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RESUMO 

O presente trabalho teve como objetivo investigar os fenômenos que controlam a 

porosidade em corpos cerâmicos com fases vítreas, formadas pela ação de fundentes, e 

associá-los com sua microestrutura final. 

Foram selecionados os fundentes albita, feldspato alcalino, wollastonita e 

espodumênio, representativos daqueles comercializados no setor cerâmico, a partir de 

critérios como teor e tipo de álcali, e teor em SiO2 e Al2O3 na composição química. Estes 

fundentes foram formulados com cada uma das seguintes matérias-primas e combinações 

destas: quartzo, caulim e talco. As composições foram formuladas com o objetivo de obter-se 

uma gama de diferentes microestruturas, variando porosidade, e a presença de fases vítreas ou 

cristalinas. 

Os corpos cerâmicos foram obtidos em fornos elétricos, tipo mufla, variando-se a 

temperatura entre 1140 e 1260°C, conforme a formulação investigada. Foram determinadas as 

propriedades dos corpos cerâmicos, como porosidade aparente, absorção de água e retração 

linear. Os resultados obtidos foram associados com sua microestrutura e formulação. Para 

tanto, fez-se uso de microscopia eletrônica de varredura e difratometria de raios-X. Em 

especial, a porosidade foi avaliada quanto sua distribuição, morfologia e tamanho, e sua 

influência na definição da microestrutura final, e relação com propriedades dos corpos 

cerâmicos investigados. 

Os resultados obtidos indicaram que o comportamento dos fundentes em massas 

cerâmicas define decisivamente a formação da porosidade em função da composição química 

do fundente e da combinação desta com a dos outros constituintes da massa cerâmica. O 

espodumênio forma fase vítrea reagindo basicamente com o quartzo em baixas temperaturas, 

retendo a porosidade principalmente junto às trincas de contração do mesmo. A albita 

propicia na expansão da porosidade e interconexão da mesma. O feldspato alcalino forma um 

líquido de maior viscosidade mantendo a menor porosidade e de maneira mais isolada. A 

wollastonita reage de modo diferenciado dos demais no que diz respeito à sílica presente, 

reagindo melhor na presença do alumínio e do magnésio. 
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ABSTRACT 

The present work aimed to investigate the phenomena that control the porosity in 

ceramic bodies within glass phases, formed by the action of fluxing materials, associating 

them with the final microstructure. 

The fluxes albite, feldspar, wollastonite and spodumene had been selected, 

representative of those commercial raw material in the ceramic sector, considering as criteria  

total amount and type of alkali, and amount of SiO2 and Al2O3 in the chemical composition. 

These fluxes were formulated mixing with one of the following raw materials and 

combinations of these: quartz, kaolin and talc. The compositions had been formulated with the 

objective to achieve different microstructures, varying total porosity, and the presence of glass 

or crystalline phases. 

The ceramic bodies were fired in electric oven, type muffle, varying temperature range 

from 1140ºC and 1260°C, according to the investigated body. The properties of the ceramic 

bodies were determined, such as apparent porosity, water absorption, and shrinkage. The data 

were correlated to SEM microstructure, X ray diffractogram and batch composition. In 

special, the porosity was evaluated to its distribution, pore morphology and size, and its 

influence in the definition of the final microstructure. It was also related to final properties of 

the investigated ceramic bodies. 

The experimental results indicated that the behavior of the fluxes in ceramic bodies 

defines decisively the formation of the porosity in function of the chemical composition of 

flux and of the interaction of the flux with the other constituents of the ceramic mass. 

spodumene formed glass phase basically reacting with quartz in low temperatures, providing 

porosity only close to quartz shrinkage cracks. The albite propitiates the expansion of the 

porosity and interconnection of the same one. The potash feldspar forms a glass liquid of 

higher viscosity providing lesser porosity and in a more isolated way. The wollastonite reacts 

in a different way with silica, propitiating higher sintering in the presence of aluminum and 

magnesium oxides (as expected in CaO-SiO2-Al2O3 phase diagram). 

 



 

1 

1 INTRODUÇÃO 

A indústria brasileira de revestimentos cerâmicos ocupa uma posição de destaque no 

cenário nacional e internacional. O grês porcelanato é seguramente, dentro deste contexto, o 

produto mais avançado no mercado de pisos e revestimentos e em pleno aumento de produção 

no Brasil e no exterior. Este se difere dos demais tipos de revestimentos cerâmicos devido ao 

seu processo de produção altamente tecnológico. Um dos fatores se deve ao alto nível de 

qualidade de suas matérias-primas.  

O grês porcelanato é um revestimento cerâmico polido com a particularidade de 

normalmente não ser esmaltado, ser de baixa absorção de água e ser de ótimo acabamento 

dimensional e textural. Entretanto, possui uma susceptibilidade, que lhe é característica, qual 

seja a do chamado manchamento. Este problema se deve à abertura da porosidade, 

originalmente fechada, que se torna aberta após a retificação e polimento das peças 

fabricadas. 

A porosidade do revestimento está intimamente associada à formação de gases ou 

espaços intergranulares provenientes de sua conformação. Como há grande presença de 

fundentes e conseqüentemente de fase vítrea na microestrutura, é o comportamento do líquido 

formado na queima da massa cerâmica que rege o dimensionamento e acondicionamento da 

porosidade. 

Então, durante o polimento do grês porcelanato, muitas vezes os poros ocultos na 

camada imediatamente inferior à superfície afloram na superfície prejudicando a qualidade do 

produto. A quantidade e o tamanho de poros são determinados por diferentes fatores (Álvares-

Estrada, 1962), como o empacotamento das partículas da massa cerâmica, possíveis 

devitrificações produzidas durante a queima, reação das fases vítreas durante a queima, 

retenção de gases, entre outros. Ainda que a combinação de todos esses fatores torna 

praticamente impossível eliminar toda a porosidade do grês porcelanato, é possível efetuar 

certas ações para minimizá-la. Estas ações começam inevitavelmente na seleção de matérias-

primas. 

A seleção de matérias-primas deve ter como critérios básicos as propriedades 

requeridas ao produto final e as características inerentes ao processamento cerâmico a que 

serão submetidas. As propriedades tecnológicas finais dos produtos cerâmicos são 
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criticamente dependentes da composição química e mineralógica das matérias-primas 

empregadas (Mussolin e Doneda, 1997 e Williamson, 1980). 

A concepção de uma massa cerâmica do tipo grês, no que tange à formulação, 

considera vários fatores, como cor, qualidade, características técnicas e estabilidade das 

matérias-primas. Pelo fato de que os equipamentos e o processo praticamente se equivalem no 

mundo inteiro, pela globalização havida no setor na última década, o grande diferencial, em 

termos de produção, está basicamente no tipo e na qualidade das matérias-primas. 

As particularidades de cada matéria-prima de cada país, em particular, do Brasil, de 

cada uma de suas regiões, exigem uma adaptação da formulação, ou até mesmo, da matéria-

prima, em termos de beneficiamento, a fim de oportunizar o uso de jazidas próximas às 

indústrias cerâmicas, minimizando assim, custos de transporte. Neste sentido, vários estudos 

têm sido realizados incorporando granito (Ravagli e Fiore 1993 e Mussolin e Doneda, 1997), 

fonolito (Scheibe, 1986) e os feldspatóides às massas cerâmicas. Um outro exemplo de estudo 

é sobre o uso de nefelina-sienito, ocorrente em grandes jazidas no Estado de Santa Catarina. 

Neste fundente, o alto teor de ferro presente confere à massa cerâmica uma forte tonalidade, 

comprometendo a utilização nas composições cerâmicas de cor clara (Scheibe, 1986). 

De modo geral, as matérias-primas cerâmicas classificam-se em dois grupos que são 

os plásticos (materiais argilosos em geral) e os não plásticos (fundentes, inertes, carbonatos, 

talcos). Os materiais plásticos, como a argila, têm como função fornecer as características 

plásticas a verde, portanto, garantindo melhores propriedades durante a fase de compactação e 

resistência mecânica após secagem (Mussolin e Doneda, 1997)..  

Da mesma forma que as argilas, o caulim confere plasticidade, sendo fundamental, 

do ponto de vista composicional, para aumentar o teor de alumina e auxiliar na alvura do 

produto (Worral 1982 e Mussolin e Doneda, 1997).  

Os fundentes proporcionam as primeiras fases líquidas que aparecem durante a 

queima. Portanto, são os responsáveis iniciais do processo de densificação que mais 

contribuem para a diminuição da porosidade das peças de grês porcelanato conferindo-lhes 

algumas das propriedades desejadas (Fabri, 1989). As características que devem ser 

observadas na escolha de um fundente são: as fases principais, as fases secundárias 

(contaminantes), as impurezas e a granulometria (Mussolin e Doneda, 1997).  
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Podem ainda entrar na composição de uma massa de grês porcelanato outras matérias-

primas que aumentam a fusibilidade da mesma. Estes fundentes enérgicos são utilizados 

quando se tem certa dificuldade em reduzir a absorção de água na massa para valores abaixo 

de 1%. Os materiais de natureza magnesiana, tais como o talco, são os mais usados em função 

de sua eficiência. Apesar das vantagens que aparentemente proporcionam, a adição de 

fundentes enérgicos pode originar diferentes problemas, tais como a falta de estabilidade 

dimensional e deformação nas peças obtidas (Worral, 1982).  

Além do processamento industrial e das características do produto final, os aspectos 

econômicos são fundamentais na seleção de matérias-prima de um dado produto cerâmico. A 

utilização de fundentes vem sendo cada vez mais intensificada na indústria cerâmica, em 

função da grande redução dos custos energéticos proporcionada. Entretanto, instabilidades nas 

fases não-cristalinas formadas pelos fundentes, desenvolvidas durante o processo de queima 

do material cerâmico, influenciarão diretamente nas propriedades finais dos diferentes 

materiais cerâmicos produzidos industrialmente. 

Portanto, o controle da porosidade em fases vítreas formadas pela ação de fundentes 

em massas cerâmicas durante sua queima é fator essencial para a definição da qualidade final 

do produto gresificado. Assim, considerando-se o estado-da-arte da industrial nacional de grês 

porcelanato, o maior conhecimento dos fenômenos atuantes nesse processo constitui-se em 

subsídio fundamental para a obtenção de produtos cerâmicos de maior qualidade, mais 

competitivos no cenário mundial. É nesse contexto que se insere o presente trabalho. 
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2 OBJETIVOS 

O objetivo deste trabalho foi a investigação dos fenômenos que controlam a 

porosidade em fases vítreas formadas pela ação de fundentes em cerâmicas gresificadas.  

Os objetivos específicos envolvidos na realização deste trabalho foram: 

1. Selecionar diferentes fundentes, representativos daqueles comercializados no setor 

cerâmico, a partir de critérios como teor e tipo de álcali, e teor em SiO2 e Al2O3 na 

composição química. 

2. Formular diferentes composições com as matérias-primas selecionados, 

potencialmente formadoras de uma gama de diferentes fases vítreas ou cristalinas. 

3. Realizar o processamento cerâmico das formulações definidas. 

4. Determinar e comparar propriedades dos corpos cerâmicos, como porosidade 

aparente, absorção de água, retração linear e resistência mecânica, e associar os resultados 

obtidos com sua microestrutura e formulação. 

5. Investigar a porosidade formada durante a sinterização, avaliando sua distribuição, 

morfologia e tamanho, e sua influência na definição da microestrutura final, e relação com 

propriedades dos corpos cerâmicos investigados. 
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3 LIMITAÇÕES DO TRABALHO DE PESQUISA 

Os ensaios desenvolvidos neste trabalho foram desenvolvidos em nível de laboratório, 

gerando algumas limitações no processamento e conseqüentemente na interpretação dos 

resultados. Estas limitações podem ser relacionadas: 

i) A moagem de laboratório foi desenvolvida em via seca em pequenos moinhos de eixos 

excêntricos que não representam a realidade industrial, pois os moinhos excêntricos tendem a 

desgastar diferenciadamente as matérias-primas, principalmente em função de sua dureza. 

ii) As granulações das massas cerâmicas elaboradas foram feitas por umidificação e 

redução de grânulos em peneiras. A granulação adequada para o melhor carregamento da 

prensa, deveria ser por atomização, onde os grânulos seriam esféricos e apresentariam melhor 

distribuição da umidade. Com o melhor carregamento de prensa a densificação seria maior 

acarretando em menor concentração de poros. 

iii) A prensagem foi feita em prensa de laboratório uniaxial. As prensas industriais são 

dotadas de mecanismos de desaeração automática, muito difícil de ser reproduzida 

manualmente. A mínima variação da desaeração manual influencia na quantidade de gases 

retida dentro dos corpos-de-prova conformados. 

iv) O forno elétrico (mufla) não propicia alterações na atmosfera de queima. Isto acarreta 

na necessidade de utilização de matérias-primas isentas de constituintes orgânicos e o controle 

do comportamento de minerais passíveis de serem dissociados durante o processo de queima 

dos corpos-de-prova. A falta desta investigação poderia resultar em uma variável no 

comportamento, principalmente da porosidade do corpo cerâmico. 

v) As dimensões do corpo-de-prova são bastante reduzidas em relação ao processo 

industrial, propiciando muitas vezes o mascaramento de defeitos que poderiam auxiliar na 

avaliação das propriedades analisadas. 

Salienta-se também que neste trabalho são analisadas matérias-primas de maior pureza 

identificadas no mercado cerâmico. Muitas delas possuem, mesmo que em baixos teores, 

fases contaminantes ou indesejáveis. 
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4 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

4.1 Produtos cerâmicos porcelanizados 

O uso dos fundentes vem cada vez mais sendo estudado e aproveitado na formulação 

de massas cerâmicas em escala industrial. A sua maior potencialidade é abaixar as 

temperaturas de queima, acelerando o processo de sinterização, permitindo significativas 

reduções no custo de fabricação. 

Na área de revestimentos cerâmicos, os fundentes se restringiam ao uso em esmaltes 

cerâmicos. Sua utilização na massa era difícil de ser controlada, pois predominava o 

empirismo, sujeitando os produtos fabricados a inúmeros defeitos, principalmente 

dimensionais. 

 

4.1.1 Porcelanas 

Porcelanas são fabricadas com massas constituídas a partir de argilominerais (argila 

plástica e caulim), quartzo e feldspatos bastante puros, que são queimados a temperaturas 

superiores a 1250ºC. Os produtos apresentam porosidade próxima a zero e compreendem a 

porcelana doméstica e de hotelaria (pratos, xícaras, jogos de chá); porcelana elétrica 

(isoladores e peças para componentes eletroeletrônicos); e porcelana técnica, que apresentam 

elevada resistência física ou ao ataque químico (Bragança, 2002).  

 

4.1.2 Grês porcelanato 

O grês porcelanato é um produto de corpo colorido, podendo ser ou não decorado 

superficialmente, que tem uma absorção de água muito baixa (tipicamente abaixo de 0,1%). 

Trata-se de um revestimento cerâmico de excelentes características técnicas, destacando-se 

sua elevada resistência mecânica, ao risco e ao ataque químico. Por ser um material mais 

denso que as cerâmicas brancas usuais, pode ser polido com facilidade (Sotério , 2002).  

As fases cristalinas do grês porcelanato são as mesmas encontradas em certas 

porcelanas (Kobayashi, 1994). Entretanto, o grês porcelanato é fabricado em ciclos de queima 
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muito rápidos (60 minutos, comparados a 24 horas ou mais da porcelana), que fazem com que 

a mulita não possa ser quantificada a partir de diagrama de fases, que refletem apenas 

situações de equilíbrio termodinâmico.(Sanchez, 2001) 

Este motivo, aliado ao fato de que se trata de um produto de aparição recente na 

indústria de revestimentos cerâmicos, justifica os escassos trabalhos encontrados na 

bibliografia, que se propõe a relacionar a proporção de fases cristalinas no produto queimado 

com suas propriedades. 

