seco (em g); e PI o peso (em g) do 

corpo-de-prova imerso em água.  

 

4.4.4 – RETRAÇÃO LINEAR APÓS A QUEIMA (RLQ) 

 

 A retração linear considera a variação da dimensão linear do corpo cerâmico, em 

percentagem, após a etapa de sinterização. Uma variação com valor positivo caracteriza 

uma retração da dimensão inicialmente considerada, caso contrário, considera-se que o 

corpo cerâmico sofreu expansão. Para tanto, as dimensões dos corpos de prova foram 

mensuradas com um paquímetro digital com resolução de 0,05mm e pesados em 

balança analítica com resolução de 0,01g da TECNAL, e os valores obtidos foram 

utilizados nas Equações 4.3 e 4.4, definidas respectivamente para retração linear após 

secagem (RLS) e retração linear após queima (RLQ), seguindo a norma da ABNT/ NBR 

15097: 2004. 

x100
L

)L(L
RLS(%)                                

U

SU 
 ;                         (4.3) 

 onde RLS é a retração linear após secagem (%); LU é o comprimento inicial do 

corpo de prova verde (cm) e LS é o comprimento do corpo de prova após secagem(cm). 

x100
L

)L(L
RLQ(%)                                

S

SQ 
 ;                         (4.4) 

 onde: RLQ é retração linear após secagem (%); Ls é o comprimento do corpo de 

prova após secagem(cm) e Lq é o comprimento do corpo de prova após queima (cm). 

 

4.4.5 – MASSA ESPECÍFICA APARENTE (MEA) 

  

 A massa específica aparente (MEA) é a razão entre a massa do CP e seu volume, 

quantifica o volume total de poros fechados do CP e evidencia o seu grau de leveza, 
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tecnicamente determina o peso por metro quadrado de piso cerâmico e é determinada 

pela equação 4.5: 

IU

Q3

PP

P
)MEA(g/cm                                      


 ;                        (4.5) 

4.4.6 – TENSÃO DE RUPTURA À FLEXÃO EM 3 PONTOS (TRF) 

 

A tensão de ruptura à flexão refere-se à resistência do material à flexão simples 

pelo método dos três pontos, segundo o método proposto por VICAT, VARELA (2007). 

Para a medida desta propriedade, foi utilizada uma máquina de ensaios universal, 

modelo AG – X 300KN, da Shimadzu, operando a uma velocidade de 0,5 mm/min e 

com uma distância entre os pontos de apoio de 80mm, conforme o método proposto 

pela norma ASTM D-790/1986. Para obtenção dos resultados, foram realizados ensaios 

em cinco corpos-de-prova para cada uma das formulações e temperaturas de 

sinterização estudadas, sendo que o valor final foi dado pela média aritmética desses 

valores. Os cálculos e gráficos de tensão versus deformação foram elaborados 

automaticamente pelo software Trapezium X, da Shimadzu, de acordo com a equação 

4.6: 

2100bh

3PL
TRF(MPa)                                       ;          (4.6) 

onde, TRF é a tensão de ruptura à flexão (MPa); P é a carga atingida no 

momento da ruptura (N); L é a distância entre os apoios do corpo de prova (cm); b é a 

largura do corpo de prova (cm) e h a espessura do corpo de prova (cm). Como já 

informado anteriormente, os valores encontrados para um lote de 5 corpos-de-prova 

foram encontrados e calculada a média aritmética e o desvio padrão dos valores 

encontrados. 
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4.5 – CARACTERIZAÇÕES DOS CORPOS-DE-PROVA DE 

PORCELANATO 

 

4.5.1 – ANÁLISE MINERALÓGICA 

  

 Os corpos-de-prova foram transformados em pó para serem submetidos à análise 

mineralógica por difração de raios X no Difratômetro de Raios X (XRD-6000 

Shimadzu) com radiação de Cu – Kα, λ = 1,54056 Å. Os parâmetros utilizados foram 

corrente de 30 mA, com ângulo de varredura (2ϕ) de 5º a 80º, com velocidade a uma 

taxa de 2º/min, passo de 0,02º e tensão de 30 kV com amostras passadas em peneira 

200# (75μm). Esta análise foi realizada no CTGÁS/RN. 

 

4.5.2 – ANÁLISE GRANULOMÉTRICA 

  

 O ensaio de análise granulométrica é muito importante para verificarmos a 

distribuição dos grãos na massa, a quantidade de vazios e o teor de finos que são muito 

importantes na influência das características técnicas do produto final. 

  

4.5.3 – MICROSCOPIA ELETRÔNICA DE VARREDURA (MEV) 

 

 A finalidade da utilização da MEV é a verificação da distribuição e quantidades 

de poros abertos e fechados do produto, analisando a superfície normal de fratura e a 

morfologia do material após ser realizado o ensaio de tensão de ruptura a flexão. 

 A caracterização microestrutural por MEV foi realizada por um microscópio 

eletrônico de varredura marca Shimadzu, modelo SSX-550, do laboratório de ensaios de 

materiais do CTGÁS utilizando voltagem de aceleração de elétrons entre 20 e 36 Kv. 

Foi utilizada ainda a microanálise por EDS (espectroscopia por dispersão de energia), 

para a caracterização semi-quantitativa das principais fases. Vale ressaltar que a 

caracterização microestrutural foi realizada nas amostras mais densas de cada 

composição, ou seja, as que se aproximaram e apresentaram absorção de água 

praticamente nula. 
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5 – RESULTADOS E DISCUSSÕES DAS MATÉRIAS-

PRIMAS UTILIZADAS 

 

 Neste capítulo são apresentados e discutidos os resultados obtidos pelos ensaios 

e análises realizados nas matérias-primas utilizadas nesta tese e nos produtos finais 

obtidos após a sinterização, nas cinco temperaturas de referência, das duas formulações 

de massa padrão produzidas (MP e MPT), como também das formulações de massa 

obtidas com a introdução de 2% de óxido de bário e com a introdução de 2% do 

composto formado da mistura de óxido de bário e sílica na proporção de 27,34% e 

72,66%, respectivamente. As considerações dos resultados alcançados nos referidos 

ensaios e análises que compreendem: caracterização química, física, térmica e 

espectroscópica das matérias-primas e das massas cerâmicas estudadas; formulação das 

massas cerâmicas; estudo reológico das barbotinas obtidas e propriedades físico-

mecânicas dos corpos de prova confeccionados; também são definidas. 

 

5.1 – ENSAIOS E CARACTERIZAÇÕES 

 

5.1.1 – ANÁLISE QUÍMICA (FRX) 

 

 Na tabela 5.1 são apresentados os resultados da composição química em forma 

de óxidos, das matérias-primas utilizadas, obtidas por técnica de fluorescência de raios 

X. As análises de fluorescência de raios X com perda ao fogo apresentaram composição 

esperada para cada matéria-prima. Os elementos, em termos quantitativos e qualitativos, 

estão de acordo com a literatura específica para formulação de massa cerâmica branca, 

bem como materiais empregados por fabricantes nacionais e internacionais de 

porcelanato e de acordo com o Catalógo de Matérias-Primas, CBPM-IPT (2006). 

 Com exceção da dolomita, as matérias-primas apresentaram como constituintes 

básicos os óxidos de silício (SiO2) e alumínio (Al2O3). A argila canal do gás apresentou 

baixo teor de óxido de ferro com valor de 1,26%, considerado bom, pois o ferro concede 

coloração avermelhada às pecas cerâmicas, o que e indesejável em cerâmica branca. Já 

a argila TM apresentou um teor de 4,30% de Fe2O3 o que facilita a sua atuação como 

corante na constituição da massa, sendo este valor também aceitável, tendo em vista que 
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muitas empresas da Europa utilizam argilas com porcentagens elevadas de porcelanato 

para produção de porcelanato, BIFFI (2002). 

 

ÓXIDOS 
CONCENTRAÇÕES EM PESO (%) 

ARGILA CANAL DO 
GÁS 

ARGILA TM FELDSPATO JB 
FELDSPATO 

DECOMPOSTO 
DOLOMITA TALCO 

SiO2 73,71 58,14 64,64 49,11 1,79 63,85 

Al2O3 14,76 22,19 18,12 34,64 0,50 1,26 

Fe2O3 1,26 4,30 0,68 0,63 0,36 0,30 

K2O 1,23 4,39 12,90 7,41 0,13 0,12 

TiO2 0,46 1,23 NE NE NE 0,08 

P2O5 0,42 0,27 0,26 0,17 NE NE 

SnO2 0,25 0,11 NE 0,17 NE NE 

CaO NE 0,46 0,33 NE 44,48 0,24 

MgO 0,04 0,66 NE 0,11 13,12 31,86 

Na2O NE NE 2,17 NE NE 0,02 

Outros 0,08 0,20 0,07 0,14 0,07 0,10 

P.F. 7,79 8,05 0,83 7,62 39,55 2,17 

NE - NÃO ENCONTRADO 

 

 As argilas atuam na composição de massa com a função de aumentar a 

plasticidade e a resistência a verde da massa. Ademais, a concentração de TiO2 pode 

contribuir para atenuar o efeito do Fe2O3 na coloração do corpo sinterizado. Os outros 

agentes encontrados na argila, como o óxido alcalino K2O, os óxidos alcalinos-terrosos 

(CaO e MgO) e os óxidos de estanho e fósforo (SnO2 e P2O5) apresentam 

individualmente valores percentuais baixos, caracterizando assim, a alta refratariedade 

dos materiais. Estes óxidos juntamente com o óxido de ferro atuam como material 

fundente. 

 Os percentuais de 58,14% e 73,71% de oxido de silício (SiO2) das argilas indica 

a provável presença de argilo-minerais tais como: caulinita (Al2O3.2SiO2.2H2O) e ilita 

[(K,H) Al2(Si,Al)4O10(OH)2 - x H2O], bem como a provável presença de quartzo livre 

na amostra. Os teores de 14,76% e 22,19% de óxido de alumínio (Al2O3), pode ser 

atribuído a presença dos argilo-minerais supracitados. As perdas ao fogo (P.F.) de 

7,79% para a argila canal do gás e 8,05% para a argila TM é característica da presença 

de água livre, absorvida e de constituição da matéria-prima, como também da 

degradação da matéria orgânica (XAVIER et al., 2008). 