O grês porcelanato se desenvolve como conseqüência de um avanço no conhecimento 

teórico dos sistemas cerâmicos (Biffi, 1994). Apesar das grandes vantagens, no que diz 

respeito à resistência mecânica, à abrasão e a ataques químicos, além dos aspectos estéticos, o 

produto possui limitações nos efeitos decorativos ou a porosidade interna que provoca 

manchamento no produto polido (Cantavella, 2000). 

Na fabricação de grês porcelanato os feldspatos são os principais responsáveis pelas 

características finais do produto. Neste caso, utiliza-se principalmente o microclínio, e a albita 

em menor proporção, para evitar graves deformações no produto durante a sinterização 

(Fabbri, 1989) 

 

4.1.3 Vitrocerâmicos 

Materiais vitrocerâmicos são sólidos policristalinos, contendo fase vítrea residual, 

preparados pela fusão do vidro e conformação deste em produtos que são então submetidos à 

cristalização controlada. Eles são especialmente úteis em função de suas características 

técnicas, incluindo uma grande faixa de combinações não usuais de propriedades dependendo 

das propriedades da fase cristalina e da fase vítrea residual (Strnad, 1986). Muitos sistemas 

vitrocerâmicos apresentam características peculiares que os fazem interessantes para 

aplicações industriais e todas as suas características claramente indicam que os materiais 

vitrocerâmicos são muito adequados, em particular, para a preparação de vidrados para pisos e 

azulejos, uma vez que podem suportar o desgaste e tensões mecânicas elevadas (Leonelli, 

1996). 
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Os materiais vitrocerâmicos são comumente preparados mediante cristalização 

controlada de manufaturados de vidro. O efeito mais similar da transformação da estrutura do 

preliminar estado vítreo ao de agregação cristalina é representado pela perda quase que 

completa da transparência (Siligardi, 2000). 

 

4.2 Conformação de produtos cerâmicos 

Além da natureza química e das associações mineralógicas das matérias-primas, as 

características finais de um produto dependem fortemente dos parâmetros tecnológicos 

adotados durante o processo produtivo. Ao se definir, portanto as condições de trabalho de um 

determinado processo tornam-se importante avaliar as interações entre os aspectos 

tecnológicos de natureza físico-química e os parâmetros de processamento nas várias fases do 

processo (Oliveira, 2000). 

 

4.2.1 Moagem 

A moagem tem por objetivo a cominuição e a homogeneização das matérias-primas. 

No caso de massas para monoqueima porosa, o grau de moagem das matérias-primas, junto a 

outros fatores de ordem físico-química, pode influenciar a velocidade de decomposição dos 

carbonatos durante queima e, portanto, condicionar sensivelmente a temperatura em que não 

se verificam mais emissões de gás (CO2) provenientes do suporte cerâmico. Ao mesmo tempo 

o grau de moagem pode condicionar a reatividade entre os vários componentes durante 

queima e favorecer, portanto a formação de novos compostos de modo mais ou menos 

intenso. Uma reatividade forte favorece a formação de cristais e contribui para melhorar as 

características mecânicas do material queimado. O gráfico da Figura 4.1 (Oliveira, 2000) 

evidencia claramente as variações de resistência à flexão que podem ser verificadas em 

materiais queimados e obtidos a partir de composições que apresentam valores de resíduo de 

moagem diferentes. No mesmo gráfico é possível verificar também, o percentual de CaCO3 

presente no resíduo. Em linhas gerais o resíduo, após moagem, no caso de massas seja de 

monoporosa que de biqueima é da ordem de 4 a 6% (na peneira de 63 μm - #239). No caso de 



 

9 

massas de cor de queima vermelha, constituídas principalmente por matérias-primas argilosas, 

tais valores podem diminuir para 3 ou 4%. 

 

 
Figura 4.1 - Variação da resistência à flexão após queima e do percentual de calcita presente no 

resíduo de moagem para diversos resíduos ou graus de moagem. 

 

4.2.2 Atomização 

A atomização é efetuada, via-de-regra, com a evaporação parcial da água contida na 

barbotina concomitantemente com a formação de aglomerados esféricos. A distribuição 

granulométrica de uma massa para revestimento não é particularmente diferente daquelas 

atomizadas, empregadas na produção de pavimentos (monoqueima), grês porcelanato, entre 

outros. A Figura 4.2 apresenta as distribuições granulométricas representativas de massas de 

monoporosa (M) e biqueima (B), conforme Oliveira (2000). Pela análise dos gráficos dessa 

figura, não é possível verificar diferenças substanciais entre os dois atomizados. Nota-se em 

ambos os casos uma forte concentração de partículas, aproximadamente 70 a 80%, na faixa 

granulométrica compreendida entre 425 e 180 μm. 
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Figura 4.2 - Distribuições granulométricas típicas de massas de monoporosa - M e biqueima 

rápida – B. 

 

4.2.3 Prensagem (compactação) 

O objetivo da compactação através da prensagem é obter elevada densidade a verde, 

porém compatível com os problemas de ‘‘coração negro’’ ou desgaseificação, que podem 

manifestar-se durante o processo de queima. É óbvio que pressões de compactação diferentes 

exercidas sobre os pós geram gradientes de densidade aparente nas peças prensadas e, 

conseqüentemente, levam a uma retração e porosidade diferenciada após queima. No caso de 

produtos porosos a variação da densidade aparente a verde não compreende variações 

substanciais de contração já que os valores de retração para estes produtos são muito baixos 

(inferior a 1%). Valores de densidade aparente elevados (superiores a 2,1-2,2 g/cm3) podem 

dificultar a expulsão dos gases do suporte durante queima e causar, portanto, problemas de 

porosidade no esmalte, em conseqüência da formação de bolhas, já que tais gases são, neste 

caso, expulsos tardiamente quando o esmalte já se encontra fundido e estendido 

(monoporosa). Ao mesmo tempo, diferenças de densidade aparente na mesma peça cerâmica 

prensada, em conseqüência de problemas de preenchimento da matriz de compactação, podem 

levar a retenção de ar e conseqüentemente dar origem a gradientes de porosidade que causam 

problemas de extensão e absorção dos esmaltes aplicados. No gráfico da Figura 4.3 Oliveira 

(2000) apresenta os valores médios dos parâmetros (pressão, densidade a verde, temperatura) 

ótimos, os quais as fritas com pontos de amolecimento diferentes não deveriam apresentar 
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problemas decorrentes da descarbonatação. Geralmente, a pressão específica de compactação 

para massas de revestimento é da ordem de 20-25 MPa; para as massas vermelhas, 

tipicamente, mais plásticas, a pressão pode ser inferior (até 15 MPa). 

 

 
Figura 4.3 - Relação entre os intervalos de densidade aparente pós secagem e pressão de 

compactação dentro dos quais as fritas com pontos (temperaturas) de amolecimento distintos 

não deveriam apresentar problemas associados com a descarbonatação . 

 

4.2.4 Secagem 

Esta operação é considerada atualmente aparentemente simples, já que os fenômenos 

físicos que se verificam durante a evaporação de umidade residual da massa (4-7%) são 

suficientemente evidentes e controláveis. Nesta fase, concomitantemente a evaporação de 

água residual, verifica-se um aumento de resistência mecânica da peça cerâmica, atribuída a 

uma densificação causada pelo empacotamento e atração de partículas que aumenta as forças 

de ligação entre as mesmas. Com os ciclos de secagem atualmente utilizados, para evitar 

problemas de trincas e pequenas fissuras localizadas preferencialmente no perímetro (bordas) 

das peças cerâmicas, é conveniente manter as variações dimensionais (retração) na fase de 

secagem a valores compreendidos entre 0 e 0,3% no máximo. 
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4.2.5 Queima 

As curvas de queima e a temperatura de trabalho dos fornos devem permitir e 

favorecer a evolução das reações entre os diversos componentes tal que sejam obtidas as 

características finais do suporte. É fácil imaginar, com base nos aspectos até agora 

apresentados e discutidos que as reações de sinterização de uma massa cerâmica não 

dependem apenas da natureza físico-química de uma dada massa, mas também do grau de 

moagem, da densidade aparente e da temperatura de queima. No gráfico apresentado por 

Oliveira (2000) na Figura 4.4, verifica-se a influência da densidade a verde sobre a 

porosidade, expressa como absorção de água.  

 

 
Figura 4.4 - Influência da densidade aparente a verde sobre a porosidade (absorção de água) 

após a queima. 

 

4.3 Sinterização 

Sinterização é definida por Tomandl e Rödel (1985) como uma densificação de 

partículas minerais quando submetidas a altas temperaturas, sem a presença de fase vítrea 

(sinterização na fase sólida), ou quando somente uma pequena quantidade de fase vítrea está 

presente (sinterização em fase líquida). Essa densificação ocorre por meio de mecanismos de 

difusão nos contatos entre as partículas, promovida pela redução de energias interfaciais como 

pode ser visto na Figura 4.5 (Kingery, Bowen e Uhlmann, 1976). 
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Assim, na sinterização, as forças de compactação são fortalecidas. O processo envolve 

redução de volume (densificação) e diminuição da porosidade. Um material policristalino é 

produzido quando as partículas estão fortemente ligadas. Ainda que a sinterização de sistemas 

multicomponentes possa envolver concomitantemente alterações químicas, a sinterização é 

um processo físico e não propriamente um processo que envolva reações químicas. 

 

 
Figura 4.5 - Transporte de matéria durante os estágios iniciais da sinterização. 

 

4.3.1 Os mecanismos da sinterização 

A sinterização é dirigida pelo esforço do sistema em reduzir sua área superficial, sendo 

que a energia livre do sistema decresce como um resultado da eliminação da interface sólido-

gás (Kingery, Bowen e Uhlmann, 1976). Tomandl e Rödel (1985) dividem a sinterização em 

três estágios: 
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i) No estágio inicial, as partículas são sinterizadas nos pontos de contato, onde ocorre a 

formação do pescoço. A densificação chega à ordem de 50% a 60%. Algum rearranjo, na 

distribuição das partículas, também pode ocorrer. 

ii) No estágio intermediário, os poros e as partículas compactadas formam uma malha 

de interseção com os limites de grãos. Posteriormente, a superfície do pescoço pode ser 

englobada por outro pescoço em crescimento. A fase porosa diminui e a densificação chega à 

ordem de 92% a 95%. 

iii) No estágio final, os poros adquirem forma esférica, e contêm gases. O crescimento 

dos grãos também pode ocorrer. 

Reed (1988) inclui, no processo de queima, a pré-sinterizacão, onde ocorre a secagem, 

a decomposição da matéria orgânica, a vaporização da água quimicamente combinada nas 

superfícies das partículas e de dentro das fases cristalinas que contêm água de cristalização, e 

a decomposição de carbonatos, sulfatos, e outros sais. Hlavác (1987) ressalta que a 

sinterização de sólidos puros processa-se bem abaixo do ponto de fusão, normalmente 0,8 a 

0,9 da temperatura absoluta do ponto de fusão (K). 

 

4.3.2 As variáveis do processo 

Tomandl e Rödel (1985) salientam que, na prática, o uso de aditivos, a granulometria 

das partículas, a pressão de conformação, a curva de aquecimento e o patamar de queima são 

fundamentais no resultado da sinterização. O uso de aditivos permite a formação de uma fase 

líquida, a formação de fases secundárias que inibem o crescimento de grãos, a segregação no 

contorno do grão, assim como transforma a energia do contorno de grão em energia livre 

superficial. 

A atenção para a qualidade dos pós cerâmicos no que diz respeito ao tamanho de 

partícula, à distribuição de tamanho, à morfologia dos aglomerados e à homogeneidade 

química, são fundamentais na busca da alta densidade. Em geral, partículas de pequenos 

tamanhos, conseqüentemente com maior energia superficial, favorecem as forças que regem a 

sinterização, mas as peças cerâmicas pré-conformadas necessitam normalmente de uma não 

homogeneidade para conseguir uma melhor compactação, eliminando também um maior 
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número de poros (Figura 4.6) proposta por Kingery, Bowen e Uhlmann (1976). A 

desvantagem da preparação de pós cerâmicos muito finos é que estes necessitam de rigorosos 

controles e podem tornar-se extremamente caros pelo nível de moagem requerida. 

 

 
Figura 4.6 - Redução da concentração dos poros devido à variação no tamanho de grãos . 

 

O normal de uma curva de queima envolve uma taxa constante de aquecimento até a 

temperatura máxima e um tempo de permanência nesse estágio, para que todas as reações 

necessárias processem-se a fim de se obter as propriedades desejadas no produto cerâmico. A 

escolha de métodos de conformação que permitam maior densidade inicial também possibilita 

reduzir a interferência do contorno de grão e da difusão superficial. 

A atmosfera de sinterização pode afetar a densificação e o desenvolvimento 

microestrutural. Se um pó compactado é sinterizado em uma atmosfera gasosa que é insolúvel 

no material, o gás será aprisionado e impedirá a densificação final. A atmosfera de 

sinterização possui influência nos estados de oxidação. As alterações nas pressões parciais de 

oxigênio poderão afetar a composição química final do material. 

 

4.3.3 A sinterização com fase vítrea 

A sinterização com a presença de fases vítreas é a que ocorre a temperatura mais baixa 

para se obter um produto de alta densificação. Ainda que o processo de sinterização sob esse 
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aspecto seja mais eficiente, a presença de uma segunda fase vítrea pode causar uma severa 

degradação da resistência mecânica a altas temperaturas, já que a tendência dessa fase 

deformar-se pode se manifestar, o que é crítico para materiais empregados a temperaturas 

elevadas, como os materiais refratários. 

A sinterização com presença da fase vítrea pode ser dividida em três estágios 

(Tomandl e Rödel, 1985): 

i) primeiro estágio: fluxo líquido e rearranjo de partículas ocorrem no instante em que 

pontes de fase líquida são formadas entre as partículas. Essas partículas podem ser atraídas ou 

repelidas pelo líquido. O rearranjo de partículas ocorre enquanto os pescoços assimétricos são 

formados e os novos contatos são criados. 

ii) segundo estágio: pode ocorrer a dissolução da fase sólida, quando a fase líquida 

reage com as partículas sólidas, levando à desintegração, ou ao alto encolhimento do 

rearranjo. Normalmente, ocorre o crescimento de grão, dependendo da maneira com que o 

grão se acomoda. Pequenas partículas são dissolvidas e reprecipitadas, de modo não uniforme, 

como grandes grãos, se o espaço permitir. Se a fase líquida não dissolver quantidades 

substanciais de partículas sólidas, o rearranjo cessa quando as partículas formarem uma malha 

consistente. 

iii) terceiro estágio: se o equilíbrio químico for alcançado, começa o estágio final. No 

caso das partículas formarem um esqueleto resistente de fase sólida, uma densificação 

suplementar pode ser obtida por sinterização no estado sólido. O crescimento dos grãos dentro 

de uma fase líquida resulta no aumento do tamanho médio das partículas, proporcional à raiz 

quadrada do tempo de sinterização (Figura 4.7). 
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Condição inicial Após rearranjo 

crescimento 
do grão 

fase 
líquida 
(vítrea) 

 
Figura 4.7 - Modelo de retração pelo rearranjo de duas partículas adequadas para dissolução de 

partículas menores e reprecipitação de grandes partículas. 

 

4.4 Fase vítrea 

4.4.1 O estado vítreo 

Devido a sua estrutura e suas características, o vidro não pode ser classificado em 

nenhum dos estados físicos da matéria, ocupando uma posição intermediária entre as 

substâncias líquidas e as sólidas cristalinas. Na natureza é um estado excepcional, pois são 

muito poucos os materiais de origem natural que apresentam estrutura vítrea, como a 

obsidiana, as tectitas, a pedra-pomes ou as escórias vulcânicas (Matthes, 1990). 