 O feldspato JB é característico de um feldspato potássico que apresenta um teor 

de 12,90% de K2O e 2,17% de Na2O que são óxidos alcalinos fundentes de elevados 

Tabela 5.1 – Composição química das matérias-primas 
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teores de álcalis e que reduzem a temperatura de queima, sendo portanto, de acordo com 

a literatura indicado para porcelanatos, atuando ainda como um fundente de baixa 

temperatura.  

 O feldspato decomposto possui uma alta fonte de Al2O3 (caulinita) com 34,64% 

que atua de maneira positiva na resistência mecânica da massa, além da presença do 

K2O (micamuscovita + microclínio) na porcentagem de 7,41%. O teor de Fe2O3 na 

composição dos feldspatos pode ser considerado baixo e apresenta-se de acordo com 

vários feldspatos utilizados na produção de porcelanato encontrado em diversas 

literaturas. 

 A dolomita é um carbonato duplo de cálcio e magnésio com forma teórica 

CaMg(CO3)2, e apresentou como fundentes de alta temperatura os óxidos 

predominantes CaO e MgO, com 44,48% e 13,12%, respectivamente e uma perda ao 

fogo considerável de 39,55% que juntamente com os óxidos predominantes representa 

97,15% da massa total da dolomita. 

 O talco é um silicato de magnésio com forma teórica Si4O10Mg3(OH)2, e pode 

apresentar dolomita, quartzo e compostos de ferro como impurezas, WESOLOWSKI 

(1984). O teor de 31,86% de MgO está associada à estrutura cristalina do talco ou a 

presença de dolomita na amostra. O teor de SiO2 de 63,85% está associada à estrutura 

cristalina do talco ou a presença de sílica livre e o teor de ferro de 0,30% está associado 

a impurezas. Os teores de óxidos alcalinos (K2O e Na2O) e de CaO são baixos na 

composição. 

 

5.1.2 – ANÁLISE GRANULOMÉTRICA 

 

 As Figuras 5.1 e 5.2 apresentam as curvas granulométricas das argilas TM e 

canal do gás utilizadas no trabalho, e na tabela 5.2 estão contidas as principais 

informações obtidas das mencionadas curvas, onde D10 é o diâmetro no qual 10% das 

partículas estão abaixo dele; D60 é o diâmetro no qual 50% das partículas estão abaixo 

dele e D90 é o diâmetro no qual 90% das partículas estão abaixo dele; DM é o diâmetro 

médio das partículas; CU é o coeficiente de uniformidade; CD é o coeficiente de 

distribuição, JUNIOR (2008). 

 O CU é dado pela razão, D60 / D10. O CU expressa a falta de uniformidade, pois 

quanto maior o seu valor mais desuniforme é a granulometria da amostra. Neste 
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parâmetro, a amostra de argila TM apresenta menor desuniformidade (6,13) quando 

comparada com a argila canal do gás que é mais desuniforme (17,80). 

 O CD é dado pela razão, D90 / D10, sendo outro parâmetro importante, pois seu 

valor indica a extensão da faixa granulométrica ocupada pelas principais amostras 

analisadas. Com relação a este parâmetro, verifica-se que a argila canal do gás ocupam 

uma larga faixa (77,57) quando comparadas com a argila TM que ocupa uma faixa 

estreita (apenas 16,19). Esta alta ocupação de faixa pela argila canal do gás já era de se 

esperar pelo fato da mesma ser bem mais desuniforme do que a argila TM. 

 Estes dois parâmetros CU e CD são importantes, já que fornecem informações 

que podem ser associadas à massa especifica aparente (MEA) e a forma de acomodação 

das partículas (JUNIOR, 2008). 

 

 

 

 A partir da análise da curva granulométrica da argila canal do gás, figura 5.2, 

bem como dos resultados encontrados para esta argila para os coeficientes de 

uniformidade e de distribuição, além do baixo teor de finos com granulometria menor 

que 2µm de 4,44% pode-se afirmar que esta matéria-prima encontrava-se de forma 

aglomerada, sendo necessária a sua desaglomeração antes da utilização nas formulações 

de massa. 

Figura 5.1 – Curva granulométrica da argila TM. 
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Matérias-primas D10(μm) D60(μm) D90(μm) DM(μm) CU CD Teor de finos < 2μm 

Argila canal do gás 3,49 62,12 270,73 97,82 17,80 77,57 4,44% 

Argila TM 1,18 7,23 19,10 8,55 6,13 16,19 18,86% 

 

5.1.3 – DIFRAÇÃO DE RAIOS X 

 

 A caracterização mineralógica das matérias-primas realizada pela técnica de 

difração de raios X (DRX), para identificação das fazes cristalinas é apresentada através 

dos difratogramas apresentados nas figuras 5.3 a 5.8. 

 Os picos de DRX foram identificados por comparações com as cartas padrões 

compiladas pelo Joint Committee on Powder Diffraction Standards (JCPDS) e 

cadastradas na Internacional Centre for Difraction Data (ICDD). O software utilizado 

para a identificação foi o X’Pert High Score, versão 1.0.   

 A figura 5.3 apresenta o difratograma de raios X da argila canal do gás. Os 

resultados indicam que a argila é constituída predominantemente de duas fases 

cristalinas: caulinita – Al2Si2O5(OH)4 – e quartzo – SiO2, com mais evidência do 

quartzo que aparece com seus picos característicos intensos e de forma bem definida. 

Figura 5.2 – Curva granulométrica da argila canal do gás. 

Tabela 5.2 – Características granulométricas das argilas 
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Existem ainda outros minerais presentes e constantes na análise de FRX (tabela 5.1), 

mas que não são detectados em função de sua baixa concentração. 

 

  

 A figura 5.4 apresenta o difratograma de raios X da argila TM utilizada. Nota-se 

o surgimento de outra fase cristalina para esta argila que é o microclínio (KAlSi3O8) 

devido ao percentual de 4,39% de K2O em sua composição, além do quartzo e da 

caulinita. Para esta argila, a caulinita aparece com picos mais intensos e de forma bem 

definida. 

 

  

Figura 5.3 – Difratograma de raios X da argila canal do gás. 

Figura 5.4 – Difratograma de raios X da argila TM. 
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 A figura 5.5 apresenta o difratograma de raios X da dolomita, onde foram 

detectados picos característicos da dolomita CaMg(CO3)2 e da calcita CaCO3. Observa-

se que o pico característico da dolomita se apresentou de forma bem mais intensa em 

relação à calcita e aos demais minerais que não são detectados em função da sua baixa 

concentração. Isto confirma os valores encontrados na composição química (tabela 5.1) 

que indicaram a predominância de óxido de magnésio e óxido de cálcio para a dolomita 

estudada. 

 

 

  

 O difratograma do talco apresentado na figura 5.6, apenas identificou uma fase, 

a do Talco – Mg3Si4O10(OH)2. Essa fase, por sua vez, preencheu todos os picos gerados, 

quando realizada a comparação de cartas cadastradas no ICDD (International Centre for 

Difraction Data). 

 No difratograma do feldspato decomposto esboçado na figura 5.7, identifica-se 

como constituintes majoritários o microclínio (KAlSi3O8) e a mica-muscovita. Como se 

sabe, os pegmatitos, minérios ricos em feldspato, são constituídos de elevados teores de 

feldspatos, mas também de um pouco de quartzo e de mica, sendo esta última 

apresentada normalmente na forma de muscovita (KAl3Si3O11), por isso o nome mica-

muscovita. Desta forma, pode-se dizer que este feldspato pode ser também 

caracterizado como um feldspato potássico. Na análise mineralógica do feldspato 

Figura 5.5 – Difratograma de raios X da dolomita. 
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decomposto encontra-se ainda o quartzo e a caulinita. É de suma importância frisar que 

ao se fazer uma análise da composição química e mineralógica do feldspato decomposto 

verifica-se que o mesmo se aproxima muito de um resíduo de caulim pela quantidade de 

caulinita e mica-muscovita presente em sua composição. 

 

 

 

 Encontra-se esboçado na figura 5.8, o difratograma do feldspato JB. Observa-se 

que para este feldspato, os constituintes principais são microclínio e mica-muscovita e o 

mesmo difere do feldspato decomposto pelo fato de não ter sido detectada fase cristalina 

da caulinita em sua composição. 

Figura 5.6 – Difratograma de raios X do talco. 

Figura 5.7 – Difratograma de raios X do feldspato decomposto. 
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5.1.4 – ANÁLISES TÉRMICAS TG E DTA 

 

  Os resultados das análises térmicas das matérias-primas utilizadas no trabalho 

estão representados nas curvas das figuras 5.9 a 5.14. 

 Na figura 5.9 verifica-se a análise termogravimétrica (TGA) e termodiferencial 

(DTA) da argila canal do gás, mostrando uma perda de massa total de 10,6% para um 

aquecimento de até 1100 °C. Uma primeira variação de velocidade de perda de massa 

pode ser verificada na faixa entre as temperaturas de 21 °C e 145 °C, onde se verifica 

um pico endotérmico mais precisamente a 54,72 °C que se caracteriza muito 

provavelmente pela perda de água fisicamente adsorvida típica de materiais argilosos 

como a caulinita. Entre 145 °C e 380 °C aproximadamente, observa-se a ocorrência de 

uma segunda variação de massa de 1,839% provavelmente devido ainda à perda de água 

estrutural e devido a reação da combustão da matéria orgânica relacionado com parte da 

decomposição da matéria orgânica existente na argila, verificando-se nesta fase um pico 

exotérmico mais precisamente na temperatura de 314,13 °C. A partir de 380 °C, até 

aproximadamente 500 °C ocorre uma variação de massa na ordem de 3,405% com o 

registro de um pico endotérmico na temperatura de 467,64 °C que deve ser ocasionado 

pela perda de água coordenada aos cátions e/ou perda de hidroxilas provenientes de 

Figura 5.8 – Difratograma de raios X do feldspato JB 
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eventuais hidróxidos existentes. Uma perda de massa de 1,991% ocorre a partir da 

temperatura de aproximadamente 500 °C que deve ser relacionado com a desidroxilação 

da caulinita (formação de metacaulinita) através da transformação do quartzo α em β. 

Segundo SANCHÉZ et al. (1997), entre 500 °C e 700 °C ocorre a maior perda de água 

estrutural da caulinita. A partir de 875 °C a perda de massa é mais lenta na ordem de 

0,273%, onde os picos exotérmicos e endotérmicos encontrados são devido à mudança 

da estrutura cristalina da caulinita passando para as fases de Espinélio Si-Al e de mulita 

ortorrômbica. 

 

   

 

 

Figura 5.9 – Curva Termogravimétrica (TGA) e Termodiferencial (DTA) da argila canal do gás. 

Figura 5.10 – Curva Termogravimétrica (TGA) e Termodiferencial (DTA) da argila TM. 
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 A figura 5.10 traz as análises térmicas TG e DTA da argila TM com perda de 

massa total de 11,18% tendo até aproximadamente 170 °C uma perda de massa parcial 

de 2,693% com um pico endotérmico a 57,66 °C muito provavelmente devido a perda 

de água fisicamente adsorvida típica de materiais argilosos. Entre as temperaturas de 

170 °C e 290 °C aproximadamente ocorre uma pedra de massa de 0,550%, 

provavelmente devido ainda à perda de água estrutural e devido à reação da combustão 

da matéria orgânica relacionado com parte da decomposição da matéria orgânica 

existente na argila. Entre as temperaturas de 290 °C a 660 °C registra-se uma maior 

perda de massa para a argila TM de 7,043%, onde se verifica dois pisos, sendo um 

exotérmico a 330,56 °C e outro endotérmico a 484,70 °C que devem ser relacionado 

com a maior perda de água estrutural e com a desidroxilação da caulinita (formação de 

metacaulinita) através da transformação do quartzo α em β, além da eliminação de 

hidroxilas (OH
¯
) e carbonatos (CO3) através da transformação de hidróxidos e 

carbonatos em óxidos.  A partir de 660 °C até 1100 °C, a perda de massa é mais lenta na 

ordem de 0,891%, com um pico exotérmico a 741,26 °C muito provavelmente devido à 

mudança da estrutura cristalina da caulinita passando para as fases de Espinélio Si-Al e 

de mulita ortorrômbica. 

 As análises térmicas da dolomita são apresentadas na figura 5.11 com perda de 

massa total de 45,59%. Verifica-se através da análise dos dados encontrados no ensaio 

que não há uma perda de massa significativa até a temperatura de aproximadamente 

554,67°C. No início do processo, até a temperatura de 235,77°C houve um pequeno 

acréscimo de massa de 0,442% muito provavelmente devido a instabilidade do 

equipamento. A partir desta temperatura de 235,77°C inicia-se mais precisamente o 

processo de perda de massa da dolomita com uma muito pequena diminuição de apenas 

0,335% até a temperatura de 554,67°C ocasionada pela liberação de água devido à 

umidade. A dolomita é um carbonato duplo de cálcio e magnésio que se decompõe 

durante o aquecimento, para dar origem ao óxido de magnésio (MgO) e óxido de cálcio 

(CaO) liberando gás carbônico (CO2), que representa aproximadamente 44% de sua 

massa inicial. Desta forma, verifica-se que, a partir de 600°C até aproximadamente 

900°C, ocorre a liberação do CO2 ligado aos óxidos de magnésio e cálcio (MgO e CaO), 

levando todo este processo a uma perda de massa de aproximadamente 45,06%. 
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 As análises térmicas do feldspato JB, figura 5.12, mostram uma perda total de 

massa de 1,119%. Nota-se no início um pequeno aumento de massa insignificativo de 

0,155% até a temperatura de 159,88°C, sendo este pequeno aumento muito 

provavelmente devido a instabilidade do equipamento de ensaio. A partir desta 

temperatura, começa a ocorrer a perda de massa atribuída a perda de água de superfície 

e adsorvida, seguida de uma redução contínua de massa correspondente à volatilização 

da matéria orgânica até 1,119%, o que demonstra que o feldspato é um material de 

baixa capacidade higroscópica. Esta perda de massa pode também ser associada à 

liberação de hidroxilas da mica-muscovita, já que também foi detectada a presença de 

mica neste feldspato. 

 Segundo BRITO (2009), a 990°C inicia-se nas massas cerâmicas a formação de 

um líquido eutético a partir do feldspato e sílica. A temperatura do eutético depende do 

tipo de feldspato; para o feldspato potássico, o eutético forma-se a 990°C; para o 

feldspato sódico, o eutético forma-se a partir de 1050°C. A temperatura mais baixa para 

formação de líquido apresentada pelo feldspato potássico é benéfica para a redução na 

temperatura de queima. Como a temperatura continua a subir, a porosidade é eliminada 

via sinterização por fase viscosa. 

 Na análise termodiferencial verifica-se um pico endotérmico a 571,86°C, 

atribuído à liberação de hidroxila da mica-muscovita existente. O pico exotérmico a 

908,56°C indica fase líquida ocorrendo uma provável mudança de fase do microclínio 

KAlSi3O8, para as fases leucita, KAlSi2O6 e sílica amorfa de alta viscosidade. 

Figura 5.11 – Curva Termogravimétrica (TGA) e Termodiferencial (DTA) da dolomita. 
 da dolomita. 
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 A curva termogravimétrica (TG) e a curva da análise térmica diferencial (DTA) 

do feldspato decomposto, figura 5.13, fornecem as informações sobre a perda de massa 

e as variações de energia, respectivamente, ocorridas durante o aquecimento da amostra, 

que servem de indicadores das possíveis reações e transformações das fases presentes 

no material. Dessa forma uma análise em paralelo das duas curvas permite um melhor 

entendimento dos fenômenos que ocorrem. Na curva de DTA observa-se um pico 

endotérmico referente à perda de água por umidade na temperatura de 45,90ºC.  Na 

análise da curva termogravimétrica observa-se uma perda de massa de 0,889% referente  

a perda de água por umidade. A análise termogravimétrica da amostra mostra uma perda 

de massa total de 7,903%. Entre as temperaturas de 400 e 700ºC, ocorre a maior perda 

de massa, 6,536% devido à desidroxilização da caulinita (formação de metacaulinita), 

onde se verifica um segundo pico endotérmico, em torno de 510,06°C. A perda de 

massa ocorrida após essa faixa de temperatura foi atribuída à desidroxilização da mica 

moscovita, com uma perda de 0,478% ocasionando na análise termodiferencial um piso 

exotérmico a temperatura de 988,44°C. 

 

Figura 5.12 – Curva Termogravimétrica (TGA) e Termodiferencial (DTA) do feldspato JB 
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 A figura 5.14 mostra a análise termogravimétrica do talco, com uma perda total 

de massa de 5,115%. Segundo Sanchéz et al., (1997), a água estrutural do talco se 

desprende entre 600ºC e 1050ºC. Observa-se que na temperatura de 892°C é quando 

ocorre a maior perda de massa onde se registra um pico endotérmico na análise da curva 

termodiferencial devido à perda da hidroxila presente no talco.  

 

 

 

 

 

Figura 5.13 – Curva Termogravimétrica (TGA) e Termodiferencial (DTA) do feldspato decomposto 

Figura 5.14 – Curva Termogravimétrica (TGA) e Termodiferencial (DTA) do talco 
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  6 – RESULTADOS E DISCUSSÕES DAS MASSAS DE 

PORCELANATO 

 

6.1 – ENSAIOS E CARACTERIZAÇÕES 

 

 A partir dos resultados da caracterização das matérias-primas estudadas 

anteriormente, observa-se que as formulações de massas para porcelanato devem 

possuir características necessárias para possibilitar uma adequada trabalhabilidade 

durante o processamento e para obtenção das propriedades finais técnicas e estéticas 

exigidas pela norma NBR ABNT 15463/2007. Estas características podem ser obtidas 

pelo rigoroso controle da relação entre as matérias-primas utilizadas, juntamente com as 

condições de processamento com a finalidade de se produzir determinadas fases 

cristalinas que atendam as características do produto final. É possível prever quais as 

fases cristalinas que serão formadas durante a sinterização do produto através do 

diagrama de equilíbrio de fases a partir das quantidades e das composições químicas das 

matérias-primas. 

 A proporção entre os minerais presentes na massa, a composição mineralógica e 

as condições de processamento são as principais responsáveis pelas fases mineralógicas 

formadas na queima do revestimento, além das condições de queima e do tamanho das 

partículas no produto verde. A escolha correta da peneira a ser utilizada para o processo 

de granulação da massa a verde antes da prensagem também é de suma importância já 

que influencia diretamente na conformação das partículas e na resistência mecânica do 

produto. 

 Assim sendo, fez-se uma análise da compactação das quatro formulações de 

massa estudadas com o intuito de se determinar a densidade do produto a verde a 

pressão ótima de prensagem do pó da massa.  

  

6.1.1 – CURVAS DE COMPACTAÇÃO 

 

 Neste capítulo serão apresentadas as curvas de compactação para as massas 

estudadas. Nesta etapa do trabalho, as massas de porcelanato foram submetidas ao 

ensaio de prensagem axial tendo a pressão aplicada ao corpo-de-prova sofrido uma 



Capítulo 6 – Resultados e Discussões das Massas de Porcelanato                                      95 
 

Daniel Jatobá de Holanda Cavalcanti – Tese de Doutorado – PPGEM - UFRN 

variação de 25 a 500 Kgf/cm
2
 sob as mesmas condições de granulação e umidade já 

definidos anteriormente. 

 A partir das formulações de massa já definidas na tabela 4.1, fez-se a pesagem 

de 60 gramas de pó e devidamente colocados na matriz 100mm x 50mm para 

prensagem. Após as prensagens, as peças foram colocadas em estufa por um período de 

12 horas para em seguida ser determinada a sua massa seca e suas dimensões visando a 

determinação de sua densidade em g/cm
3
. 

 A seguir, nas figuras 6.1 a 6.4 e tabelas 6.1 a 6.4 apresentam-se as curvas de 

compactação encontradas para as formulações de massa estudadas. 