Os vidros e vidrados formados a partir de silicatos fundidos solidificam-se na forma 

vítrea e não cristalina, porque, ao esfriarem, solidificam-se tão rapidamente que não se forma 

nenhum estrutura cristalina. 

A estrutura do vidro é ordenada somente a curto alcance, diferenciando das 

substâncias cristalinas (Figura 4.8). Os cátions de grande raio iônico (tais como Na+, K+, Pb+2 

ou Ba+2) abrem a estrutura dos vidros, tornando-a menos densa, além disso, esses cátions 

rompem as ligações Si-O, de modo a diminuir a viscosidade e baixar o ponto de fusão do 

líquido fundido (Matthes, 1990). 
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Si+4 O-2 Na+1 

 
Figura 4.8 - Representação esquemática de um vidro de silicato de sódio em forma de corte 

bidimensional. 

 

4.4.2 Vitrificação 

Na vitrificação, as propriedades do líquido formado e o comportamento no 

resfriamento são críticos para a solidificação. Gardeik e Scholz (1981) citam que toda fase 

líquida quando resfriada tende a sua formação cristalina, sendo necessário uma suficiente 

mobilidade dos íons para alcançar a posição desejada. A fase líquida numa porcelana começa 

a solidificar em uma viscosidade tão elevada, que não se forma uma estrutura de rede 

cristalina, devido à ausência de mobilidade. Este tipo de solidificação é conhecido como 

vitrificação. 

 

4.4.3 Dissolução e recristalização de fases na formação do líquido 

Durante a queima, as matérias-primas que contêm minerais alcalinos (ilita, feldspato, 

etc.) produzem grande quantidade de fase líquida, cuja viscosidade diminui com o aumento da 

temperatura, fazendo com que penetre nos poros existentes, que assim são eliminados 
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progressivamente por forças de capilaridade (Orts Tarí, 1991). O quartzo se dissolve 

parcialmente na fase líquida e uma nova fase cristalina – a mulita – se forma. O produto 

queimado é constituído de uma matriz vítrea, na qual partículas de mulita e as partículas de 

quartzo que não se dissolveram totalmente estão dispersas (Rado, 1988 e Sanchez et alii, 

1998).  

A dissolução do quartzo é de grande importância para a qualidade de uma porcelana, 

bem como para a adequação do ciclo de queima. A sílica aumenta a viscosidade da fase 

líquida, aumentando a tenacidade desta. À medida que a temperatura aumenta, a viscosidade 

decresce, mas isto é compensado pelo acréscimo de sílica dissolvida, permitindo que a 

porcelana tenha um intervalo de queima menos restrito e que as peças não deformem 

facilmente (Shüller, 1979). A taxa de dissolução é fortemente influenciada pelo diâmetro de 

partícula, a temperatura e a composição química da fase vítrea.  Modelos matemáticos 

consideram que os álcalis devem difundir do líquido viscoso para o contorno da partícula de 

quartzo, produzindo um anel de dissolução em torno da partícula, sendo a taxa decrescente 

com tempo, devido ao aumento da concentração de sílica no líquido (Jackson e Mills, 1997). 

A Figura 4.9 (Kingery, 1973) mostra a microestrutura de uma porcelana sinterizada na 

presença de fase vítrea. 

 

 
Figura 4.9 - Micrografias mostrando a fase vítrea formada após a queima, detalhando os anéis 

de dissolução do quartzo e formação da mulita. 
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4.4.4 Viscosidade na fase vítrea 

A viscosidade desenvolvida na fase vítrea depende fortemente do fundente e da 

absorção de ácido silícico na fase vítrea. Entretanto a sílica absorvida influencia na 

morfologia da mulita cristalizada fora do líquido, no volume do poro e na geometria do poro 

(Mörtel et alii, 2000).  

Com o aumento da temperatura se observa a formação da fase líquida cuja viscosidade 

diminui com o aumento da temperatura. Se a temperatura é tal para manter certa viscosidade 

formam-se contatos (pescoços) entre as várias partículas e a fase líquida  torna-se portanto 

portadora de átomos da fase sólida por um processo denominado dissolução e precipitação no 

qual as partículas pequenas se dissolvem e reprecipitam nas partículas de maiores dimensões 

(Siligardi et alii, 2000). 

 

4.4.5 Piroplasticidade 

Na fabricação de produtos cerâmicos, é esperada a maior constância dimensional 

possível. Esta constância é caracterizada por propriedades como ortogonalidade, retiliniedade 

lateral, curvatura central, curvatura lateral e empeno. No entanto, na etapa de queima da 

fabricação de revestimentos cerâmicos, as peças são submetidas a temperaturas elevadas 

acarretando em deformações e conseqüentemente descaracterizando o produto. Esta 

deformação causada durante a etapa de queima é denominada deformação piroplástica. 

A deformação piroplástica surge como uma conseqüência do excesso de fases líquidas 

formadas durante a queima, ou mesmo da viscosidade reduzida das mesmas (Amorós et alii, 

1989). 

Durante o transporte das peças dentro de um forno a rolos, existe a possibilidade que a 

mesma se curve, acompanhando a rotação dos rolos, visto que a mesma encontra-se 

submetida ao esforço vertical aplicado pelo seu próprio peso. A deformação piroplástica é 

uma característica de massas altamente vitrificadas, tais como as massas de grês porcelanato 

(Melchiades et alii, 2001). 

A magnitude da deformação piroplástica é definida usando o índice de 

piroplasticidade. Esse índice é a medida da tendência de certo material em deformar pela ação 

da gravidade, queimado num determinado ciclo de queima (Escardino et alii, 1989). A Figura 
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4.10 mostra o procedimento proposto por Melchiades et alii (2001) para avaliar o 

comportamento piroplástico de um corpo-de-prova cerâmico. 

 

 

Figura 4.10 - Procedimento utilizado para medir o índice de piroplasticidade de uma massa. 

 

Variando a temperatura, num gradiente estabelecido, verifica-se que a deformação 

piroplástica (Figura 4.11) sofre um aumento considerável provocado pelo aumento do volume 

e pela redução da viscosidade das fases líquidas formadas (Del Roveri et alii, 2000). 

 

 
Figura 4.11 - Deformação piroplástica em função da variação de temperatura. 
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Em corpos cerâmicos conformados com maior densidade, a deformação piroplástica é 

menor para a obtenção de um corpo com mesma absorção d’água, conforme Figura 4.12 (Del 

Roveri et alii, 2000). Este fato está relacionado com a menor porosidade dos corpos verdes 

mais compactados. Deste modo, é possível a obtenção de uma mesma absorção de água, com 

a formação de uma menor quantidade de fases líquidas. 

 

 
Figura 4.12 - Efeitos da densidade a verde sobre a deformação piroplástica. 

 

 

4.5 Fundentes 

Fundente é uma substância que baixa a temperatura de sinterização do material ou 

composto ao qual é adicionado. Não se pode simplesmente dividir os materiais em fundentes 

ou refratários. A atuação de uma substância como fundente dependerá também do material ao 

qual for adicionada. Entretanto, existem certos materiais que são geralmente observados como 

fundentes, possuindo alto conteúdo de compostos alcalinos e alcalinos terrosos. Estes podem 

estar presentes como impurezas nas matérias-primas ou ser deliberadamente adicionados na 

formulação (Ryan, 1978). 
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4.5.1 Feldspato 

Os feldspatos são os silicatos mais abundantes na crosta terrestre, pois constituem 

cerca de 50% do seu total. Aproximadamente 60% dos feldspatos encontra-se em rochas 

ígneas; e o restante, nos demais tipos de rochas (Betejtin, 1977). 

Por sua composição química, os feldspatos são aluminossilicatos de Na, K e Ca: 

Na[AlSi3O8], K[AlSi3O8], Ca[Al2Si2O8]; eventualmente ocorrem feldspatos de Ba: 

Ba[Al2Si2O8]. Muitas vezes, o Sr ocorre em substituição ao Ca e da mesma forma podem 

ocorrer Li, Rb, Cs como mescla isomórfica dos álcalis (Deer et alii, 1966 e Betejtin, 1977). 

Esses minerais cristalizam nos sistemas monoclínico ou triclínico, com a 

particularidade de que se distinguem muito pouco entre si por suas características 

morfológicas. É muito comum esses minerais apresentarem as mesmas propriedades físicas. 

Quase todos são de coloração clara, possuem índices relativamente baixos de refração, grande 

dureza (6 a 6,5 na escala de Moss), boa clivagem em duas de suas direções cristalinas e peso 

específico relativamente baixo (2,5 a 2,7 g/cm3). Essas características os distinguem 

claramente dos demais minerais. Segundo as particularidades da composição química, os 

feldspatos dividem-se em três subgrupos (Betejtin, 1977): 

a) feldspatos calco-sódicos, denominados plagioclásios, que constituem uma série 

isomórfica contínua Na[AlSi3O8] - Ca[Al2Si2O8]; 

b) feldspatos sódico-potássicos, os quais podem apresentar, a altas temperaturas, 

dissoluções sólidas contínuas de K[AlSi3O8] - Na[AlSi3O8]; 

c) feldspatos bário-potássicos, raros, denominados hialofanas, que também são séries 

isomórficas K[AlSi3O8] - Ba[Al2Si2O8]. 

Esses minerais formam soluções sólidas, conforme mostra a Figura 4.13 (Deer et alii, 

1966). A área central mostra a região de imiscibilidade entre os feldspatos. 
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Figura 4.13 - Distribuição das diferentes fases cristalinas de feldspatos. A área central 

representa a região de imiscibilidade . 

 

Os feldspatos alcalinos possuem aplicação particularmente em massa cerâmicas, pois 

agem como fundentes em formulações para porcelanas e revestimentos, numa concentração 

que varia entre 10 a 50%. Feldspatos também são usados como fundentes em vidrados e em 

indústrias de vidros e também servem como fonte de Al2O3 e óxidos alcalinos (Bindi, 1987 e 

Coelho et alii, 2000). 

Entre as características típicas dos feldspatos, pode ser mencionado em particular o seu 

comportamento próximo ao ponto de fusão. As transformações polimórficas são de menor 

importância porque os feldspatos alcalinos tornam-se normalmente líquidos e vitrificam após 

o resfriamento. O feldspato potássico funde incongruentemente a 1150 0C, como é indicado 

no diagrama de fases do sistema K2O.Al2O3.4SiO2 (leucita) - SiO2 na Figura 4.14 (Hlavác, 

1987). A presença de Na2O nos feldspatos baixa significativamente o ponto de fusão, 

conforme  Hlavác (1987) mostra no diagrama de fases do sistema Na2O - SiO2 (Figura 4.15). 

O conteúdo natural de álcalis, nos feldspatos, varia entre 10% a 15%.  



 

25 

 

 
Figura 4.14 - Diagrama de fases do sistema leucita – SiO2. 

  

Tanto os feldspatos sódicos e potássicos, como o feldspatóide nefelina, podem ser 

extraídos seletivamente de rochas. As rochas que os contêm também podem ser usadas 

diretamente, quando for alto conteúdo desses minerais. Tais rochas são: granito, nefelina 

sienito, fonolito, pegmatito, aplito, granito gráfico, basalto, diabásio, assim como areias e 

arenitos feldspáticos (Williamson, 1980). 
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Figura 4.15 - Diagrama de fases do sistema Na2O– SiO2. 

 

4.5.2 Fonolito 

Fonolitos são rochas ígneas vulcânicas alcalinas, caracterizadas pela presença de 

feldspatos e de feldspatóides e pela ausência do quartzo livre. 

Allen e Charlsley (1968) classificam o fonolito como uma rocha finamente cristalina 

com composição similar ao nefelina-sienito (rocha ígnea alcalina rica em feldspatos e 

feldspatóides). O pequeno tamanho de grão decorre do rápido resfriamento do magma, 

sugerindo que os fonolitos tiveram sua cristalização na superfície ou muito próxima a esta. 
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Os feldspatóides são quimicamente semelhantes aos feldspatos. Têm aluminossilicatos 

de potássio e sódio como constituintes principais, com quantidades menores de outros íons. A 

principal diferença química entre os feldspatóides e os feldspatos reside na quantidade de 

sílica. Os feldspatóides contêm cerca de dois terços da sílica existente nos feldspatos alcalinos 

e, por isso, tendem a formar soluções ricas em álcalis (sódio e potássio) e pobres em sílica. 

Suas estruturas são de aluminossilicatos tridimensionais em cujos interstícios situam-se os 

cátions (Dana, 1974). 

O conteúdo natural de álcalis, nas rochas alcalinas (fonolitos, nefelina sienitos, etc) 

ultrapassa 15%, principalmente o Na2O (Hlavác,1987).  

 

4.5.3 Nefelina 

É um feldspatóide denominado silicato de alumínio, sódio e potássio. Apresenta-se 

como um mineral incolor, branco ou amarelado com fórmula química NaAlSiO4 (Na2O 

21,8%, Al2O3 35,9%, SiO2 42,3%), densidade de 2,55 a 2,65 g/cm3, brilho graxo. 

Normalmente, ocorre como mineral de cristalização em magmas alcalinos insaturados em 

sílica, tanto em rochas efusivas, hipoabissais e plutônicas, formando-se também por 

metassomatismo (nefelinização) e resultado de reações de magmas básicos e alcalinos 

(contaminação) por sedimentos ricos em Na e Ca. É usada na fabricação de vidros, cerâmica e 

para obtenção do alumínio, sílica coloidal, soda e outros produtos. O diagrama de fases 

mostrado por Konta (1981).na Figura 4.16 corresponde ao sistema em consideração. 
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Figura 4.16 - Diagrama de fases para o sistema nefelina - carnegieíta e albita. 

 

4.5.4 Nefelina sienito 

É uma rocha composta de nefelina, feldspato potássico e plagioclásio sódico (Klein, 

2001). É usado como substituto de feldspato para baixar a temperatura de queima de 

porcelanas. Além de reduzir os custos energéticos o nefelina sienito baixa a absorção de água 

e aumenta a retração linear e a resistência mecânica de pisos cerâmicos. Aumenta a 

compressão de vidrados reduzindo o gretamento (Singh, 2003). 

 

4.5.5 Anortosito 

Termo denominado para rocha ígnea intrusiva de granulação grosseira composta 

principalmente por feldspato plagioclásio rico em cálcio 

O anortosito Capivarita da região de Pântano Grande é formado por aproximadamente 

90% de plagioclásios de composição labradorítica, sendo 60% de anortita e 40% de albita. 

Plagioclásios são minerais pertencentes a uma série isomórfica com um extremo cálcico 
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formados pela anortita de composição CaAl2Si2O8 e outro extremo sódico formado pela albita 

de composição NaAlSi3O8. Em amostra de mão1, o anortosito apresenta-se de cor branca a 

branco-acinzentado, granulação média a grosseira e levemente mosqueada por pontuações 

escuras de piroxênios e anfibólios. Em geral, encontra-se caulinizado. 

 

4.5.6 Wollastonita 

A wollastonita é um mineral natural ou sintético, não metálico, de coloração branca. É 

um metassilicato de cálcio (CaSiO3), apresentando uma composição teórica com 48,3% de 

óxido de cálcio (CaO) e 51,7% de sílica (SiO2). A wollastonita é um piroxênio que cristaliza 

no sistema triclínico CaSiO3. 

Esta matéria-prima reduz as retrações de secagem e queima e aumenta a resistência 

mecânica e resistência ao choque térmico. Possibilita acelerar o processo de queima, facilitar 

a prensagem e melhor compactação. É uma excelente matéria-prima para corpos vitrificados 

(Singh, 2003). 

As aplicações cerâmicas da wollastonita não são ainda completamente definidas. A 

wollastonita tem uma elevada ação fundente, o que permite a diminuição do ponto de 

maturação dos corpos cerâmicos. Além disso, a wollastonita não desenvolve gases durante o 

processo de queima (Manfredini et alii, 2000) 

 

4.5.7 Espodumênio 

O espodumênio é um mineral tabular de composição química LiAlSi2O6 (8,03 % Li2O, 

27,40 % Al2O3, 64,58 % ) com densidade entre- 3,15 e 3,2 g/cm3, brilho vítreo, cor branco, 

cinza, róseo (kunzita), amarelo ou verde (hidolenita). Pode estar associado com outros 

minerais alcalinos. Ocorrem em pegmatitos, aplitos e granitos litiníferos, sendo que nos 

                                                 

 

1 Em petrologia, usa-se o termo amostra de mão, para as amostras de rocha de tamanho 

manuseável (F: échantillon à main; I: hand specimen; A: Handstück). 
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pegmatitos chegam a ocorrer sob a forma de cristais gigantescos, de até 90 toneladas. É 

matéria-prima importante na obtenção de sais de lítio empregados em cerâmica e fabricação 

de vidro e as variedades transparentes e de bela coloração constituem pedras preciosas de 

grande valor (Ebert, 2003). 

 

4.5.8 Principais ocorrências de fundentes no Brasil 

As particularidades de cada matéria-prima de cada país, e no caso do Brasil, de cada 

região, exigem uma adaptação da formulação, ou até mesmo, da matéria-prima, em termos de 

beneficiamento, a fim de oportunizar o uso de jazidas próximas às indústrias cerâmicas, 

minimizando assim, custos de transporte. Neste sentido, vários estudos têm sido realizados 

incorporando fundentes alcalinos às massas cerâmicas (Riella et alii, 2002). 

 

4.5.8.1 Fonolitos e nefelina sienitos 

As ocorrências de rochas alcalinas são abundantes no Brasil, principalmente junto às 

regiões sudeste e nordeste do país. Na região sul, essas ocorrências são menos expressivas. O 

magmatismo alcalino no Brasil data do Jurássico e está relacionado ao tectonismo de 

rifteamento intracratônico com intensas falhas de blocos e movimentos verticais. Grande parte 

das rochas alcalinas brasileiras está intrudida no embasamento cristalino pré-cambriano e, 

algumas vezes, cortam coberturas sedimentares paleozóicas (Barbieri et alii, 1987). 

 

4.5.8.2 Feldspato alcalino 

A produção brasileira de feldspato restringe-se quase que exclusivamente a depósitos 

do tipo pegmatito. O alto potencial brasileiro para este tipo de depósito e a ausência da 

pressão de mercado fez com que a exploração de feldspato ficasse restrita a esses corpos 

pegmatíticos. A distribuição dos depósitos produtores de feldspato no país se estende de norte 

a sul numa larga faixa paralela à linha da costa. Já as maiores províncias pegmatíticas situam-

se nos estados de Minas Gerais, Bahia, Paraíba e Rio Grande do Norte (Moraes e Hetch, 

1997). 
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Apesar de constituir uma matéria-prima de grande importância para a indústria 

cerâmica, a utilização do feldspato potássico tem sido problemática. As principais 

dificuldades existentes no aproveitamento desse mineral dizem respeito à distância das minas 

em relação aos pólos industriais (Zanonn et alii, 2002 e Sotério et alii, 2002) e a falta de 

conhecimento das características químicas e mineralógicas e suas variações por parte da 

indústria. Além disso, as insuficientes classificações químicas realizadas em feldspatos para 

utilização na indústria cerâmica não discriminam os teores de Na2O e K2O. Apesar de ambos 

os óxidos exercerem igualmente a função de fundentes, baixa razão K2O/Na2O implica em 

uma menor fluidez da massa cerâmica e conseqüentemente uma distorção da massa durante a 

queima (Robbins, 1986 apud Tavares et alii, 2005). 

 

4.5.8.3 Albita 

Em Limas no norte do Paraná, sondagens rotativas testaram um corpo de caulim e 

foram paralisadas ao alcançarem a rocha mais fresca que recobria um granitóide intrusivo. 

subjacente. Tratava de um albitito formado quase que exclusivamente por albita. O caulim 

dedicado da albita foi qualificado como excelente para a indústria da cerâmica de porcelanato, 

e que passou a ser extraído e vendido a R$ 120,00/t, após moído (Reis, 2001). 

Trata-se de um corpo intrusivo com forte alteração hidrotermal, devido à vasta 

superfície caulinizada, com um espesso manto de alteração clorítica, de 25m a 30m de 

espessura, que recobre o albitito. Estão sendo lavradas atualmente 300 t/dia de albitito numa 

cava que tem cerca de 130m de comprimento por 70m de largura e cerca de 40m de 

profundidade.  

 

4.5.8.4 Agalmatolito 

O agalmatolito tem ocorrência geológica restrita mas podem atingir preços de mais de 

US$250/tonelada. Desenvolvimento de novos aplicativos deverá ser o grande desafio para 

expansão. 
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A empresa Lamil é a maior produtora de agalmatolito do Brasil. Sua produção atinge 

cerca de 5.000t/mês. Outra produtora é a Mineração Mateus Leme que opera na cidade 

homônima, na região oeste de Belo Horizonte.  

Devido ao pouco conhecimento nacional e internacional, o agalmatolito é distribuído 

com denominações errôneas tais como: talco caulinítico, talco esteatítico, mica, pirofilita, 

dentre outros, que não refletem a sua real composição mineralógica. 

Agalmatolito é uma rocha metamórfica formada por alteração hidrotermal de riolitos 

do Grupo Pitangui de idade arqueana. É uma rocha de granulometria extremamente fina 

constituída essencialmente por dois filossilicatos de alumínio – pirofilita e muscovita, em 

associação a minerais tais como sericita, diásporo, turmalina, quartzo e feldspato. A sua forma 

de ocorrência geológica é considerada rara, tem pureza mineralógica elevada, ocorre nas 

formas maciça e lamelar e após beneficiamento adequado obtém-se um mineral funcional, de 

vasta aplicação em diferentes segmentos industriais (Reis, 2001). 

 

4.6 Porosidade 

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 (Arantes et alii, 

2001). 

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 convencionais, 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 grês 

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. 
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Freqüentemente, 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, conforme apresentam Aranteset e 

alli na Figura 4.17. Neste caso, a distribuição trimodal de tamanhos de poro, 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 4.17 - Esquema ilustrativo da disposição inicial dos poros intra- e intergranulares, após o 

preenchimento das cavidades do molde. 

 

4.6.1 Propriedades influenciadas pela porosidade 

Dentre as características técnicas do grês porcelanato polido, a resistência ao risco e a 

resistência ao manchamento são as que mais apresentam problemas com relação ao uso destes 

produtos. No que diz respeito ao manchamento, constitui orientação dos próprios fabricantes a 

realização da impermeabilização da superfície antes do uso (e mesmo antes do assentamento) 

do produto, através de resinas poliméricas, sem o que o produto possa manchar de forma 

irreversível, em alguns casos (Arantes et alii, 2001). 

Certamente, esta não é a forma ideal de resolver o problema, pois traz uma série de 

incômodos aos consumidores, desde o conhecimento prévio destes aspectos, até a necessidade 

de re-aplicações periódicas do impermeabilizante, envolvendo despesas e inconvenientes que 

todo consumidor desejaria evitar. Portanto, do ponto de vista da qualidade do produto, a 
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resistência ao manchamento deve ser a máxima possível, independentemente da aplicação de 

impermeabilizantes (Arantes et alii, 2001). 

Neste sentido, torna-se importante determinar como se apresenta distribuída a 

porosidade fechada (principal responsável pelo fenômeno do manchamento) no interior das 

peças, e também como alguns dos principais parâmetros de processamento influenciam a 

porosidade final do material, no que diz respeito à quantidade e à distribuição de tamanhos 

dos poros formados, no intuito de indicar as condições de processamento mais adequadas para 

que o produto, por si só, apresente uma melhor resistência ao manchamento (Arantes et alii, 

2001). 

Conforme Cavalcante et alii (2004), a morfologia da superfície dos pisos é 

caracterizada em grande parte por: 

a) poros esféricos, muitos dos quais provavelmente resultantes do aprisionamento de 

gases no último estágio da sinterização; 

b) poros grandes com morfologia irregular, provavelmente surgidos devido a uma má 

prensagem (Beltran et alii, 1996); 

c) poros com superfícies internas irregulares (não lisos) dependentes muito 

possivelmente da razão entre fase vítrea e fase cristalina; 

d) poros alongados distantes da forma esférica;  

e) descontinuidades em torno das grandes partículas, resultantes de tensões residuais 

entre as fases presentes (particularmente o quartzo); 

f) defeitos surgidos durante a etapa de polimento, como trincas, arranhões e 

depressões; 

g) defeitos provenientes da abrasão dos contornos de poros, particularmente os poros 

aumentados durante o período de coarsening que acontece nos estágios finais da sinterização 

(Dondi et alii, 2003). 
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4.6.2 Porosidade influenciada pelo processamento 

4.6.2.1 Granulação 

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 certa 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 4.17. 

 

4.6.2.2 Compactação 

Durante a etapa de compactação ocorre a redução do volume, tanto da porosidade 

intergranular como da porosidade intragranular, resultando, ao término, na microestrutura do 

compacto a verde. Esta redução de volume se dá por 3 mecanismos (Albero, 2000 e Reed, 

2000) diferentes: 

a) deslocamento e reordenação dos grânulos;  

b) deformação plástica dos grânulos; 

c) deformação e re-ordenamento das partículas primárias que compõem os grânulos 

buscando um maior empacotamento. 

Os dois primeiros mecanismos são referentes à redução da porosidade intergranular, 

enquanto que o terceiro é referente à redução da porosidade intragranular. De fato, quase todo 

o volume de poros eliminado durante a compactação corresponde aos poros intergranulares, 

aqui compreendidos os ocos típicos de grânulos atomizados mencionados acima. 
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Para uma massa de boa fluidez, onde o preenchimento das cavidades se dá de maneira 

uniforme e compacta, o volume total eliminado através do mecanismo de deslocamento e 

reordenação de grânulos é mínimo, sendo que a etapa que mais contribui para a compactação 

realmente é a de deformação plástica dos grânulos. Sendo assim, a dureza dos grânulos 

assume grande importância, e como conseqüência, a umidade da massa é um fator decisivo 

para a microestrutura final obtida. Os grânulos devem ser suficientemente moles, para que 

durante a etapa de compactação seja eliminada ao máximo a porosidade intergranular, 

resultando em uma microestrutura homogênea e com o menor volume possível de poros. 

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

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

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

da carga, o número de ciclos de prensagem 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 (Albero, 2000). 

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

mais importante da operação de prensagem (Albero, 2000), 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. 

 

4.6.2.3 Queima 

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 
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gradativa do volume dos poros, eliminando 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, a medida em que 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 ou 

estufamento (bloating) dos poros (Beltran et alii, 1996). A Figura 4.18 mostra as formações 

de fase e acondicionamento da porosidade durante a sinterização. 
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Figura 4.18 - Reações de queima em cerâmicos triaxiais tradicionais relacionados com o volume 

ocupado pelas matérias-primas na peça (Bragança, 2002) 
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5 MATERIAIS E MÉTODOS 

A Figura 5.1 apresenta o fluxograma da metodologia experimental desenvolvida neste 

trabalho. 

FUNDENTES CERÂMICOS 

SELECÃO DA MATÉRIAS-PRIMAS 

CARACTERIZAÇÃO DOS FUNDENTES 

PREPARAÇÃO DAS AMOSTRAS 
*Moagem
*Cones de Fusão 

QUÍMICA 

*Fluorescência 
de raios-X 

FÍSICA 

*Análise 
granulométrica 
*Análise da área 
superficial 
*Picnometria 

MINERALÓGICA 

*Difração de
raios-X 
*Petrografia 
Ótica 

TÉRMICA 

*Cones de Fusão 
*Análise 
Dilatométrica 
*Análise 
Termodiferencial 
e Gravimétrica 

FORMULAÇÕES
FUNDENTES X MATÉRIAS-PRIMAS 

PRODUÇÃO DE CORPOS-DE-PROVA 

*Moagem
*Granulação 
*Prensagem 
*Secagem 
*Queima

ANÁLISE 
MICROSTRUTURAL 

*Microscopia Eletrônica 
de Varredura 

PROPRIEDADES FINAIS 

*Retração linear 
*Porosidade aparente 
*Absorção d’água 
*Resistência mecânica 
 

AVALIAÇÃO DE 
FASES 

*Difração de raios-X 

 
Figura 5.1 - Fluxograma da metodologia experimental desenvolvida neste trabalho.  
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5.1 Matérias primas 

As principais matérias-primas de corpos porcelânicos de queima rápida resumem-se ao 

quartzo, caulim, talco e fundente. O quartzo é a fonte de SiO2, o caulim fornece Al2O3 para 

formar a mulita, e o talco é essencial para redução do choque térmico, nucleando a cordierita. 

O fundente é a fonte de álcalis para a vitrificação do corpo cerâmico. 

As principais características do quartzo, caulim e do talco utilizados na formulação das 

massas cerâmicas com os fundentes investigados neste trabalho são a seguir descritas. A 

Tabela 5.1 apresenta a composição química dessas matérias-primas, determinada pelo método 

de fluorescência de raios-X, em um equipamento SHIMATZU WDS, utilizando-se padrões 

correspondentes aos materiais analisados. A Tabela 5.2 apresenta a mineralógia das mesmas 

matérias-primas, utilizando para tanto um difratômetro de raios-X PHILIPS, modelo X-PERT 

MPD, cujo tubo de raios-X mantinha alvo de Cu, com uma tensão de aceleração de 40kV e 

corrente de 40mA. Os difratogramas correspondentes são apresentados no Anexo II. 

O quartzo pré-selecionado foi fornecido pela empresa Sibelco com granulometria 95% 

abaixo de 45 μm (325 #). Este produto é extraído e beneficiado em Santa Catarina e, por sua 

elevada pureza, é bastante consumido pelas indústrias cerâmicas brasileiras.  

O caulim foi escolhido para compor as massas cerâmicas com fundentes porque se 

converte em fase vítrea e mulita em temperaturas acima de 1000°C. O caulim é usado em 

formulações de porcelanas por reduzir bastante a deformação piroplástica no processo de 

queima (EKA, 2003). O caulim, proveniente de Pântano Grande - RS, produzido pela empresa 

Caulim Olivério, é bastante comercializado na Região Sul do Brasil e possui granulometria e 

pureza para ser utilizado em massas cerâmicas.  

O talco foi fornecido pela empresa Calcários Monego, proveniente de Vilanova – RS. 

Na indústria cerâmica, o talco é utilizado na fabricação de massas para revestimentos 

cerâmicos, com diferentes funções: i) aumentar a fusibilidade das formulações cerâmicas 

empregadas na fabricação de pisos de massa branca, em proporções de até 8%. A razão deste 

comportamento se deve à formação de misturas eutéticas de baixa temperatura de fusão entre 

o talco e os feldspatos alcalinos; ii) aumentar o coeficiente de dilatação, ao mesmo tempo que 

diminui a expansão por umidade do produto sinterizado. 
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Tabela 5.1 - Composição química do quartzo Sibelco, caulim Olivério e talco Mônego, utilizados 

na elaboração de massas cerâmicas com os fundentes investigados neste trabalho. 