 A curva de compactação da massa padrão, figura 6.1, mostra através também da 

tabela 6.1 que a densidade ótima para compactação desta massa é de 1,94 g/cm
3
 quando 

submetida a uma pressão ótima adotada de 450 Kgf/cm
2
. 

 

ENSAIO DE COMPACTAÇÃO DOS CORPOS-DE-PROVA 

FORMULAÇÃO PADRÃO MP 

  PRESSÃO (Kgf/cm2) 
Carga 

(tf) densidade (g/cm3) 

MP11 25,00 1,25 1,484 

MP10 50,00 2,50 1,547 

MP9 100,00 5,00 1,647 

MP8 150,00 7,50 1,695 

MP7 200,00 10,00 1,802 

MP6 250,00 12,50 1,871 

MP5 300,00 15,00 1,909 

MP4 350,00 17,50 1,912 

MP3 400,00 20,00 1,942 

MP2 450,00 22,50 1,943 

MP1 500,00 25,00 1,942 
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Tabela 6.1 – Pressão x Densidade da Massa Padrão (MP) 

Figura 6.1 – Curva de Compactação da Massa Padrão (MP) 
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 A figura 6.2 e a tabela 6.2 traz a curva de compactação da massa padrão com 

talco (MPT), onde é visto que para esta massa com talco a densidade ótima para 

compactação é de 1,88 g/cm
3
, onde foi definida a mesma pressão ótima de compactação 

de 450 Kgf/cm
2
. 

 Com os resultados das densidades e das curvas de compactação para as massa 

MP e MPT, fez o mesmo procedimento para as formulações 2BaO e 2BS para 

verificação dos resultados, conforme se pode ver nas figuras 6.3 e 6.4 e nas tabelas 6.3 e 

6.4. 

 

ENSAIO DE COMPACTAÇÃO DOS CORPOS-DE-PROVA 

FORMULAÇÃO PADRÃO COM TALCO MPT 

  PRESSÃO (Kgf/cm2) Carga (tf) densidade (g/cm3) 

MPT11 25,00 1,25 1,419 

MPT10 50,00 2,50 1,509 

MPT9 100,00 5,00 1,583 

MPT8 150,00 7,50 1,632 

MPT7 200,00 10,00 1,674 

MPT6 250,00 12,50 1,773 

MPT5 300,00 15,00 1,809 

MPT4 350,00 17,50 1,843 

MPT3 400,00 20,00 1,873 

MPT2 450,00 22,50 1,880 

MPT1 500,00 25,00 1,891 
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Tabela 6.2 – Pressão x Densidade da Massa Padrão com Talco (MPT) 

Figura 6.2 – Curva de Compactação da Massa Padrão com Talco (MPT) 
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ENSAIO DE COMPACTAÇÃO DOS CORPOS-DE-PROVA 

FORMULAÇÃO COM 2% DE ÓXIDO DE BÁRIO (2BaO) 

  PRESSÃO (Kgf/cm2) Carga (tf) densidade (g/cm3) 

2B11 25,00 1,25 1,616 

2B10 50,00 2,50 1,631 

2B9 100,00 5,00 1,705 

2B8 150,00 7,50 1,775 

2B7 200,00 10,00 1,799 

2B6 250,00 12,50 1,851 

2B5 300,00 15,00 1,870 

2B4 350,00 17,50 1,875 

2B3 400,00 20,00 1,897 

2B2 450,00 22,50 1,931 

2B1 500,00 25,00 1,939 

 

 

 

 

 Para a massa com 2% de óxido de bário (2BaO), figura 6.3, a densidade ótima 

para compactação é de 1,93 g/cm
3
, onde foi definida a mesma pressão ótima de 

compactação de 450 Kgf/cm
2
. Observa-se que para o acréscimo de óxido de bário a 

densidade inicial da peça para a pressão de 25 Kgf/cm
2
 foi bem maior (1,62g/cm

3
) 

quando comparada a pressão da massa padrão para esta mesma pressão que foi de 

apenas 1,48g/cm
3
. 
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Tabela 6.3 – Pressão x Densidade da Massa com 2% de óxido de bário (2BaO) 

Figura 6.3 – Curva de Compactação da Massa com 2% de óxido de bário (2BaO) 
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ENSAIO DE COMPACTAÇÃO DOS CORPOS-DE-PROVA 

FORMULAÇÃO COM 2% DE COMPOSTO DE ÓXIDO DE BÁRIO E SÍLICA (2BS) 

  PRESSÃO (Kgf/cm2) Carga (tf) densidade (g/cm3) 

2BS11 25,00 1,25 1,538 

2BS10 50,00 2,50 1,631 

2BS9 100,00 5,00 1,734 

2BS8 150,00 7,50 1,782 

2BS7 200,00 10,00 1,850 

2BS6 250,00 12,50 1,879 

2BS5 300,00 15,00 1,895 

2BS4 350,00 17,50 1,923 

2BS3 400,00 20,00 1,952 

2BS2 450,00 22,50 1,965 

2BS1 500,00 25,00 1,972 
  

 

 

 

 Para a massa do composto preparado e constituído de 2% da mistura de óxido de 

bário e sílica (2BS), figura 6.4, a densidade ótima para compactação é de 1,97 g/cm
3
, 

onde foi definida a mesma pressão ótima de compactação de 450 Kgf/cm
2
. Observa-se 

que a curva de compactação para esta massa é bem mais ascendentes que para as 

demais, sendo a massa com a maior densidade de compactação. 
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Tabela 6.4 – Pressão x Densidade da Massa do composto com 2% da mistura de óxido de bário e sílica (2BS) 

Figura 6.4 – Curva de Compactação da Massa do composto com 2% de óxido de bário e sílica (2BS) 
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6.1.2 – ENSAIOS FÍSICOS-MECÂNICO DAS PEÇAS 

 

 Os ensaios de absorção de água (AA), porosidade aparente (PA), retração linear 

após a queima (RLQ), massa especifica aparente (MEA) e tensão de ruptura a flexão em 

3 pontos (TRF) foram realizados utilizando-se em media 05 (cinco) corpos de prova 

para cada tipo de  formulação de massa estudada (MP, MPT, 2BaO e 2BS) e para cada 

temperatura de sinterização analisada 1150°C, 1175°C, 1200°C, 1225°C e 1250°C, 

onde com os dados obtidos realizou-se um estudo estatístico, determinando as medias 

aritméticas de cada análise. 

 A partir dos resultados encontrados nos ensaios físicos-mecânico nos corpos-de-

prova das quatro formulações de massa estudadas, elaborou-se um estudo gráfico 

comparativo que será apresentado a seguir, neste capítulo. Ressalta-se, que os valores 

encontrados para os corpos-de-prova rompidos, a depender da temperatura de 

sinterização, atendem aos valores exigidos pela norma NBR 15463/2007. 

 

6.1.2.1 – RETRAÇÃO LINEAR APÓS QUEIMA (RLQ) 

 

A partir da análise dos resultados encontrados, figura 6.5, verifica-se que, para 

as formulações estudadas (MP, MPT, 2BaO e 2BS), as curvas apresentam uma 

tendência semelhante para as cinco temperaturas de sinterização analisadas, 

apresentando um menor percentual para a retração na temperatura mais baixa de 

1150°C, entre 4,38% a 7,66%. A partir desta temperatura ocorre um aumento na 

retração linear após a queima que, após atingir uma determinada temperatura de 

sinterização quando acontece a máxima densificação da peça, a retração linear começa a 

ter uma redução em seu percentual. 

Para a massa padrão com dolomita (MP), a retração linear atinge o valor 

máximo na temperatura de 1175°C, 9,34%, e começa a diminuir o seu percentual a 

partir desta temperatura. Para a massa MPT, a máxima densificação ocorre na 

temperatura de 1200°C, onde a retração linear atinge o seu valor máximo de 9,26%, 

para a formulação de massa dopada com 2% de óxido de bário (2BaO) a retração linear 

também começa a reduzir a partir de 1200 °C, enquanto que para o composto bário-

sílica (2BS), a redução do percentual da retração linear após a queima começa a ocorrer 
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apenas após a temperatura de 1225°C, onde as retrações lineares atingem os valores 

máximos de 9,01% e 8,74%, respectivamente. 

Nas temperaturas de sinterização onde se registram o maior valor para a retração 

linear após a queima, o comportamento deve ser atribuído à formação de fase líquida, 

também devido à presença do feldspato decomposto e do feldspato JB, que além de 

caulinita, são ricos ainda em mica-muscovita e microclínio, que por sua vez, possuem 

teor elevado de potássio (K2O) e alumínio (Al2O3), que contribuem de forma efetiva 

para a formação de fase líquida. Para as massas constituídas de óxido de bário e do 

composto bário-sílica, o retardo um pouco maior para o aumento significativo da 

retração linear deve-se ao fato da redução do teor de feldspato para estas formulações, o 

que significa dizer que, quanto à influência na RLQ, a adição dos fluxantes óxido de 

bário e composto bário-sílica não indicou a possibilidade de redução da temperatura de 

sinterização, que acarretaria em uma diminuição na energia desprendida e no tempo do 

ciclo de sinterização, ou seja, maior produtividade.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Outra consideração de suma importância que deve ser feita é que, para as 

temperaturas mais elevadas, os corpos-de-prova analisados começam a retrair menos. 

Esta redução do percentual de retração linear deve estar diretamente ligada às reações 

Figura 6.5 – Análise da Retração Linear após a sinterização (%). 

 

 7,66 9,34 8,64 7,42 5,21 

 
7,61 9,14 9,26 8,38 5,92 

 
4,38 6,61 8,34 8,74 7,80 

 5,75 6,55 8,98 8,95 7,72 

 

RETRAÇÃO LINEAR APÓS A QUEIMA  
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de combustão que ocorrem durante o processo de sinterização, promovendo o 

inchamento das peças, devido ao aprisionamento dos gases liberados no interior das 

mesmas durante essas reações, aumentando o volume do corpo-de-prova pós-queima 

prejudicando assim as suas características de resistência mecânica e absorção de água. 

A presença de mica-muscovita no feldspato decomposto e no feldspato JB, 

juntamente com os fundentes existentes no talco, dolomita e ainda o acréscimo de 

fluxantes como os óxidos de bário e sílica nas proporções adicionadas promovem a 

formação de fase líquida. Esta escoa para os interstícios existentes entre as partículas, 

mais refratárias, e por força de capilaridade, provoca a aproximação dessas partículas o 

que resulta em uma retração bastante significativa, como foi apresentado anteriormente.  

 

6.1.2.2 – POROSIDADE APARENTE (PA) 

 

 A figura 6.6 apresenta os resultados encontrados para a porosidade aparente das 

formulações analisadas. Sabe-se que a porosidade aparente influencia de uma forma 

inversamente proporcional a resistência mecânica da peça sinterizada, ou seja, quanto  

menor o percentual de poros existente no corpo-de-prova maior será a sua resistência 

mecânica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.6 – Análise da Porosidade Aparente (%). 

 

 5,06 0,17 0,06 0,12 0,01 

 
6,37 1,82 0,02 0,02 0,01 

 7,52 2,93 0,18 0,04 0,01 

 12,34 4,90 1,56 0,38 0,36 
Figura 6.6 – Análise da Porosidade Aparente (%). 
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 Ao analisar os resultados encontrados, verifica-se que, para todas as formulações 

estudadas, a porosidade aparente sempre diminui consideravelmente desde a menor 

temperatura de sinterização de 1150°C. Observa-se, porém, que as formulações dopadas 

com o fundente óxido de bário, seja o óxido puro ou na mistura bário-sílica, 

apresentaram a porosidade aparente maior que as formulações padrões utilizando 

dolomita e talco. A massa MP já apresenta uma porosidade aparente próxima à zero, 

0,17%, a partir da temperatura de sinterização de 1175°C. A massa MPT sofre uma 

redução significativa na porosidade aparente de 1,82% a 0,02% no intervalo de 

sinterização de 1175°C a 1200°C, o que se pode afirmar que para uma temperatura em 

torno de 1185°C a sua porosidade aparente já estará próxima de zero. A massa 2BaO 

apresenta uma redução ainda mais significativa entre as temperaturas de 1175°C e 

1200°C, de 2,93% para 0,18%, assim sendo, verificou-se o valor da porosidade aparente 

para esta massa na temperatura de 1187°C, resultando em um percentual de 0,21%. Para 

a massa 2BS, os valores encontrados para a porosidade aparente foram sempre um 

pouco maiores que para as demais massas. 

 Os resultados comprovam que as composições de massa estudadas apresentam 

baixos valores de porosidade aparente devido à elevada quantidade de fase vítrea 

promovida pelas matérias-primas utilizadas, provavelmente pela presença da mica 

moscovita que juntamente com o feldspato presente na massa padrão funcionam como 

fundentes durante o ciclo de queima. Os dois feldspatos utilizados nas formulações de 

massa possuem grande atuação como fundentes influenciando diretamente na fase 

vítrea. Ressalta-se ainda que para todas as formulações estudadas, os resultados 

encontrados para a porosidade aparente foram bastante satisfatórios visando ao produto 

final porcelanato. 

 

6.1.2.3 – ABSORÇÃO DE ÁGUA (AA) 

 

 Os resultados encontrados para a absorção de água dos corpos-de-prova podem 

ser verificados a partir da análise da figura 6.7. As análises comparativas dos resultados 

são realizadas de acordo com a exigência da norma NBR 15463/2007, conforme tabela 

2.5, do item 2.2.1 deste trabalho que determina que, para porcelanato técnico, a 

absorção de água deve ser menor ou igual a 0,1% (AA ≤ 0,1%) e para porcelanato 

esmaltado AA ≤ 0,5%.  
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 A partir da análise dos resultados, observa-se que a massa padrão MP apresenta 

características técnicas ótima quanto a absorção de água, onde para a temperatura de 

1175°C a aborção de água é de 0,07% caracterizando uma massa excelente para 

porcelanato técnico. Este fato é comprovado também quando se verifica que para esta 

formulação de massa a retração linear é maior e a porosidade aparente menor para esta 

temperatura. Oberva-se ainda que mesmo com a redução da retração linear para a massa 

MPT a partir de 1175°C, este fato não influenciou na absorção de água da peça. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 A massa padrão MPT também apresenta excelentes características técnicas com 

relação à absorção de água a partir da temperatura de 1200°C. Devido a redução 

significativa no percentual de absorção de água entre as temperaturas de 1175°C e 

1200°C, de 0,77% para 0,01%, foi verificado este percentual para a temperatura de 

1187°C que resultou numa AA de 0,23%. 

 Observa-se ainda que as massas 2BaO e 2BS também apresentam excelentes 

resultados quanto a absorção de água a partir de 1200°C e 1225°C, respectivamente. 

Para a massa 2BaO é muito importante registrar ainda que para a temperatura de 

1187°C, a absorção de água é de apenas 0,09% e que para a massa 2BS na temperatura 

de 1212°C foi encontrado o valor de 0,27%. 

 

 2,25 0,07 0,03 0,06 0,01 

 2,83 0,77 0,01 0,01 0,01 

 5,93 2,21 0,66 0,16 0,16 

 3,37 1,25 0,07 0,03 0,01 

 

ABSORÇÃO DE ÁGUA 

Figura 6.7 – Análise da Absorção de Água (%). 
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 Na análise das peças observa-se ainda que a partir da temperatura de 1225°C 

ocorre a vitrificação da superfície externa decorrente da grande quantidade de material 

fundente presente nas formulações estudadas, a fase vítrea gerada pela dissolução dos 

metais alcalinos presentes nas matérias-primas. As micrografias dos corpos sinterizados, 

apresentadas posteriormente, também confirmam o exposto acima, onde nelas poderão 

ser vista de forma bem clara a evolução microestrutural do corpo sinterizado.  

 

6.1.2.4 – MASSA ESPECÍFICA APARENTE (MEA) 

 

 A figura 6.8 apresenta os resultados da massa específica aparente (MEA) em 

função da temperatura de queima para as massas estudadas, estes resultados estão 

intrinsecamente relacionados à quantidade de poros existente no corpo-de-prova 

cerâmico sinterizado e tem grande influência na resistência mecânica do corpo 

cerâmico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nos resultados apresentados, observa-se que o comportamento da variação da 

massa específica aparente é similar para todas as formulações estudadas. A massa 

padrão com dolomita apresenta o seu valor máximo da MEA já para a temperatura de 

1175°C (MPT), 2,39g/cm
3
, enquanto que para a massa padrão com talco, o valor ainda 

 

 2,25 2,39 2,29 2,08 1,81 

 2,25 2,37 2,39 2,29 2,03 

 
2,08 2,22 2,35 2,36 2,25 

 2,07 2,34 2,40 2,35 2,21 

Figura 6.8 – Análise da Massa Específica Aparente (g/cm
3
). 

MASSA ESPECÍFICA APARENTE 
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aumenta um pouco passando de 2,37g/cm
3
 (1175°C) até atingir o valor máximo de 

2,39g/cm
3
 (1200°C). Ressalta-se, porém, que quando comparado com a norma europeia 

UNI EN 87, BIFFI (2002), os valores encontrados já podem ser considerados ótimos 

para ambas as massas MP e MPT a partir da temperatura de 1175°C, já que os valores 

encontrados são maiores que 2,30g/cm
3
.  

As formulações de massa com adição do óxido de bário (2BaO) e da mistura 

bário-sílica (2BS) apresentaram o valor máximo para a massa específica aparente nas 

temperaturas de 1200°C e 1225°C, respectivamente. Porém, já para as temperaturas de 

1175°C, 2,34g/cm
3
, e 1220°C, 2,35g/cm

3
, respectivamente, os valores encontrados 

atendem ao exigido pela norma europeia UNI EN 87. Os resultados encontrados de uma 

forma geral foram satisfatórios para todas as formulações de massa estudadas quando 

comparados aos diversos trabalhos atuais existentes na literatura. 

 A redução da massa específica verificada após certa temperatura elevada de 

sinterização ocorre devido ao aumento da quantidade de gás gerado durante a 

sinterização dos corpos-de-prova e ao aprisionamento desses gases no interior do corpo 

cerâmico, pois os gases gerados não conseguem sair do interior da peça em 

consequência do fechamento da porosidade aberta e da alta vitrificação que ocorre na 

face externa do corpo, este fato pode ser verificado com maios relevância nos resultados 

encontrados para a massa padrão com dolomita que afetou também a tensão de ruptuta a 

flexão após a temperatura de 1225 °C. Quanto maior a quantidade de material que se 

funde e menor a viscosidade do líquido formado, maior será a retração e 

consequentemente maior a densidade do sinterizado.  

6.1.2.5 – TENSÃO DE RUPTURA A FLEXÃO (TRF) 

 

 A figura 6.9 apresenta o comportamento da resistência mecânica à flexão em três 

pontos dos corpos-de-prova em função das temperaturas de sinterização. Nos materiais 

cerâmicos, o módulo de resistência à flexão é diretamente proporcional aos defeitos 

existentes que ocorrem durante o processo de produção e justifica a importância do 

controle das etapas de produção, estes defeitos são originados por: porosidade, tamanho 

de grão, micro-trincas nos contornos de grão, trincas nas bordas e riscos superficiais, 

entre outros. 

 Os valores das propriedades mecânicas melhoram comparativamente com o 

aumento da temperatura de sinterização para a mesma formulação, este comportamento 
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já era esperado em função dos valores encontrados nas análises de absorção de água 

(AA) e porosidade aparente (PA).  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 A massa MP atinge uma resistência mecânica de 50,48 MPa para a temperatura 

de 1175 °C e mantém sua resistência mecânica ótima,  com relação ao atendimento a 

norma, até a temperatura de 1200 °C com resistência de 47,25 MPa, devido ao fato de 

que o sistema de poros inicialmente comunicante perde conexão e a porosidade fechada 

começa a ser formada. A matriz vítrea é reforçada pelo surgimento de novas fases que 

apresentam cristalizações em conjunto ao redor das interfaces das partículas da massa 

no processo de queima e do quartzo que também fortalece a estrutura do material. A 

partir de 1200 °C, com o avanço da sinterização, a resistência da peça começa a 

diminuir com o início dissolução de parte dos cristais de anortita e o aumento da fase 

amorfa e fase vítrea tornando o corpo-de-prova mais frágil, além do aumento da 

quantidade de poros no interior do corpo. Verifica-se na análise mineralógica com 

identificação de fases que com 1250 °C há a liberação total da anortita ficando apenas 

quartzo na constituição de fases do material.  