Óxido Quartzo Sibelco Caulim Olivério Talco Mônego 

SiO2 99,81 46,89 49,96 

Al2O3 0,12 38,05 1,77 

Fe2O3 0,08 0,46 6,31 

MnO - 0,008 0,10 

MgO - 0,0 30,89 

CaO 1,46 0,02 1,46 

Na2O 0,03 0,03 0,04 

K2O 0,06 1,14 0,01 

TiO2 0,073 0,03 0,07 

P2O5 0,02 0,108 0,02 

Perda ao fogo 0,1 13,2 9,83 

Total 100 99,94 100,08 

 

Tabela 5.2 - Fases identificadas através de difração de raios-X em cada matéria-prima. 

Constituintes Presentes 

Quartzo Quartzo SiO2 

Caulim Caolinita Al2Si2O5(OH)4 

 Quartzo SiO2 

 Muscovita KAl2Si3AlO10(OH)2 

Talco Talco Mg3Si4O10(OH)2 

  Clinocloro (Mg,Fe2+,Al)6(Al,Si)4O10(OH)8 

 Antofilita ((Mg,Fe)7(OH)2(Si4O11)2) 

* Listadas as fases de maior significância. 
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5.1.1 Seleção dos fundentes 

As amostras de fundentes, matérias-primas investigadas neste trabalho, representativas 

daquelas comercializadas no setor cerâmico, foram selecionadas, obedecendo aos seguintes 

critérios: 

i) Teor e tipo de álcali: as matérias-primas fundentes, na forma de mineral ou rocha, 

foram selecionadas pelo teor e tipo de álcali na sua composição química, alternando entre 

CaO, Na2O, K2O, Li2O. 

ii) Teor em SiO2 e Al2O3: algumas matérias-primas (ricas em álcalis) são isentas ou 

têm baixos teores de SiO2 ou até mesmo de Al2O3, tornando mais forte a ação do fundente. 

A Tabela 5.3 apresenta características mineralógicas dos fundentes pré-selecionados, a 

partir dos critérios supracitados. Para entendimento e interpretações dos fenômenos ocorrentes 

durante sua queima em massas cerâmicas, as matérias-primas analisadas eram amostras 

industrialmente beneficiadas, diminuindo a ação de contaminantes indesejáveis. A Tabela 5.4 

apresenta as composições químicas dessas matérias-prima, determinadas por fluorescência de 

raios-X. A Tabela 5.5 resume a composição mineralógica das mesmas, determinadas por 

difração de raios-X. Os difratogramas correspondentes são apresentados no Anexo II. Tanto a 

análise química como mineralógica foram realizadas com amostras moídas. A moagem foi 

feita em moinho de bolas a seco até ser reduzida à fração abaixo de 150 μm (100 #). 

 

Tabela 5.3 - Características dos fundentes pré-selecionados 

Fundente Tipo Constituintes 
Fonolito Rocha Nefelina 

Sanidina 
Nefelina Sienito Rocha Nefelina 

Ortoclásio 
Albita 

Anortosito Rocha Labradorita 

Agalmatolito Rocha Pirofilita 
Muscovita 

Feldspato Mineral Microclínio 

Albita Mineral Albita 

Espodumênio Mineral Espodumênio 

Wollastonita Mineral (sintético) Wollastonita 
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O fonolito foi pré-selecionado por sua quantidade elevada de álcalis e baixo teor de 

sílica. A amostra de fonolito foi fornecida pela CCU – Companhia Carbonífera Urussanga, 

com o nome comercial Fundex.  

O nefelina sienito, rocha quimicamente equivalente ao fonolito, considerada sua 

representante plutônica, foi pré-selecionada por seu baixo teor em silício e riqueza em álcalis. 

Esta matéria-prima difere do fonolito na granulometria e cristalização dos minerais 

constituintes proporcionando diferenciadas fases cristalinas. O nefelina sienito fornecido está 

sendo extraído e beneficiado pela MEBRAL (Mineração e Engenharia Brasileira), subsidiária 

do Grupo CCU. 

 

Tabela 5.4 - Composição química dos fundentes pré-selecionados (%). 

Óxido Fonolito Nefelina Feldspato Albita Anortosito Espodumênio Agalmatolito Wollastonita 

SiO2 58,6 58,81 67,02 67,74 51,15 77,03 46,1 51,4 

Al2O3 22,0 23,3 19,22 20,84 32,12 15,26 35,5 0,66 

Fe2O3 0,6 0,3 0,19 0,17 0,87 0,12 0,81 0,22 

CaO 0,3 0,4 0,06 0,53 7,42 0,26 0,04 46,1 

Na2O 11,4 10,1 3,75 9,5 2,38 3,23 0,57 - 

K2O 6,0 5,8 9,42 0,62 0,49 1,21 10,6 0,32 

Li2O - - - - - 2,18   

TiO2 0,1 0,1 - 0,08 0,14 0,02 0,61 0,02 

MgO - - - 0,01 0,16 0,01 0,35 0,5 

MnO - - 0,007 0,01 - 0,06 0 0,05 

P2O5 - 0,1 - - - 0,07 4,75 - 

PF 1,0 1,2 0,3 0,35 5,27 0,63 - 0,65 

Total 100,0 100,11 99,97 99,85 100,0 101,61 99,33 99,92 

 

O feldspato alcalino foi pré-selecionado pelo seu alto teor de potássio, elevada pureza 

e cristalização. Na formação da fase vítrea, aumenta significativamente sua viscosidade e 

proporciona um ponto eutético de mais baixa temperatura na concomitante presença de sódio. 

O feldspato escolhido foi um concentrado a partir de rocha granítica beneficiada pela 

Mineração Sartor em Pedras Grandes – SC.  
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A albita foi pré-selecionada pelo seu elevado teor de sódio, o que corrigiria a baixa 

relação sódio e potássio em formulações de massas, favorecendo assim o abaixamento do 

ponto eutético. Esta matéria prima é fornecida largamente no mercado, com baixa pureza e 

granulometria abaixo de 75 μm (200#). A albita estudada foi fornecida pela Marc Mineração, 

empresa atuante em Ponta Grossa – PR. 

 

Tabela 5.4 – Fases identificadas através de difração de raios-X em cada matéria-prima pré-
selecionada como fundente. 

Constituintes Presentes 
Fonolito Fundex Sanidina (K,Na)AlSi3O8 
 Analcita NaAlSi2O5.H2O 
 Aegirina (Na,Ca,Mg,Fe3,FeAl)O8.(Si,Al,Fe3)O3.
Nefelina Sienito Nefelina (Na,K)AlSiO4 
 Ortoclásio KAlSi3O8 
 Albita NaAlSi3O8 
Feldspato  Quartzo  SiO2 
 Microclínio KAlSi3O8 
 Albita NaAlSi3O8 
Anortosito Labradorita NaAlSi3O8 – CaAl2Si2O8 
  Caolinita  Al2Si2O5(OH)4 
 Beidelita Al2[Si4O10](OH)2.nH2O 
Agalmatolito Quartzo SiO2 
 Pirofilita Al2Si4O10(OH)2 
 Muscovita KAl2Si3AlO10(OH)2 
 Cianita Al2[SiO4]O 
Albita Albita NaAlSi3O8 
Espodumênio Espodumênio LiAlSi2O6 
Wollastonita Wollastonita CaSiO3 

* Listadas as fases de maior significância. 

 

A pré-selecão do anortosito baseou-se na possibilidade de controlar o excesso de fase 

vítrea com sua introdução na massa cerâmica. Corpos cerâmicos contendo anortosito como 

fundente apresentam reduzida formação de fase vítrea, justificada pela presença de cálcio em 

sua composição. O anortosito foi fornecido pela Tecnargilas Mineração e Beneficiamento, 

empresa mineradora de matérias-prima de massas e engobes cerâmicos. 

A wollastonita é um silicato de cálcio que quando queimado proporciona baixa perda 

ao fogo assim como reduzida fase vítrea. A wollastonita foi fornecida pela NYCO Minerals. 
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O agalmatolito foi pré-escolhido por sua composição rica em potássio. Matéria-prima 

fornecida pela LAMIL, empresa fornecedora de matérias-primas para vidrados cerâmicos. 

O espodumênio selecionado por seu relativamente alto teor de lítio foi fornecido pela 

Colorminas - Colorifício e Mineração SA, empresa de maior atuação na mineração e 

fornecimento de insumos cerâmicos do país. 

A partir destas considerações, os fundentes foram selecionados para caracterização de 

propriedades quanto à formação de fases vítreas durante a queima de massas cerâmicas. Aqui, 

então, a expectativa de ação dos principais álcalis que compõem as principais matérias-primas 

fundentes no mercado cerâmico foi critério relevante para a seleção final dos fundentes a 

serem investigados.  

O feldspato potássico é o mineral de maior abundância na natureza e é o principal 

mineral de potássio. Pode ser concentrado naturalmente ou por beneficiamento. O feldspato 

Sartor foi concentrado em Santa Catarina por desagregação e flotação de monzogranito. 

O fonolito e o nefelina-sienito, apesar da sua ótima fusibilidade, propiciada por 

menores teores de sílica, contêm uma mistura de sódio e potássio. Esta combinação deve 

propiciar comportamento diferenciado dos fundentes com álcalis individualizados. 

O algamatolito mostrou-se muito refratário em cones de fusão. Isto deve ser devido à 

elevada presença de minerais refratário na sua constituição (cianita e muscovita). 

A albita é o principal mineral de sódio. Pode ser encontrada em alta concentração em 

pegmatitos e albititos. 

O cálcio ocorre principalmente em três minerais: calcita (CaCO3), anortita 

(plagioclásio cálcico) e wollastonita (CaSiO3). Escolheu-se a wollastonita, perante o 

plagioclásio para avaliar como fundente por ser isenta da presença de outros álcalis 

(principalmente o sódio), pois estes podem e devem mascarar a atuação do cálcio. O 

anortosito, ocorrente no Rio Grande do Sul apresenta teores de até 2,38% de CaO. A calcita 

também foi desconsiderada devido à dissociação gasosa que ocorre em temperaturas de pré-

sinterização. 

O lítio é elemento constituinte do espodumênio. Mineral ocorrente em pegmatitos em 

Minas Gerais. Estes são beneficiados usando processos de moagem e métodos gravimétricos 
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para retirada de minerais de tântalo. O rejeito é rebeneficiado por métodos magnéticos para a 

retirada do ferro. O sub-produto apresenta albita, quartzo e espodumênio. Não foi ainda 

viabilizado nenhum método para concentrar o espodumênio. Justifica-se a aplicação do 

produto poliminerálico mesmo com pouco Li, pois além de ser único no mercado, tem baixo 

custo e alta fusibilidade em menores temperaturas. 

Considerando os critérios iniciais, portanto, o fonolito, o anortosito, o nefelina sienito 

e o fonolito Fundex foram descartados em função de uma mineralogia menos favorável para o 

trabalho investigativo. Assim, os fundentes definidos para investigação como formadores de 

fase vítrea e contribuição para a formação de porosidade em corpos cerâmicos foram o 

feldspato Sartor, a albita, o espodumênio e wollastonita, minerais de elevada pureza, 

apresentando mineralogia propícia à avaliação conclusiva da ação dos principais álcalis.  

 

5.1.2 Caracterização dos fundentes selecionados 

Os fundentes selecionados foram submetidos à análise petrográfica, granulométrica, 

densidade real, termodilatométrica, termogravimétrica, termodiferencial, cones de fusão e 

piroplasticidade. 

 

5.1.2.1 Análises petrográficas 

Para melhor identificar os minerais constituintes, assim como, avaliar a cristalinidade, 

hábito cristalino e disposição dos mesmos na rocha original, foram confeccionadas lâminas 

petrográficas com amostras brutas dos fundentes selecionados. 

A análise petrográfica foi realizada no Departamento de Mineralogia do Instituto de 

Geociências da UFRGS. A preparação das lâminas constou, inicialmente, do corte de parte da 

amostra de fundente, com posterior colagem em uma lâmina de vidro (Figura 5.2). Estas 

lâminas foram cortadas em disco diamantado e posteriormente polidas (em uma politriz com 

suspensão de alumina em água) até adquirirem uma espessura de aproximadamente 30μm. 

As análises petrográficas foram efetuadas em microscópio petrográfico binocular Leitz 

HM-P01. Trata-se de um microscópio ótico de luz transmitida equipado de polarizador de luz 
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e platina giratória, e com outros dispositivos, como conversor de luz e filtros específicos. Este 

microscópio permitiu a utilização de três técnicas de análises que se diferenciam no modo de 

incidência da luz, sendo chamadas LN (luz natural), LP (luz polarizada) e LC (luz 

convergente). 

 

 
Figura 5.2 - Preparação das lâminas petrográficas. 

 

Feldspato Sartor 

Para avaliação do feldspato Sartor, foram laminadas tanto a rocha sã2 como a rocha 

alterada. A rocha sã permitiu identificar as propriedades mineralógicas das diferentes fases 

constituintes. A rocha alterada, fornecedora do feldspato por concentração em 

beneficiamento, teve de ser submetida a embutimento por resinamento, o que permitiu avaliar 

as condições em que se apresentam os constituintes mineralógicos na formação da matéria-

prima.  

Macroscopicamente, a rocha conhecida como granito Pedras Grandes é holocristalina 

com fenocristais avermelhados de feldspato alcalino e matriz cinza esverdeada. Apresenta 

textura fanerítica grossa com tamanho de grãos variando entre 3 mm e 20 mm, sendo a forma 

geral dos grãos hipidiomórfica. A mineralogia essencial é constituída por plagioclásio, 

                                                 

 

2 Rocha sã é dito para rocha onde não ocorreu alteração de seus minerais constituintes 
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feldspato alcalino e quartzo, sendo a mineralogia varietal formada por biotita. O epidoto 

ocorre como mineral acessório. 

Predomina a textura porfirítica marcada por fenocristais de feldspato alcalino, com 

dimensão média de 15 mm, envolvido por uma matriz fanerítica média a grossa, composta por 

plagioclásio, biotita e quartzo e epidoto. Os fenocristais são, geralmente, anédricos, ocorrendo 

poucos contatos entre os pórfiros. Observa-se igual distribuição percentual de pórfiros e 

matriz na rocha. 

O plagioclásio apresenta forma geral subédrica, de hábito tabular alongado, com 

dimensões variando entre 8 mm e 3 mm. O quartzo ocorre de forma anédrica a subédrica de 

hábito arredondado, com dimensões que variam de 5 mm a 2 mm. A biotita possui forma 

subédrica a euédrica e hábito lamelar, com dimensões entre 5 mm e 1 mm. O epidoto 

apresenta forma subédrica a euédrica com dimensões variando entre 6 mm e 2 mm. 

Microscopicamente, a rocha é composta por plagioclásio, ortoclásio e quartzo. As 

Figuras 5.3 e 5.4 apresentam uma fotografia da lâmina petrográfica da rocha sã em luz natural 

e luz polarizada, respectivamente. 

O plagioclásio tem dimensão média de 0,5 mm e forma geral subédrica. Possui hábito 

tabular alongado e aspecto turvo, causado pela intensa alteração para epidoto e mica branca. 

Definiu-se pelo método de Michel-Lévy o teor de anortita do plagioclásio, sendo este 

oligoclásio (An = 18), coforme pode ser visualizado no diagrama dos feldspatos apresentado 

na Figura 4.13. 

O ortoclásio tem dimensão média de 12 mm e forma geral subédrica. Apresenta 

texturas de exsolução (pertitas) e possui inclusões de plagioclásio, quartzo e minerais 

máficos3. As Figuras 5.5 e 5.6, para luz natural e luz polarizada, respectivamente, mostram o 

plagioclásio em processo de alteração, contornado por cristais de feldspato alcalino mais bem 

preservado. Observa-se, na rocha, dimensão média de 0,7 mm do quartzo e forma anédrica. 