 

 31,67 50,48 47,25 40,21 31,39 

 
29,19 34,17 48,31 47,65 45,91 

 
25,89 26,24 47,13 53,91 46,88 

 20,04 29,30 38,23 46,70 41,29 

 

 

TENSÃO DE RUPTURA A FLEXÃO 

Figura 6.9 – Análise da Tensão de Ruptura a Flexão (MPa). 
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 A massa MPT atingiu o valor para a tensão de ruptura a flexão que atenda a 

norma NBR 15463/2007 (≥ 45 MPa) apenas para a temperatura de 1200 °C com 48,31 

MPa. Vale ressaltar, porém, que para esta formulação, com o aumento da temperatura 

de sinterização até 1250 °C, houve uma pequena redução na resistência mecânica que 

não afetou as suas características técnicas. Na análise dos difratogramas apresentando as 

fases identificadas na amostra MPT verifica-se a ocorrência apenas da fase quartzo o 

que justifica o fato de não ter havido uma redução considerável na resistência mecânica 

com o aumento da temperatura de sinterização. O quartzo funciona como um auxiliar de 

preenchimento para aumentar a resistência de compósitos vitro-cristalinos e materiais 

vítreos e cerâmicos. 

 Os valores da resistência mecânica das peças com adição de 2% de óxido de 

bário também apresentaram resultados satisfatórios com resistência de 47,13 MPa para 

1200 °C, 53,91 MPa para 1225 °C e 46,88 MPa para 1250 °C. Com o objetivo de 

verificar se para uma temperatura de queima menor a 1200 °C, o corpo-de-prova já 

alcançava uma resistência que atendesse a exigência das normas, fez-se o ensaio para a 

temperatura de 1187 °C, onde foi encontrado o valor de 51,32 MPa para a TRF. A alta 

resistência mecânica encontrada para esta massa deve-se também ao fato do surgimento 

de novas fases cristalinas decorrente do feldspato alcalino que atua juntamente com o 

quartzo diretamente na resistência final. 

 A massa dopada com a mistura de óxidos de bário e sílica apresenta resistência 

máxima de 46,70 MPa apenas para a temperatura de sinterização de 1225 °C. Quando 

comprado com os resultados encontrados para as demais formulações de massa, 

verifica-se que para esta formulação, a temperatura de sinterização teve que ser maior 

para que a peça cerâmica atingisse uma resistência suficiente para atender a exigência 

das normas técnicas pertinentes.  

 

6.1.2.6 – VARIAÇÃO DA COR APÓS A QUEIMA 

 

 As figuras 6.10, 6.11 e 6.12 apresentam a variação de tonalidade das peças da 

massa padrão (MP), massa padrão com talco (MPT) e com 2% de óxido da mistura 

bário-sílica (2BS) após a sinterização, mostrando a variação da cor para as diferentes 

temperaturas de queima de 1150 °C a 1250 °C.  
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 Para a formulação de massa MP verificou-se que a partir de 1225 °C deu-se 

início ao processo de vitrificação mais intenso da peça tornando a sua superfície mais 

brilhosa. Nota-se ainda que todos os valores da retração linear atendem aos padrões 

exigidos pela norma NBR 15463/2007. 

 

 

 

 

Figura 6.10 – Variação da cor após a queima – Massa Padrão (MP) 

Figura 6.11 – Variação da cor após a queima – massa padrão com talco (MPT) 
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 Pode-se perceber através deste ensaio que os corpos de prova obtidos podem ser 

utilizados para fabricação de porcelanato, já que estes exigem colocações nas 

tonalidades claras, por se tratar de cerâmica branca, sendo estes resultados confirmados 

pela análise química que apresentou baixos teores de óxidos corantes. 

  

6.1.3 – CARACTERIZAÇÃO MORFOLÓGICA DAS PEÇAS 

 

6.1.3.1 – ANÁLISE POR DRX 

 

 Para a análise mineralógica (DRX) com identificação das fases cristalinas, as 

amostras foram moídas em almofariz, passadas na peneira #200 (75μm) e enviadas ao 

laboratório de ensaios de materiais do Centro de Tecnologias do Gás e Energias 

Renováveis – CTGÁS-ER. O equipamento utilizado foi o XRD-6000 da marca 

Shimadzu.  

 Durante a sinterização das massas cerâmicas, novas fases cristalinas se formam 

envolvendo uma série de transformações (reações), que depende da natureza química e 

mineralógica das matérias-primas envolventes, além da temperatura de sinterização.  

Essas transformações possuem influência nas propriedades tecnológicas do produto 

final. Desta forma, foram avaliadas as transformações de fases que ocorrem nas peças 

   2BS 

1150°C 

   2BS 

1175°C 

   2BS 

1200°C 

   2BS 

1225°C 

   2BS 

1250°C 

Figura 6.12 – Variação da cor após a queima – 2BS 
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cerâmicas de todas as formulações, desde a temperatura de 1150 °C até a maior 

temperatura de queima de 1250 °C. 

 As figuras 6.13 a 6.17 mostram os resultados das análises mineralógicas por 

difração de raios X das amostras da massa padrão MP para as temperaturas e 

sinterização de 1150 °C, 1175 °C, 1200 °C, 1225 °C e 1250 °C, respectivamente. 

 

 

 

 

Figura 6.13 – Difratograma de Raios X da massa MP sinterizada a 1150°C. 

Figura 6.14 – Difratograma de Raios X da massa MP sinterizada a 1175°C. 
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Figura 6.15 – Difratograma de Raios X da massa MP sinterizada a 1200°C. 

Figura 6.16 – Difratograma de Raios X da massa MP sinterizada a 1225°C. 
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 A partir da análise dos resultados, verifica-se que a massa padrão com dolomita 

MP apresenta as fases cristalinas quartzo e anortita quando a temperatura de 

sinterização varia de 1150 °C até 1225 °C. O quartzo indica a presença de fase vítrea, 

atua na forma cristalina e possui temperatura de fusão de aproximadamente 1720 °C, 

sendo encontrado na forma de sílica amorfa que é uma fase inerte e residual, auxiliando 

na formação do líquido eutético a partir do feldspato. A anortita é decorrente das 

reações existentes entre a sílica (SiO2), alumina (Al2O3) e do óxido de cálcio (CaO)  que 

existe em grande percentual na dolomita e se forma principalmente a partir da reação da 

metacaulinita formada a partir da caulinita com o óxido de cálcio presente na dolomita, 

de acordo com as equações (6.1), (6.2) e (6.3) mostradas a seguir: 

 

Dolomita(s)                          MgO(s)   +   CaO(s)                    (6.1) 

 

2SiO2.Al2O3.2H2O(s)                         2SiO2.Al2O3(s)  + 2H2O(g)                (6.2) 

 

 

2SiO2.Al2O3(s)  +   CaO(s)                              CaO.2SiO2.Al2O3(s)           (6.3)        

 

   

Figura 6.17 – Difratograma de Raios X da massa MP sinterizada a 1250°C. 

caulinita metacaulinita 

metacaulinita anortita FORMAÇÃO NO 

 AQUECIMENTO 
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 A anortita aparece a partir do aquecimento de massa e seus cristais passam a ser 

dissolvidos com o aumento da temperatura passando a ocorrer à formação da fase 

líquida amorfa. A partir da formação da fase líquida, a anortita começa a ser consumida 

resultando ainda uma parcela menor de cristais de quartzo de tamanhos menores, por 

isso que o difratograma de raios X para a temperatura de 1250 °C já não registra mais a 

presença da fase anortita registrando apenas a presença do quartzo na constituição das 

fases cristalinas da massa. 

 Verifica-se que a principal fase remanescente para todas as temperaturas 

avaliadas é o quartzo (SiO2), que devido ao seu alto ponto de fusão se dissolve muito 

pouco, garantindo a integridade estrutural do corpo cerâmico. Observa-se que, à medida 

que se aumenta a temperatura de sinterização, ocorre diminuição na intensidade dos 

picos característicos do quartzo, que está sendo consumido pela fase líquida presente na 

diferença de temperatura de tratamento térmico. 

   

  

 As figuras 6.18 a 6.22 mostram os resultados das análises mineralógicas por 

difração de raios X das amostras da massa padrão com talco MPT para as temperaturas 

de sinterização de 1150 °C, 1175 °C, 1200 °C, 1225 °C e 1250 °C, respectivamente. 

Figura 6.18 – Difratograma de da massa MPT sinterizada a 1150°C (, 2011). Figura 6.18 – Difratograma de Raios X da massa MPT sinterizada a 1150°C. 
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Figura 6.19 – Difratograma de Raios X da massa MPT sinterizada a 1175°C. 

Figura 6.20 – Difratograma de Raios X da massa MPT sinterizada a 1200°C. 
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 Na análise dos difratogramas da massa padrão com talco MPT observa-se que a 

única fase formada e constituinte da massa durante o aquecimento é o quartzo. Este fato 

já era esperado pelo fato de que para a formulação desta massa a dolomita foi 

substituída pelo talco como fluxante. Observa-se que, à medida que se aumenta a 

Figura 6.21 – Difratograma de Raios X da massa MPT sinterizada a 1225°C. 

Figura 6.22 – Difratograma de Raios X da massa MPT sinterizada a 1250°C. 
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temperatura de sinterização, ocorre diminuição na intensidade dos picos característicos 

do quartzo, que está sendo consumido pela fase líquida presente na diferença de 

temperatura de tratamento térmico. 

 Ao se comparar os difratogramas da massa MPT, figuras 6.19 e 6.20, observa-se 

que ocorre uma grande diminuição no pico característico do quartzo no aquecimento de 

1175 °C a 1200 °C que se deve ao início da formação de fase líquida e que se constata 

com precisão na análise da curva característica de resistência mecânica para esta massa 

que mostra o aumento considerável da tensão de ruptura a flexão durante o aquecimento 

de 1175 °C a 1200 °C decorrente também pela integridade estrutural do corpo cerâmico 

ocasionada pelo quartzo. 