Possui fraturas irregulares e extinção ondulante. 

                                                 

 

3 Máfico é todo mineral ferromagnesiano constituinte de rochas ígneas. 



 

49 

 

 
Figura 5.3 - Fotografia em lâmina petrográfica do granito Pedras Grandes em luz natural. 

 
 

 
Figura 5.4 - Fotografia em lâmina petrográfica do granito Pedras Grandes em luz polarizada. 
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Figura 5.5 - Fotografia em lâmina petrográfica, detalhando o feldspato e o plagioclásio em luz 

natural. 

 

 
Figura 5.6 - Fotografia em lamina petrográfica, detalhando o feldspato e o plagioclásio em luz 

polarizada. 

 

A mineralogia varietal da rocha é composta por biotita, que tem dimensão média de 

0,3 mm e forma geral subédrica. É evidenciada pela clivagem perfeita e o hábito lamelar. 

Apresenta também, forte alteração para clorita. 
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A mineralogia acessória é composta por alanita, zircão e apatita. O primeiro mineral é 

subédrico e tem dimensão média em 0,4 mm, enquanto que os outros dois tem forma euédrica 

e dimensões médias em torno de 0,07 mm. A Tabela 5.5 apresenta uma estimativa visual da 

composição mineralógica do feldspato investigado. Sua classificação petrográfica (QAPF) é 

de Monzogranito. 

 

Tabela 5.5 - Composição mineralógica por estimativa visual do feldspato investigado. 

Mineral % volume 
feldspato alcalino 29 
plagioclásio 31 
quartzo 35 
biotita 3 
epidoto 2 

 

Albita 

A albita estudada encontra-se na forma de areia proveniente da decomposição de uma 

rocha denominada comercialmente como albitito. Trata se de uma rocha é holocristalina, 

fanerítica média, equigranular e hipidiomórfica com coloração cinza clara. Os constituintes da 

rocha são plagioclásio e quartzo. O plagioclásio apresenta forma subédrica e dimensão média 

de 1 mm enquanto o quartzo apresenta forma anédrica e dimensão média de 8 mm. 

Microscopicamente, confirma-se que a mineralogia essencial da rocha é constituída 

por plagioclásio e quartzo, conforme pode ser observado em luz natural e polarizada 

respectivamente nas Figuras 5.7 e 5.8. 

O plagioclásio, de aspecto turvo, tem dimensão média de 0,4 mm e forma subédrica de 

contatos irregulares. Possui significativa alteração para mica branca, sendo que esta se 

concentra preferencialmente no centro dos cristais. O plagioclásio foi classificado pela técnica 

de Michel-Lévy como oligoclásio (An = 20). A fotografia apresentada na Figura 5.9 detalha o 

plagioclásio extraído como matéria prima cerâmica. 

O quartzo tem forma anédrica e dimensão média de 0,03 mm onde alguns cristais 

possuem extinção ondulante. A mineralogia acessória é marcada por poucos minerais opacos. 

Epidoto apresenta a mineralogia secundária, localizando-se sobre ou entre grãos de 
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plagioclásio. A Tabela 5.6 apresenta uma estimativa visual da composição mineralógica da 

albita utilizada neste trabalho. Sua classificação petrográfica (QAPF) é de tonalito. 

 

 
Figura 5.7 - Fotografia em lâmina petrográfica do tonalito albitizado em luz natural. 

 

 
Figura 5.8 - Fotografia em lâmina petrográfica do tonalito albitizado em luz polarizada. 
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Figura 5.9 - Fotografia em lâmina petrográfica, detalhando o plagioclásio em luz polarizada. 

 

Tabela 5.6 - Composição mineralógica por estimativa visual da albita. 

Mineral % volume 
plagioclásio 55 
quartzo 44,8 
opacos 0,2 

 

Espodumênio 

O espodumênio é um mineral tabular de composição química LiAlSi2O6  

(8,03 % Li2O, 27,40 % Al2O3, 64,58 % SiO2) com densidade entre 3,15 e 3,2 g/cm3, brilho 

vítreo, cor branco, cinza, róseo (kunzita), amarelo ou verde (hidolenita). Pode estar associado 

com outros minerais alcalinos. Ocorrem em pegmatitos, aplitos e granitos litiníferos, sendo 

que nos pegmatitos chegam a ocorrer sob a forma de cristais gigantescos, de até 90 toneladas. 

É matéria-prima importante na obtenção de sais de lítio empregados em cerâmica e fabricação 

de vidro e as variedades transparentes e de bela coloração constituem pedras preciosas de 

grande valor (Ebert, 2003). 

O espodumênio estudado é um subproduto de beneficiamento de minerais de lítio. 

Ocorre megascopicamente na forma de um grande pegmatito. Tanto macro como 

microscopicamente verifica-se que a mineralogia essencial é composta por plagioclásio, 

ortoclásio e quartzo. As Figuras 5.10 e 5.11 apresentam as fotografias das lâminas 

petrográficas da rocha estudada, sob luz natural e luz polarizada, respectivamente. O 
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plagioclásio é subédrico com dimensão média de 0,5 mm. Sua alteração é incipiente e mostra 

contatos irregulares. É determinado como oligoclásio, com teor de An em 18. O ortoclásio 

tem dimensões maiores que 2 mm de forma euédrica. Apresenta poucas inclusões de minerais 

máficos. 

 

 
Figura 5.10 - Fotografia em lâmina petrográfica do pegmatito sob luz natural. 

 

 

 
Figura 5.11 - Fotografia em lâmina petrográfica do pegmatito sob luz polarizada. 
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O quartzo tem dimensão média de 0,1 mm de hábito granular e forma anédrica. Não é 

disposto de maneira homogênea na rocha, muitas vezes, formando agregados intersticiais e 

fazendo parte de uma matriz também composta por feldspato alcalino e piroxênio. 

A mineralogia varietal é composta por espodumênio e lepidolita. A lepidolita, de 

dimensão média de 0,4 mm, apresenta forma subédrica e hábito lamelar, enquanto o 

espodumênio, de dimensão média 2 mm, tem forma geral subédrica e contatos irregulares.A 

Tabela 5.7 apresenta uma estimativa visual da composição mineralógica do espodumênio 

investigado. Sua classificação petrográfica QAPF é de Lepidolita Espodumênio 

Monzogranito. 

 

Tabela 5.7 - Composição mineralógica por estimativa visual do espodumênio. 

Mineral % volume 
plagioclásio 25 
ortoclásio 15 
quartzo 30 
espodumênio 15 
lepidolita 15 

 

Wollastonita 

Pela dificuldade de se obter amostra de wollastonita que permitisse a confecção de 

lâminas petrográfica, o melhor método para identificação dos minerais constituintes foi a 

microscopia eletrônica de varredura. Na Figura 5.12, pode se verificar sua morfologia típica 

antes da moagem: microcristrais de hábito acicular de comprimento médio na ordem de 20 

μm e espessuras menores de 5 μm. 
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Figura 5.12 - Morfologia dos grãos de wollastonita antes de serem submetidos ao processo de 

moagem. 

 

5.1.2.2 Análises granulométrica e morfológica 

Os fundentes foram submetidos a uma seqüência de moagem com tempos pré-

determinados, a fim de se verificar a evolução da distribuição granulométrica e identificar 

possível variabilidade de curvas granulométricas, visto que cada matéria prima é distinta nas 

suas propriedades mineralógicas. 

As amostras foram moídas a seco, tentando evitar ao máximo a contaminação dos 

agentes de moagem e similarizando, tanto quanto possível, os processos industriais utilizados 

pelas empresas fabricantes de revestimentos cerâmicos. Foi empregado um moinho de bolas, 

mantendo-se a relação 3:1 em peso, entre os corpos moedores e a matéria-prima. Foram 

utilizados corpos moedores de alta alumina (>92% de Al2O3), de três diferentes diâmetros: 20, 

16 e 12 mm. Os tempos de moagem para cada fundente foram 2 min, 4min, 9 min, 14 min, 24 

min, 30 min, 60 min e 90 min. 

Para a análise da distribuição do tamanho de partículas das amostras de matérias-

primas, foi utilizado o método de difração de raios laser por meio do granulômetro a laser 

marca CILAS modelo 1180. A Figura 5.13 apresenta a variação do tamanho médio das 

partículas em função do tempo de moagem a que foram submetidas. Os gráficos 

correspondentes encontram-se no Anexo II. 
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Figura 5.13 - Variação do tamanho médio das partículas dos fundentes investigados em função 

do tempo de moagem. 

 

Nos gráficos de distribuição granulométrica, pode se avaliar a diferença das 

granulometrias nas quais as matérias-primas são fornecidas às indústrias cerâmicas com a 

eficiência da moagem da albita, do espodumênio e do feldspato, comparados com o a 

wollastonita, que sofre proporcionalmente menor redução granulométrica. 

As Figuras 5.14 a 5.17 apresentam imagens obtidas por microscópio eletrônico de 

varredura que permitem visualizar a morfologia das partículas dos fundentes investigados, 

tanto na sua forma no fornecimento quanto à adquirida no processo de redução 

granulométrica praticada. 

O feldspato foi o que sofreu maior redução granulométrica. Isto se deve 

provavelmente à maior friabilidade, proporcionada pelos planos de clivagem e à relativa 

ausência de quartzo na matéria-prima. Note-se na Figura 5.14, a forma irregular das partículas 

antes e após moagem. 
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Figura 5.14 - Morfologia dos grãos de feldspato antes (esquerda) e após (direita) serem 

submetidos ao processo de moagem. 

 

A significativa redução granulométrica da albita (Figura 5.15) pode ser creditada à 

clivagem do mineral. Da mesma forma que para o feldspato, as partículas mantiveram a 

mesma forma irregular após moagem. 

 

 
Figura 5.15 - Morfologia dos grãos de albita antes (esquerda) e após (direita) serem submetidos 

ao processo de moagem. 

 

O espodumênio, que é fornecido numa faixa de granulometria bem mais padronizada, 

apresenta friabilidade semelhante à da albita, salientando que a mesma é constituinte da 

matéria-prima. Grãos de quartzo também interferem na sua friabilidade. Sua morfologia é 

nitidamente irregular, com arestas bem definidas. 
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Figura 5.16 - Morfologia dos grãos de espodumênio antes (esquerda) e após (direita) serem 

submetidos ao processo de moagem. 

 

A wollastonita, devido ao seu hábito acicular e por já ser fornecida numa faixa 

granulométrica bem menor, apresenta pouca redução granulométrica. Isto se evidencia, 

comparando as imagens da Figura 5.17, destacando-se apenas a partição dos cristais bem mais 

finos.  

 

 
Figura 5.17 - Morfologia dos grãos de wollastonita antes (esquerda) e após (direita) serem 

submetidos ao processo de moagem. 

 

5.1.2.3 Densidade real 

A densidade real das matérias-primas foi determinada usando um picnômetro de gás 

hélio fabricado por QUANTACHROME CORPORATION, modelo MVP-01. Foram 

determinadas as densidades reais de cada um do fundentes para estimativa da densidade a 

verde das formulações das massas cerâmicas. A Tabela 5.8 apresenta esses valores. 
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Tabela 5.8 - Densidades reais dos fundentes investigados. 

Fundente g.cm-3 
feldspato  2,61 
albita 2,66 
espodumênio 2,71 
wollastonita 2,86 

 

5.1.2.4 Análises termogravimétrica e termodiferencial 

As análises termogravimétrica e termodiferencial (ATG e ATD) foram realizadas em 

uma termobalança HARROP. As amostras foram submetidas a uma taxa de aquecimento de 5 

K/min até a temperatura de 1100°C. As Figuras 5.18 a 5.21 apresentam comportamento dos 

fundentes investigados quanto à perda de massa e ao balanço energético quando submetidos a 

aquecimento. 

O termograma apresentado na Figura 5.18 apresenta o comportamento do feldspato. 

Nota-se uma baixa perda de massa relativamente constante durante o aquecimento. Não se 

evidencia nenhum pico que caracteriza uma transformação de fases, apenas uma banda de 

oxidação em torno de 800°C. 

A albita representada no diagrama da Figura 5.19 apresenta um pico endotérmico em 

torno de 100ºC proveniente da desidratação, acarretando em uma perda de massa de 0,4%. 

Posteriormente apresenta um pequeno pico à 570ºC na temperatura de transformação do 

quartzo. Observa-se também uma pequena perda de massa (0,8%) ao longo da faixa de 

temperatura que vai de 150ºC a 650ºC, correspondendo à volatilização de compostos 

orgânicos. Já a 920º ocorre uma pequena perda de massa, que acompanhado por uma pequena 

deflexão da curva da DTA, sugere a dissociação de um sal. 

O termograma apresentado pelo espodumênio na Figura 5.20 não registra nenhuma 

perda de massa. Observa-se apenas um pequeno pico a 565ºC, marcando a transformação do 

quartzo e um a temperatura de 1.100ºC, marcando a nucleação de uma nova fase. 
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ANÁLISE TÉRMICA SIMULTÂNEA DO FELDSPATO
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Figura 5.18 - Curva termogravimétrica (ATG) e termodiferencial (ATD) do feldspato. 

 

ANÁLISE TÉRMICA SIMULTÂNEA DA ALBITA
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Figura 5.19 - Curva termogravimétrica (ATG) e termodiferencial (ATD) da albita. 
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ANÁLISE TÉRMICA SIMULTÂNEA DO ESPODUMÊNIO
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Figura 5.20 - Curva termogravimétrica (ATG) e termodiferencial (ATD) do espodumênio. 

 

As curvas ATG e ATD da wollastonita (Figura 5.21) mostram, respectivamente, uma 

perda de 2,5% de massa à temperatura de 700ºC, associada a um pico endotérmico que 

caracterizam a dissociação do carbonato de cálcio, evidenciando a presença, neste percentual, 

de calcita na matéria-prima. 

ANÁLISE TÉRMICA SIMULTÂNEA DA WOLLASTONITA
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Figura 5.21 - Curva termogravimétrica (ATG) e termodiferencial (ATD) da wollastonita. 
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5.1.2.5 Análise termodilatométrica 

As análises termodilatométricas foram realizadas com um dilatômetro marca 

HARROP, modelo TDA-726-SC. Os corpos-de-prova foram cortados na forma de um bastão 

com dimensões de 5x5x60 mm3. A temperatura máxima de investigação foi de 1100°C, com 

uma taxa de aquecimento de 150 K/h. A Figura 5.22 apresenta a curva da dilatação térmica de 

cada uma dos fundentes investigados. Esta figura foi elaborada observando o comportamento 

dilatométrico durante o resfriamento, afim de não ocorrer interferências de retração linear de 

queima no cálculo dos valores dos coeficientes de dilatação. 

Observa-se que o comportamento da wollastonita mostra-se retilíneo, enquanto que a 

albita e o espodumênio apresentam a curva de transformação do quartzo em temperatura 

próxima a 570º C. Já o feldspato apresenta menor intensidade da curva, em virtude da boa 

redução no teor de quartzo proporcionado pelo processo de beneficiamento ao qual foi 

submetido. A Tabela 5.9 apresenta os valores dos coeficientes de dilatação térmica dos 

fundentes investigados, calculados em função da inclinação média das curvas 

termodilatométricas, entre 25°C e 1100°C. 

Apesar da transformação do quartzo, a albita apresentou o menor coeficiente 

dilatométrico, o que possibilitaria maior aplicabilidade em formulações com matérias-primas 

com baixos coeficientes de dilatação térmica. Já o feldspato e o espodumênio apresentam 

maior compatibilidade em formulações com matérias-primas que apresentem coeficientes 

maiores. A wollastonita propiciaria rápido resfriamento na queima, pois não sofre 

transformações de fases. 
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Figura 5.22 - Análise termodilatométrica dos fundentes investigados. 