 As curvas de absorção de água (AA) e porosidade aparente (PA), figuras 6.7 e 

6.6, para esta massa também mostram que quando do aquecimento de 1175 °C a 1200 

°C ocorre uma redução muito considerável dos valores de AA e PA que praticamente se 

aproximam de zero até a temperatura de 1250 °C.   

 As análises DRX encontradas para a massa com 2% de óxido de bário (2BaO) 

podem ser visualizadas a seguir, figuras 6.23 a 6.27 

 

 
Figura 6.23 – Difratograma de Raios X da massa 2BaO sinterizada a 1150°C. 
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Figura 6.24 – Difratograma de Raios X da massa 2BaO sinterizada a 1175°C. 

Figura 6.25 – Difratograma de Raios X da massa 2BaO sinterizada a 1200°C. 
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 A identificação de fases para a massa 2BaO registra o aparecimento da fase 

microclínio em sua constituição até a temperatura de 1200 °C. A partir de 1200 °C o 

microclínio é todo dissolvido permanecendo apenas o quartzo na constituição de fases 

da massa estudada o que já era esperado visto que a temperatura de fusão do microclínio 

Figura 6.26 – Difratograma de Raios X da massa 2BaO sinterizada a 1225°C. 

Figura 6.27 – Difratograma de Raios X da massa 2BaO sinterizada a 1250°C. 



Capítulo 6 – Resultados e Discussões das Massas de Porcelanato                                      119 
 

Daniel Jatobá de Holanda Cavalcanti – Tese de Doutorado – PPGEM - UFRN 

é em torno de 1180 °C. Da mesma forma que aconteceu com a massa MPT, ao 

compararmos os difratogramas da massa 2BaO, figuras 6.24 e 6.25, observa-se que 

ocorre uma grande diminuição no pico característico do quartzo no aquecimento de 

1175 °C a 1200 °C que se deve ao início da formação de fase líquida e que se constata 

com precisão ao analisarmos a curva característica de resistência mecânica para esta 

massa que mostra o aumento considerável da tensão de ruptura a flexão durante o 

aquecimento de 1175 °C a 1200 °C, variação de 26,24MPa para 47,13MPa, decorrente 

também pela integridade estrutural do corpo cerâmico ocasionada pelo quartzo. 

 A presença do microclínio indica que o feldspato potássico não se fundiu 

totalmente evidenciando se tratar de uma fase cristalina residual proveniente do 

feldspato JB e do feldspato decomposto utilizados na formulação da massa. A fase 

líquida formada durante o processo de sinterização de uma massa cerâmica de 

porcelanato é mais viscosa se o feldspato usado for potássico. Este fato é positivo, uma 

vez que uma fase líquida mais viscosa é menos suscetível à deformação piroplástica. 

Desta forma, o óxido de bário adicionado à massa e incorporado à fase vítrea reage com 

a sílica livre que juntamente com o alto teor de potássio concentrado forma a fase 

cristalina microclínio. Isso justifica o fato de que esta fase residual não foi registrada 

nas massas MP e MPT sem a presença do óxido de bário. 

 As figuras 6.28 a 6.32 mostram as análises DRX encontradas para a massa com 

2% da mistura bário-sílica (2BS) e podem ser visualizadas a seguir 

 

 Figura 6.28 – Difratograma de Raios X da massa 2BS sinterizada a 1150°C. 
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Figura 6.29 – Difratograma de Raios X da massa 2BS sinterizada a 1175°C. 

Figura 6.30 – Difratograma de Raios X da massa 2BS sinterizada a 1200°C. 
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 A partir da análise dos gráficos apresentados, observa-se que as fases formadas 

durante o aquecimento para a massa 2BS são as mesmas encontradas para a massa 

2BaO. A 1150 °C, verifica-se, porém, que a intensidade do pico de quartzo para a massa 

2BS é muito maior do que para a massa 2BaO e que para a massa apenas com bário, 

Figura 6.31 – Difratograma de Raios X da massa 2BS sinterizada a 1225°C. 

Figura 6.32 – Difratograma de Raios x da massa 2BS sinterizada a 1250°C. 
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enquanto praticamente não há dissolução de quartzo entre as temperaturas de 1150 °C e 

1175 °C, já para a massa com bário e sílica, a intensidade do pico de quartzo diminui 

consideravelmente entre estas temperaturas o que significa que a dissolução do quartzo 

na massa 2BS ocorre numa temperatura menor e de forma mais rápida. A quantidade 

proporcional de formação do microclínio em relação ao quartzo é menor para a massa 

2BS já que a mesma possui uma quantidade menor de óxido de bário em sua 

composição. 

 Ao analisar a curva de tensão de ruptura a flexão para a massa 2BS, chega-se a 

conclusão que a tensão máxima para esta massa é registrada na temperatura de 1225 °C, 

46,70MPa, devido ao retardo para a formação de fase líquida viscosa e para a dissolução 

do quartzo residual para esta massa. A quantidade de microclínio formado durante o 

aquecimento é tão pequena que a sua total dissolução não acarreta em grandes 

influências nas características mecânicas da massa. Com relação à porosidade aparente e 

a absorção de água, a dissolução total do microclínio a 1175 °C faz com que estas 

propriedades passem a ser ótimas em comparação com as exigências da norma, a partir 

desta temperatura. 

Outra consideração muito importante a ser feita ao se analisar o DRX das massas 

2BaO e 2BS é que o óxido de bário possui efeito nucleante na fase sílica-alumínio-

potássio o que pode ser justificada ao registrar a formação da fase microclínio nas 

massas dopadas com este óxido. Ademais, o óxido de bário ainda possui o efeito de 

atuar como fundente de alta temperatura nas formulações de massa estudadas 

6.1.4 – ANÁLISE DO TAMANHO DE PARTÍCULAS 

 

 As figuras 6.33, 6.34, 6.35 e 6.36 apresentam as curvas granulométricas das 

quatro massas estudadas e a tabela 6.5 apresenta as principais informações retiradas das 

respectivas curvas. Os resultados granulométricos de desuniformidade das partículas, 

medida por CU, e de largura da faixa granulométrica, denominada CD para as massas 

estudadas foram muito próximos, porém a massa MP apresenta maior desuniformidade 

e uma faixa granulométrica mais larga. As massas MPT, 2BaO e 2BS apresentam 

desuniformidade e faixa granulométricas quase idênticas o que faz com que se chegue a 

conclusão que o processamento da massa realizado neste trabalho atingiu os resultados 

satisfatórios e um ótimo controle de tamanho das partículas. 
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Figura 6.33 – Análise do tamanho de partículas Massa Padrão MP (UFRN, 2011). 

Figura 6.34 – Análise do tamanho de partículas Massa Padrão com Talco MPT (UFRN, 2011). 
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 Após análise dos resultados encontrados e das curvas granulométricas, observa-

se que todas as formulações estudadas apresentam mais de 90% das partículas com 

diâmetro esférico inferior a 36μm. Isto significa que as massas para porcelanato 

Figura 6.35 – Análise do tamanho de partículas Massa Padrão com 2% de óxido de bário 2BaO (UFRN, 2011). 

Figura 6.36 – Análise do tamanho de partículas Massa Padrão com 2% de bário-sílica 2BS (UFRN, 2011). 

Tabela 6.5 – Características granulométricas das massas 
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estudadas possuem um ótimo nível de compactação e atomização, de forma que quanto 

mais fina a granulometria da massa cerâmica, maior será a reatividade entre as 

partículas durante a sinterização.  

 

Formulações de 
Massa 

D10(μm) D60(μm) D90(μm) DM(μm) CU CD 
Teor de finos 

< 2μm 
Teor de finos 

< 36μm 

MP 1,29 9,86 34,79 14,40 7,64 26,97 15,50% 90,92% 

MPT 1,33 7,94 27,68 11,81 5,97 20,81 15,90% 95,36% 

2BaO 1,37 8,03 29,40 12,24 5,86 21,46 14,97% 94,17% 

2BS 1,44 8,40 30,89 12,79 5,83 21,45 14,32% 93,19% 

 

 O valor de D60 para todas as massas está abaixo do valor máximo recomendado 

para produção de porcelanatos que é de 20 μm, VARELA (2007). Ao analisar as curvas 

de compactação apresentadas no item 6.1 desta tese, verifica-se que os resultados para a 

densidade ótima de compactação a verde apresentam valores excelentes quando 

comparados a outros trabalhos da literatura e isto passa a ser comprovado com mais 

evidência após a análise granulométrica das massas.  

 No processamento das massas cerâmicas estudadas fez-se um controle rígido 

durante o processo de moagem úmida visando à homogeneização do tamanho das 

partículas. Como já dito anteriormente, o controle foi feito durante o processo de 

moagem e consiste na retirada de uma quantidade aproximada de 50 gramas de 

barbotina do jarro de porcelana, sendo calculada a porcentagem de barbotina que fica 

retida na peneira #200. 

 O acréscimo de óxido de bário na massa não altera a granulometria da massa já 

que tanto o óxido de bário quanto a sílica foram utilizados na mistura em forma de pó 

bem atomizado. 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 6.5 – Características granulométricas das massas 
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6.1.5 – CARACTERIZAÇÃO MICROESTRUTURAL POR MEV 

 

A caracterização microestrutural das peças após o processo de queima 

desenvolveu-se a partir da análise da superfície de fratura, através das micrografias 

verificou-se a influência da temperatura de sinterização na formação da microestrutura 

das massas de porcelanato e no aparecimento de fases principalmente quartzo, anortita e 

microclínio nas diferentes formulações. As microestruturas foram obtidas por 

microscopia eletrônica de varredura (MEV) por meio de elétrons secundários (SE) e 

quando pertinente foi realizada a microanálise por EDS. 

As amostras escolhidas foram retiradas da superfície de fratura dos corpos-de-

prova das formulações MP, MPT, 2BaO e 2BS e foram analisadas nas temperaturas de 

queima de 1150 °C, 1175 °C, 1200 °C e 1225 °C. A evolução do processo de 

sinterização passa a ser evidenciada pelas diferenças microestruturais observadas a 

partir do desenvolvimento e transformação de fases, eliminação e redução de 

porosidades, parâmetros diretamente ligados à absorção de água, porosidade aparente, 

massa específica aparente e resistência mecânica do corpo cerâmico. 