 

Tabela 5.9 - Coeficientes de dilatação térmica dos fundentes investigados. 

Fundente x 10-6.K-1 

feldspato  10,2 

albita 8,47 

espodumênio 10,0 

wollastonita 10,0 

 

5.1.2.6 Cones de fusão 

Os cones de fusão dos fundentes proporcionam uma visão preliminar de propriedades 

com grau de fusibilidade, escorrimento relativo à viscosidade do líquido formado, cor de 

queima, tipo de porosidade formada. Comparativamente, o método permite identificar o 

potencial de aproveitamento do fundente em uma massa cerâmica. 

Os cones de fusão dos fundentes foram conformados e queimados de acordo com 

metodologia padrão utilizada pelos principais fabricantes de grês porcelanato. Inicialmente, os 

fundentes foram moídos. A moagem foi feita em moinho de bolas a seco até ser reduzida à 

fração abaixo de 150 μm (100 #). 
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Após a moagem dos fundentes, os cones foram moldados manualmente em uma forma 

cônica metálica com base de 3,5 cm de diâmetro por 3 cm de altura. Colocados em base 

refratária coberta com pó de alumina, os cones foram levados à queima a 1280°C, com taxa 

de aquecimento de 5 K/min, permanecendo no patamar máximo por 6 min.O resfriamento foi 

livre. A Figura 5.23 apresenta fotografias (lateral e de topo) dos cones de fusão após ensaio. A 

albita e espodumênio mostraram alta fluidez na fase líquida enquanto que o feldspato e a 

wollastonita apresentaram baixíssima deformação.  

 

 
Figura 5.23 - Fotografia lateral e de topo dos cones de fusão dos fundentes. Da esquerda para a 

direita: wollastonita, feldspato, albita e espodumênio. 

 

5.1.2.7 Avaliação da piroplasticidade 

A piroplasticidade (viscosidade) mais aceita é a proposta por Brow (2003), baseada na 

Equação 5.1, onde a viscosidade (η) é inversamente proporcional ao raio de deflexão(V) de 

uma placa de material vítreo submetido a altas temperaturas, IC é o momento de inércia, M é a 

distância entre os apoios, ρ é a densidade, A é a área seccional. 

η = (gL3
 /2.4IcV)·((M+Aρ )/1.6)    (Equação 5.1) 

O modelo adequado por Enrique (1986) para medida do índice de piroplasticidade 

para corpos retangulares é dado pela Equação 5.2, onde IP é o índice de piroplasticidade  
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(cm-1); h é a espessura do corpo (cm); S é a flecha de deformação (medida pela deflexão do 

corpo de prova); e L é a distância entre os apoios refratários. 

 

IP = 4 h2 S   (A)                (Equação 5.2) 
3 L4 

 

Os ensaios de piroplasticidade permitem prever possíveis excessos de fase vítrea ou 

exagerada viscosidade em massas cerâmicas em função da temperatura de queima. Pode-se, 

então, aferir a quantidade de fundentes ideal para cada massa formulada. Nos ensaios com 

matérias-primas puras, pode se verificar a temperatura inicial de amolecimento e 

conseqüentemente o início da formação da fase líquida. 

Os fundentes foram submetidos aos ensaios de piroplasticidade, conforme Figuras 

5.24 e 5.25, onde pode se avaliar a faixa de temperatura de atuação da albita, do espodumênio 

e do feldspato. A wollastonita não demonstrou comportamento piroplástico, por ser refratária 

a esta temperatura. Para tanto, os fundentes foram prensados na forma de paralelepípedos com 

dimensões de 60 x 200 mm2 e altura de aproximadamente 7 mm. A distância entre os apoios 

(L) mediu 110 mm. 

 

 
Figura 5.24 - Comportamento piroplástico do feldspato nas temperaturas de queima: 1200ºC, 

1220ºC, 1240ºC e 1260ºC. 
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Figura 5.25 - Comportamento piroplástico dos fundentes nas temperaturas de queima: 1150ºC a 

1280ºC. 

 

Através do cálculo da deformação dos diferentes fundentes nas diferentes 

temperaturas, pode-se obter o gráfico comparativo apresentado na Figura 5.26. 
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Figura 5.26 - Curvas de piroplasticidade dos fundentes investigados. 



 

68 

5.2 Métodos 

Para avaliar o seu comportamento na formação da fase vítrea de corpos cerâmicos, os 

fundentes investigados e demais matérias-primas de base de produtos porcelânicos foram 

formuladas na forma de massas e processadas conforme a seguir descrito. Os métodos a 

seguir descritos dizem respeito ao processamento cerâmico das massas para a obtenção dos 

corpos-de-prova, bem como sua caracterização. 

 

5.2.1 Processamento cerâmico 

5.2.1.1 Formulação 

As matérias-primas foram formuladas de modo representativo à escala industrial, ou 

seja, respeitando faixas de proporção observadas em formulações industriais. A Tabela 5.10 

exemplifica a sistemática seguida. Para cada fundente foi definido um grupo de formulação, 

onde as combinações foram propostas em função dos resultados obtidos nas análises 

individuais dos mesmos.  

 

Tabela 5.10 - Formulação dos corpos cerâmicos com os fundentes investigados. 

MATÉRIA-PRIMA 1 2 3 4 5 6 

Fundente pré-selecionado 50 50 50 25 25 33 

Quartzo 50   25  34 

Caulim  50  50 50  

Talco   50  25 33 

Total 100 100 100 100 100 100 

 

5.2.1.2 Moagem 

As formulações foram moídas a seco em moinho de bolas tipo “periquito”, mantendo-

se a relação 3:1 em peso, entre os meios de moagem e a matéria-prima. Foram utilizados 

corpos moedores de alta alumina (>92% de Al2O3), de três diferentes diâmetros: 20, 16 e 12 

mm. Visto que as matérias-primas estavam pré-moídas, o tempo de moagem para cada massa 

foi de quinze minutos. 
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Após moagem, foi determinada a área superficial específica de cada fundente 

investigado, segundo a equação de BET (Brunauer-Emmett-Teller). O equipamento utilizado 

foi um QUANTACHROME, modelo NOVA 1000. A área superficial específica, obtida por 

uma média de cinco ensaios para cada fundente, é apresentada na Tabela 5.11. 

 

Tabela 5.11 - Área superficial específica dos fundentes investigados. 

Fundente m2.g-1 

feldspato  2,55 

albita 2,81 

espodumênio 2,46 

wollastonita 2,02 

 

5.2.1.3 Granulação 

Com o intuito de um melhor preenchimento da matriz na prensagem, as massas 

cerâmicas foram umidificadas com água borrifada e colocadas em repouso por 24 horas, para 

uma maior homogeneidade na umidade. Posteriormente, a massa cerâmica foi desagregada 

em um almofariz de porcelana, até passarem em malha de 84 μm (# 20), já na forma de 

pequenos aglomerados de partículas. 

 

5.2.1.4 Prensagem 

As massas granuladas foram compactadas, utilizando-se uma prensa hidráulica com 

estampos metálicos, com as dimensões 20x60mm2, com altura de aproximadamente 7 mm, 

em regime uniaxial de simples efeito. A pressão de compactação praticada foi de 20 MPa, 

usual na prensagem de placas cerâmicas. As densidades aparentes típicas, obtidas por 

picnometria, dos corpos-de-prova prensados, formulados apenas com fundentes, são 

apresentadas na Tabela 5.12. 
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Tabela 5.12 - Densidades aparentes (por picnometria) dos fundentes investigados após 

prensagem axial de simples efeito. 

Fundente g.cm-3 

feldspato  1,56 

albita 1,60 

espodumênio 1,67 

wollastonita 1,56 

 

5.2.1.5 Queima 

Após a prensagem, os corpos-de-prova foram colocados em estufa a 100ºC, por 24 

horas, a fim de eliminar a umidade. A seguir, os corpos-de-prova foram queimados em forno 

mufla, com resistências SiC, marca Lenton. As curvas de sinterização utilizadas encontram-se 

na Tabela 5.13. 

 

Tabela 5.13 - Curva de queima dos corpos cerâmicos. 

Temperatura 
de queima 

(°C) 

Taxa de 
aquecimento. 

(K/h) 

Patamar de 
Queima 

(min) 

Ciclo Total de 
Queima 

(h) 

1140 300 30 4:12 

1160 300 30 4,16 

1180 300 30 4,20 

1200 300 30 4,24 

1220 300 30 4,28 

1240 300 30 4,32 

 

5.2.2 Caracterização dos corpos cerâmicos 

Após queima, os corpos cerâmicos foram caracterizados quanto a suas propriedades 

físicas, mecânicas e análise microestrutural.Determinação da Porosidade Aparente e Absorção 

de Água 
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A porosidade está quase sempre presente em materiais cerâmicos preparados por 

compactação de pó, seguido de tratamentos térmicos e pode ser definida como a fração entre 

o volume de espaços vazios e o volume total da amostra (volume ocupado somente pelo 

sólido mais o volume de vazios). 

Existem dois tipos de porosidade em qualquer corpo, a porosidade fechada e a 

porosidade aberta ou aparente, conforme está esquematizado na Figura 5.27. 

Como os poros fechados normalmente não podem ser detectados, a porosidade é 

geralmente caracterizada como porosidade aberta ou aparente, que se relacionam aos poros 

que tem acesso à superfície. A porosidade aparente não só é mais fácil de medir 

experimentalmente, se comparada com a fechada, como é também a mais importante, pois 

afeta diretamente propriedades tais como permeabilidade e área superficial. 

Para calcular a porosidade aparente, foi utilizado o método de absorção de água pelo 

corpo-de-prova. Conhecendo-se a massa seca, a massa imersa e a massa úmida, a porosidade 

aparente é obtida utilizando-se a Equação 5.3. Este método é limitado no caso de ocorrência 

de microporosidade, pois a tensão superficial da água dificulta sua absorção. 

A partir da Equação 5.3, pode-se calcular a porosidade aberta do corpo cerâmico, 

também denominada de absorção de água. 

P
M M
M Mpa

u s

u i

=
−
−

⎡

⎣
⎢

⎤

⎦
⎥.100     (Equação 5.3) 

 

 
Figura 5.27 – Tipos de porosidades existentes em um corpo sólido. 
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5.2.2.1 Retração linear 

A retração linear foi determinada utilizando-se um paquímetro com fundo de escala de 

150 mm e resolução de 0,02mm. O comprimento dos corpos-de-prova foi medido, antes da 

queima, após secagem a 110°C, e comparado com mesma medida após queima. A retração 

linear (RL) foi calculada conforme Equação 5.4: 

 

( ) 100/ ×−= SQS LLLRL     (Equação 5.4) 

 

onde RL é a retração linear em %; LS é o comprimento do corpo-de-prova seco a 110°C, em 

mm; LQ é o comprimento do corpo-de-prova após a queima, em mm. 

A retração linear permite visualizar não só densificação dos corpos cerâmicos 

sinterizados, nas diferentes temperaturas e formulações, como também a possibilidade de uma 

expansão originada pela pressão interna dos poros na presença de excesso de fase líquida. 

 

5.2.2.2 Caracterização microestrutural 

A análise microestrutural dos corpos cerâmicos foi efetuada através da avaliação dos 

seguintes critérios: i) fases presentes (incluindo porosidade); ii) composição das fases; iii) 

proporção das fases; iv) tamanho (distribuição de tamanho) das fases; v) distribuição das 

fases; vi) forma das fases; vii) orientação das fases. 

Os critérios de análise microestrutural foram avaliados através de microscopia 

eletrônica de varredura (MEV), em um microscópio modelo Philips XL-20. Os corpos 

cerâmicos para análise por MEV foram preparados segundo procedimentos padronizados. 

Iniciou-se pela etapa de lixamento, utilizando-se lixas de grana em ordem crescente, seguida 

pela etapa de polimento, realizada em uma politriz com uma manta e suspensão de alumina 

em água. Antes de sua inserção no MEV, receberam uma fina camada de ouro em um 

equipamento de metalização.  

A fim de se identificar as formações de novas fases, principalmente vítrea e mulita, 

permitindo avaliar suas influências sobre o comportamento da porosidade, foram 
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confeccionados corpos-de-prova com as formulações que sinterizaram até obter boa 

gresificação. 

Para a preparação das amostras, os corpos-de-prova foram cortados e polidos com uma 

seqüência de lixas e abrasivos e submetidos a ataque químico com ácido fluorídrico diluído a 

40% por 10s. Posteriormente foram reavaliados no microscópio eletrônico de varredura. 

 

5.2.3 Erro das medidas experimentais 

Para análise do erro das medidas foi utilizado o método de Kleine e Mc Clintock. 

Neste método o erro experimental é função das variáveis medidas conforme a Equação 5.7. 

       ΔF=((∂F/∂L5.ΔL5)2+(∂F/∂L10.ΔL10)2+(∂F/∂L15.ΔL15)2+...+(∂F/∂Ln.ΔLn)2)0.5 (Equação 5.7) 

Nesta função ΔF é o erro da função calculada e as variáveis L5 a ... Ln são as 

grandezas medidas (Marques, 2006). 

Para as medidas da absorção de água, calculada pela Equação 5.3, o erro será função 

da imprecisão da balança utilizada que é de ± 0,01g. Neste caso, as medidas apresentam erro 

da ordem de 0,2%. 

Para a retração linear, o erro é função das medidas feitas com o paquímetro. O erro do 

paquímetro é de ± 0,02 mm do valor medido. O erro total calculado fica em torno de ± 1%. 
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6 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

As discussões deste trabalho foram ordenadas de modo comparativo entre as matérias-

primas de base cerâmica para combinarem com os fundentes selecionados. 

 

6.1 Formulações com quartzo 

A Figura 6.1 apresenta a variação da porosidade dos corpos cerâmicos, formulados 

com os fundentes investigados neste trabalho e quartzo, em função da temperatura de queima. 

Na presença do quartzo, pôde-se constatar que houve uma nítida redução da porosidade 

aparente dos corpos cerâmicos para temperaturas crescentes de queima, como era de se 

esperar. Exceção a esse comportamento, foram os corpos cerâmicos formulados com 

wollastonita e quartzo, que praticamente mantiveram a mesma porosidade aparente 

independente da temperatura de queima, até 1260°C. O valor da porosidade aparente foi 

mantido em torno de 41,7%, praticamente a do corpo a verde. 
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Figura 6.1 - Variação da porosidade aparente dos corpos cerâmicos, com formulação contendo 

os fundentes investigados e quartzo, em função da temperatura de queima. 
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Os corpos cerâmicos que mostraram menor porosidade aparente após queima foram os 

formulados com espodumênio, para uma temperatura de queima de 1200°C: 1,11% de 

porosidade aparente. Este nível de porosidade aparente só foi atingido pelos corpos cerâmicos 

formulados com feldspato, para uma temperatura de queima de 1240°C. Já os corpos 

cerâmicos formulados com a albita apresentaram porosidade aparente remanescente de 

7,10%, à temperatura de 1220°C. 

O quanto da porosidade total do corpo cerâmico é aberta, medida pela absorção de 

água, pode ser avaliado pelo gráfico da Figura 6.2. Os corpos cerâmicos foram reduzindo a 

absorção de água dentro da expectativa proporcionada pela fusibilidade apresentada nos cones 

de fusão (Figura 5.23). À medida que a peça foi retraindo e densificando, a porosidade foi 

fechando e reduzindo a capacidade de penetração de líquidos para o interior dos poros. 
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Figura 6.2 - Variação da absorção dos corpos cerâmicos, com formulação contendo os fundentes 

investigados e quartzo, em função da temperatura de queima. 