Inicialmente serão mostradas as imagens obtidas por MEV para as formulações 

de massa na temperatura de 1150 °C com a microanálise por EDS objetivando a 

identificação das fases formadas na temperatura mais baixa no início do processo de 

sinterização, figuras 6.37 a 6.40. 
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Figura 6.37(a) – Micrografia por MEV da MP sinterizada a 1150°C, 2000X, c/ EDS. 

Figura 6.37(c) – EDS ponto B: MP a 1150°C. Figura 6.37(b) – EDS ponto A: MP 1150°C. 

Figura 6.37(d) – EDS ponto C: MP 1150°C. Figura 6.37(e) – EDS ponto D: MP a 1150°C. 

ANORTITA 

FASE VÍTREA 

ANORTITA 

QUARTZO 

MASSA PADRÃO COM DOLOMITA - MP 
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Figura 6.38(a) – Micrografia por MEV da MPT sinterizada a 1150°C, 2000X, c/ EDS. 

Figura 6.38(c) – EDS ponto B: MPT 1150°C. Figura 6.38(b) – EDS ponto A: MPT 1150°C. 

Figura 6.38(d) – EDS ponto C: MPT 1150°C Figura 6.38(e) – EDS ponto D: MPT 1150°C. 
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Figura 6.39(a) – Micrografia por MEV da 2BaO sinterizada a 1150°C, 5000X, c/ EDS. 

Figura 6.39(c) – EDS ponto B: 2BaO 1150°C. Figura 6.39(b) – EDS ponto A: 2BaO 1150°C. 

Figura 6.39(d) – EDS ponto C: 2BaO 1150°C. Figura 6.39(e) – EDS ponto D: 2BaO 1150°C. 
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Figura 6.40(a) – Micrografia por MEV da 2BS sinterizada a 1150°C, 5000X, c/ EDS. 

Figura 6.40(c) – EDS ponto B: 2BS 1150°C. Figura 6.40(b) – EDS ponto A: 2BS 1150°C. 

Figura 6.40(d) – EDS ponto C: 2BS 1150°C. Figura 6.40(e) – EDS ponto D: 2BS 1150°C. 
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 A partir da análise das imagens microscópicas com EDS, observa-se que o óxido 

de bário atua como fundente e fluxante nas massas e tem efeito nucleante para a 

formação da fase cristalina microclínio que atua diretamente na resistência mecânica da 

peça melhorando a resistência mecânica do produto final. Observa-se que para a massa 

2BaO a intensidade dos picos de potássio  e alumínio são bem mais evidentes e 

significativas do que para a massa 2BS o que evidencia que o óxido de bário puro 

obteve um resultado mais satisfatório quanto a fundência e formação do microclínio do 

que a massa com o composto bário-sílica influenciando significativamente na 

resistência mecânica da massa. A utilização de um outro composto fundente para atuar 

como fluxante na massa, como o óxido de boro por exemplo, muito provavelmente 

melhoraria ainda mais a formação de fase e a fundência a baixa temperatura da massa. 

 Nas Figuras 6.38(b) a 6.38(e) observa-se a presença de resíduos de feldspato 

remanescente da massa padrão com talco MPT, uma vez que a massa sinterizada não 

possui esta fase presente em seu difratograma de raios X. Do ponto de vista químico, 

pode ser fonte de manchamento, fluorescência e expansão por umidade, por possuir 

concentração alta de potássio (K) e alumínio (Al), que são higroscópicos no feldspato 

decomposto e no feldspato JB utilizados na massa.  

 As figuras 6.41(a) a 6.41(d) mostram as imagens obtidas na temperatura de 1200 

°C para as quatro massas estudadas, uma vez que para esta temperatura todas as 

formulações apresentaram resultados extremamente satisfatórios quanto a resistência 

mecânica e a porosidade aparente. Dentre as massas analisadas, verifica-se que a 2BS 

apresenta resultados menos satisfatórios do que as demais massas, já que o composto 

bário-sílica atua apenas como um fundente de alta temperatura. 
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Figura 6.41(a) – Micrografia por MEV da MP sinterizada a 1200°C, 2000X. 

Figura 6.41(b) – Micrografia por MEV da MPT sinterizada a 1200°C, 2000X. 

Figura 6.41(c) – Micrografia por MEV da 2BaO sinterizada a 1200°C, 2000X. 
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 As imagens da microscopia eletrônica de varredura a 1200 °C indicam a 

identificação das fases encontradas, onde se verifica com clareza o surgimento da fase 

microclínio para a massa 2BaO. A figura 6.42 mostra a micrografia correspondente à 

amostra 2BaO sinterizada na temperatura de 1225
o
C. Os resultados mostram que o 

aumento da temperatura implica no consumo do microclínio anteriormente existente 

resultando apenas em alguns cristais de quartzo residual e na formação de fase líquida. 

 

 

 Na figura 6.43 é apresentada uma ampliação 5000X da massa 2BaO para a 

temperatura 1250 °C. A imagem mostra a formação de uma matriz vítrea envolvendo 

alguns resíduos de grãos de quartzo e microclínio na sua fase líquida.  

Figura 6.41(d) – Micrografia por MEV da 2BS sinterizada a 1200°C, 2000X. 

GRÃO DE QUARTZO 

GRÃO DE QUARTZO

Figura 6.42 – Micrografia por MEV da 2BaO sinterizada a 1225°C, 2000X. 
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 As figuras 6.44(a) e 6.44(b) trazem as imagens microscópicas a 1175 °C das 

massas 2BaO e 2BS com o intuito de que seja feita uma análise comparativa entre as 

mesmas. 

 

 

Figura 6.43 – Micrografia por MEV da 2BaO sinterizada a 1250°C, 5000X. 
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FASE LÍQUIDA 

Figura 6.44(a) – Micrografia por MEV da 2BaO sinterizada a 1175°C, 5000X. 
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Figura 6.44(b) – Micrografia por MEV da 2BS sinterizada a 1175°C, 5000X. 
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7- CONCLUSÕES 

 

 A partir dos resultados obtidos e em função das características das matérias-

primas utilizadas e condições experimentais adotadas neste trabalho, bem como a 

grande quantidade de parâmetros existentes e que influenciam no processo de 

fabricação e formulação de massas para porcelanato, pode-se concluir vários pontos 

estudados e abordados que possuem extrema importância para o desenvolvimento de 

formulações de massas para porcelanato, conforme listados a seguir:  

 

1. As análises químicas e mineralógicas das matérias-primas estudadas estão de 

acordo com as especificações usuais para produção de massas para 

porcelanato; 

2. As formulações propostas para as massas padrão com talco (MPT) e com 

dolomita (MP) apresentaram resultados extremamente satisfatórios quanto à 

resistência mecânica, porosidade aparente, absorção de água, massa 

específica aparente e retração linear após a queima atendendo 

satisfatoriamente as exigências da norma NBR 15463/2007. Ressalta-se 

ainda o ótimo aspecto visual quanto à cor das peças sinterizadas, sendo 

bastante indicadas para porcelanato; 

3. O controle quanto ao tamanho das partículas no processo de fabricação do 

porcelanato também é um aspecto a se destacar durante o processo de 

preparação das massas. Verifica-se que todas as formulações estudadas 

apresentam mais de 90% das partículas com diâmetro esférico inferior a 

36μm. Isto significa que as massas para porcelanato estudadas possuem um 

ótimo nível de compactação e atomização com características 

granulométricas bastante uniformes; 

4. A massa padrão com dolomita apresenta uma redução significativa em sua 

resistência mecânica a partir da temperatura de 1225 °C devido 

principalmente ao surgimento de gás gerado durante o processo de 

sinterização, fato este que não ocorre significativamente na massa MPT, 

justificando a utilização da massa com talco para dopagem com os 

compostos de óxido de bário e bário-sílica; 
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5. A massa padrão com dolomita MP apresenta a formação da fase anortita, em 

sua análise mineralógica, decorrente das reações existentes entre a sílica 

(SiO2), alumina (Al2O3) e o óxido de cálcio (CaO) que existe em grande 

percentual na dolomita; 

6. Na análise mineralógica das massas com óxido de bário, verifica-se que tal 

óxido adicionado à massa padrão e incorporado à fase vítrea reage com a 

sílica livre que juntamente com o alto teor de potássio concentrado forma a 

fase cristalina microclínio. O óxido de bário possui efeito nucleante da fase 

sílicio-alumínio-potássio formando o microclínio; 

7. O composto bário-sílica utilizado não apresenta resultados tão satisfatórios 

em relação à resistência mecânica e a porosidade aparente quando 

comparado com o óxido de bário puro incorporado a massa que atua mais 

diretamente na formação de novas fases aumentando as propriedades 

técnicas do produto final.  

8. Com base nas análises estudadas, pode-se sugerir a utilização do óxido de 

bário como fluxante em potencial para substituir parcialmente o feldspato na 

formulação de massas cerâmicas para porcelanato, apresentando 

propriedades físico-mecânicas extremamente satisfatórias. 
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SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

 

 Sabendo-se que a pesquisa científica não se resume a aquisição do conhecimento 

como verdade absoluta e acabada, propõe-se então para a continuidade deste trabalho: 

  

- estudar novas formulações de massas cerâmicas para porcelanato variando os 

percentuais e tipos de óxidos sintéticos. Sugere-se a incorporação de outro fundente 

como o óxido de boro, por exemplo, atuando como fundente de baixa temperatura e 

como modificador de rede e formando outros compostos como bário-sílica-boro e bário-

boro objetivando melhorar o efeito fluxante nas massas estudadas e reduzir ainda mais a 

viscosidade do produto final;  

 

- realizar estudo comparativo das propriedades reológicas, estruturais e físico-mecânicas 

de massas cerâmicas obtidas com diferentes tipos de defloculantes, inclusive com as 

curvas de defloculação analisadas avaliando a variação da viscosidade aparente; 

 

- estudar a viabilidade econômica e tecnológica da utilização de massas cerâmicas com 

fluxantes alternativos na indústria; 

 

- estudar outras temperaturas de queima, como por exemplo, 1188 °C e 1213 °C, como 

forma de se conseguir mais parâmetros de estudo; 
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