 

A wollastonita apresentou comportamento refratário na presença do quartzo. Assim, 

como foi anteriormente observado no gráfico da Figura 6.1, a combinação é praticamente 

inerte em todo intervalo de temperaturas investigado até a temperatura máxima de queima. 

Deve-se isso à elevada quantidade de fase cristalina na composição mineralógica do corpo 

cerâmico formulado com esses constituintes e, por conseguinte, reduzida quantidade de fase 
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vítrea. Quanto ao espodumênio, é de se esperar que o piroxênio, por ter ponto de fusão mais 

baixo, tenha fechado a porosidade em temperaturas significativamente baixas, fazendo com 

que o corpo cerâmico praticamente gresifique para uma temperatura de queima de 1200°C. 

Com o auxílio do diagrama de fases binário SiO2-LiAlSiO4, proposto por Stuart (1978) 

e apresentado na Figuras 6.3, é possível encontrar-se subsídio para explicar a mais elevada 

densificação verificada pelos corpos cerâmicos formulados com espodumênio e quartzo. 

Nota-se no diagrama ternário NaAlSi308-SiO2-LiAlSiO4 (Figura 6.4), também proposto por 

Stuart (1978), que a presença do sódio, identificado nas análises químicas (Tabela 5.5) e 

mineralógicas (Figura II.9), proporciona um eutético ainda de mais baixa temperatura. Como 

conseqüência, há uma redução significativa da porosidade. 

 

E1E1  
Figura 6.3 – Diagrama de fases binário SiO2-LiAlSiO4 (Stuart, 1978) detalhando o 

posicionamento da formulação do quartzo com o espodumênio (E1). 
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E1E1E1

 
Figura 6.4 – Diagrama de fases ternário NaAlSi308-SiO2-LiAlSiO4 (Stuart, 1978) detalhando o 

posicionamento da formulação do quartzo com o espodumênio (E1).. 

 

Via-de-regra, a porosidade é originada pelo empacotamento deficiente das partículas, 

que constituem a matéria-prima, durante a etapa de compactação na conformação do corpo 

cerâmico. Assim, a análise da diminuição/eliminação da porosidade em um corpo cerâmico 

em função da temperatura deve incluir esta consideração. 

As quatro formulações têm distribuição de tamanhos de partícula semelhantes, o que 

faz crer que a porosidade a verde deve ser bastante parecida. Assim, é de se esperar que a 

retração mais elevada ocorra para os corpos cerâmicos que eliminaram mais poros.  

De fato, pela análise da Figura 6.5, que apresenta a retração linear dos corpos 

cerâmicos formulados com fundentes e quartzo, pode-se observar que somente os corpos 

cerâmicos formulados com wollastonita e quartzo não retraíram, mesmo para a temperatura de 

queima de 1260ºC. Os corpos cerâmicos formulados com quartzo e espodumênio e os 
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formulados com quartzo e albita cessaram a retração em temperaturas abaixo de 1200ºC, 

enquanto que os corpos cerâmicos formulados com quartzo e feldspato sofreram ainda 

transformações em temperaturas acima de 1200ºC. 

A retração dos corpos cerâmicos investigados, com a exceção dos formulados com 

wollastonita e quartzo, vai se desenvolvendo progressivamente com o aumento da 

temperatura. Esta curva de retração é típica da sinterização por fluxo viscoso, para materiais 

de natureza vítrea (Clark e Reed, 1986 e Amorós, 1996). 
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Figura 6.5 - Variação da retração linear dos corpos cerâmicos, com formulação contendo os 

fundentes investigados e quartzo, em função da temperatura de queima. 

 

Os corpos cerâmicos formulados com feldspato e quartzo apresentaram uma taxa de 

densificação maior do que os corpos cerâmicos formulados com espodumênio e quartzo e 

albita e quartzo, desconsiderando os corpos cerâmicos das formulações de wollastonita e 

quartzo, que praticamente não retraíram no intervalo de temperaturas de queima investigado. 

Ainda, a densificação dos corpos cerâmicos formulados com espodumênio e quartzo e albita e 

quartzo tendem a uma estabilização a temperaturas mais elevadas (1180°C e 1200°C, 

respectivamente). Esta tendência na curva de retração é característica dos materiais em que 
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coexistem fases cristalinas e vítreas, que diminuem ou até paralisam a sinterização por fluxo 

viscoso, muitas vezes por devitrificação da fase vítrea, a exemplo do observado por outros 

pesquisadores, como Escardino (1996) e Helgesson. (1981).  

Nos sistemas de dois componentes, um vítreo e outro cristalino, nos quais, durante a 

queima, o vidro se funde e os cristais não reagem, tem sido verificado que a velocidade de 

densificação diminui na medida em que aumenta a proporção de cristais, chegando a ser 

próxima à nula quando a proporção de fase cristalina da microestrutura alcança 30% do 

volume do corpo cerâmico, segundo Boccaccini (1994).  

A Figura 6.6 apresenta uma micrografia obtida por microscopia eletrônica de 

varredura do corpo cerâmico formulado com espodumênio e quartzo, queimado a 1180°C. Por 

análises com EDS é possível observar a formação de fase vítrea, envolvendo os grãos de 

quartzo, ficando a porosidade condicionada a pequenas bolhas e aos contatos dos grãos de 

quartzo. Os poros nos contatos do quartzo são menores e alongados, enquanto que os 

dispersos na fase vítrea são maiores e esféricos. O alto grau de arredondamento da porosidade 

é justificado pela baixa viscosidade da fase vítrea formada. De fato, a piroplasticidade do 

espodumênio ainda seria incipiente a essa temperatura, a julgar pelos resultados de 

piroplasticidade apresentados na Figura 5.26.  

 

 
Figura 6.6 – Micrografia do corpo cerâmico formulado com espodumênio e quartzo, queimado a 

1180°C. 
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A Figura 6.7 apresenta a microestrutura do mesmo corpo cerâmico, agora atacada com 

ácido fluorídrico. É possível observar uma intensa presença de quartzo e baixa, ou quase nula, 

dissolução perante a fase vítrea, já que os cristais estão com as arestas muito pouco 

arredondadas. Os sulcos abertos por capilaridade pelo ácido fluorídrico junto aos contornos 

dos grãos de quartzo evidenciam a presença das microtrincas, provavelmente promovidas pelo 

comportamento termodilatométrico do quartzo, sem desprezar uma eventual evolução de fases 

gasosas por essas fissuras durante a queima do corpo cerâmico. 

Nestas temperaturas, a viscosidade efetiva na massa cerâmica é demasiadamente baixa 

para que os poros apresentem formatos esféricos. A presença de cristais na massa fundida 

provavelmente impede que a eliminação de poros prossiga a partir destas temperaturas. 

Eventualmente, por essa razão, os corpos cerâmicos formulados com quartzo e feldspato 

sejam menos porosos entre os obtidos com as formulações investigadas. 

 

 
Figura 6.7 – Micrografia do corpo cerâmico formulado com espodumênio e quartzo, queimado a 

1180°C e atacada quimicamente com HF. 

 

A análise da composição mineralógica por difração de raios-X dos corpos cerâmicos 

formulados com espodumênio e quartzo fornece subsídios para o entendimento de que a 

vitrificação da microestrutura ocorre a partir da dissolução das fases cristalinas na fase vítrea, 

mais efetiva quanto maior for a temperatura. A Figura 6.8 apresenta os difratogramas 
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correspondentes aos corpos cerâmicos formulados com espodumênio e quartzo, para as 

temperaturas de queima de 1140°C e 1200°C. 

 

 

Figura 6.8 - Difratogramas comparativos dos corpos cerâmicos, formulados com quartzo e 

espodumênio, para as temperaturas de 1140°C e 1200°C. 

 
Para os corpos cerâmicos queimados a 1140°C, pode-se constatar duas fases 

cristalinas, quartzo e espodumênio. Já, quando os corpos cerâmicos da mesma formulação 

foram queimados à temperatura de 1200°C, não consta mais a fase cristalina espodumênio no 

difratograma correspondente. Com isso, pode-se supor que todo o espodumênio reagiu, 

formando a fase vítrea, que passa a co-existir com o quartzo remanescente. Como resultado, 

há uma quase que completa gresificação da microestrutura nos corpos cerâmicos, evidenciada 

pela porosidade aparente praticamente nula (Figura 6.1). Para efeito de comparação, as 

Figuras 6.9 a 6.11 apresentam os difratogramas dos corpos cerâmicos formulados com 

quartzo e, respectivamente, albita, feldspato e wollastonita. 

Os difratogramas para os corpos cerâmicos formulados com quartzo e albita indicam a 

permanência das fases cristalinas iniciais. No entanto, pela vitrificação da estrutura, 

considerando o aumento significativo da retração linear e redução da porosidade aparente e 

absorção de água a essa associada, pode-se supor que houve a formação de fase vítrea, quando 
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o plagioclásio e o quartzo vão reagindo, tendendo a extinção das fases cristalinas. Porém, até 

a máxima temperatura investigada (1180°C) persiste a presença de albita na composição 

mineralógica do corpo cerâmico. 

 
Figura 6.9 - Difratogramas comparativos dos corpos cerâmicos, formulados com quartzo e 

albita, para as temperaturas de 1140°C e 1180°C. 

 

 
Figura 6.10 - Difratograma comparativo dos corpos cerâmicos, formulados com quartzo e 

feldspato, para as temperaturas de 1160°C e 1240°C. 
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Figura 6.11 - Difratogramas comparativos dos corpos cerâmicos, formulados com quartzo e 

wollastonita, para as temperaturas de 1200°C e 1260°C. 

 

Para os corpos cerâmicos formulados com quartzo e feldspato, verifica-se que além da 

extinção da cristalinidade do fundente, ocorre uma maior redução na intensidade dos picos de 

quartzo. Isto sugere uma maior reatividade do feldspato, associada ao fato do mesmo reagir 

em temperaturas um pouco mais elevadas que o espodumênio e a albita. Na máxima 

temperatura investigada para esta formulação, não há mais resquícios da fase cristalina 

microclínio, inicialmente identificada nos corpos cerâmicos desta formulação (1160°C). 

Assim, remanescem apenas quartzo e fase vítrea, em proporções tais que levam à máxima 

retração linear e à menor porosidade e absorção de água em todo intervalo de temperaturas 

investigado. 

A Figura 6.12 apresenta o diagrama de fases do sistema ternário Na2O-Al2O3-SiO2, 

(Schairer, 1957). O posicionamento das formulações mostra a tendência à refratariedade e 

preservação do quartzo com o aumento de sílica. O aumento da proporção de alumina através 

do caulim proporciona a formação da mulita. O diagrama de fases do sistema ternário K2O-

Al2O3-SiO2, (Schairer, 1957), mostrado na Figura 6.13, indica que o potássio tem 

comportamento similar ao do sódio. 
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Figura 6.12 - Sistema ternário Na2O-Al2O3-SiO2 (Schairer, 1957) detalhando o posicionamento 

da formulação do quartzo com o albita (A1), albita com caulim (A2) e albita com quarto e 

caulim (A4). 

 

Já no caso da formulação do quartzo com wollastonita (Figura 6.11) verifica-se a 

transformação de fases quando é submetida a mais alta temperatura. A wollastonita assume 

uma forma menos complexa de silicato de cálcio enquanto que o quartzo transforma-se em 

cristobalita. Não é observada nenhuma fase que permita verificar a reatividade entre as duas 

matérias-primas. Assim, não se constata a formação de fases vítrea, mesmo na temperatura de 

1260°C, o que confirma a refratariedade dos corpos cerâmicos desta formulação, para todo o 

intervalo de temperatura investigado. 
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Figura 6.13 - Sistema ternário K2O-Al2O3-SiO2 (Schairer, 1957) detalhando o posicionamento da 

formulação do quartzo com o feldspato (S1), feldspato com caulim (S2) e feldspato com quarto e 

caulim (S4). 

 

Isto se deve ao fato de que o quartzo dificulta e até interrompe a eliminação de poros, 

via fluxo viscoso, uma vez que entrava um abaixamento da viscosidade efetiva do sistema 

(Clarck e Reed, 1986 e Gutzov et al., 1998). Ainda, um aumento na temperatura para reduzir 

a viscosidade poderia acarretar em um crescimento dos poros, a exemplo do obtido por 

Gutzov et al., 1998. Possivelmente, a estabilidade da retração linear, mesmo para 

temperaturas crescentes, está associada à formação de cristobalita. 

A reatividade entre quartzo e os fundentes nos corpos cerâmicos investigados pode ser 

explicada pela composição química dos fundentes (Tabela 5.4). Tanto as presenças do lítio no 

espodumênio e do sódio na albita, como o potássio no feldspato, proporcionam uma 

reatividade bem maior que o cálcio na wollastonita.  
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O diagrama de fases que mais justifica essa baixa reatividade é o proposto por Gisby 

(2003), mostrado na Figura 6.14. Por esse diagrama, pode se observar o alto ponto de fusão da 

wollastonita e que o acréscimo de sílica na formulação não propicia a formação de novas 

fases cristalinas compostas de cálcio e sílica. A presença da cristobalita foi identificada pela 

difração de raios-X, comprovando o excesso de sílica na formulação. 

 

W1W1

 
Figura 6.14 – Diagrama de fases CaO-SiO2 Gisby (2003) detalhando o posicionamento da 

formulação da wollastonita com quartzo (W1). 

 

A perda ao fogo durante a queima dos corpos cerâmicos formulados com quartzo e 

fundentes é apresentada na Figura 6.15. O feldspato é o fundente que menos perde massa com 

a queima, enquanto a wollastonita é o oposto. Isto foi comprovado na análise térmica 

gravimétrica, onde se observou um pico endotérmico, característico da dissociação da calcita 

em temperatura entre 700ºC e 800°C, e a correspondente perda de massa (Figura 5.21). Já as 

perdas de massa do espodumênio, albita e feldspato foram relativamente insignificantes, 

ficando abaixo de 1%, bastante baixas para provocarem maiores danos na microestutura dos 

corpos cerâmicos investigados. 
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Figura 6.15 – Variação da perda ao fogo dos corpos cerâmicos, formulados com quartzo e os 

fundentes investigados, em função da temperatura de queima. 

 

6.2 Formulações com caulim 

A substituição de quartzo por caulim nas formulações investigadas fornece um 

constituinte formador de fase vítrea a partir do efeito da temperatura sobre os argilominerais 

do caulim, portanto, favorecendo a sinterização por fase vítrea, bem mais intensa do que o 

esperável devido à presença de quartzo. 

A Figura 6.16 apresenta a variação da porosidade dos corpos cerâmicos, formulados 

com os fundentes investigados neste trabalho e caulim, em função da temperatura de queima. 

Na presença de caulim, pôde-se constatar que houve uma nítida redução da porosidade 

aparente dos corpos cerâmicos para temperaturas crescentes de queima. 
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Figura 6.16 - Variação da porosidade aparente dos corpos cerâmicos, formulados com caulim e 

fundentes, em função da temperatura de queima. 

 

Os corpos cerâmicos formulados com fundente e caulim, à exceção da formulação 

contendo albita, chegaram a gresificar, isto é, apresentaram porosidade aparente muito 

próxima a zero. A variação da porosidade em função da temperatura de queima a que os 

corpos cerâmicos foram submetidos foi diferente para cada formulação investigada, sendo 

bastante elevada para as formulações contendo albita e as contendo espodumênio, 

principalmente no intervalo 1140°C e 1160°C. Entre essas duas formulações, a segunda com 

espodumênio foi mais fundente: atingiu a gresificação à temperatura de 1180°C. Os corpos 

cerâmicos formulados com albita, no entanto, embora com elevada densificação em um 

intervalo de temperatura relativamente pequeno (de 16,81% a 1140°C para 1,66% de 

porosidade aparente a 1200°C) interromperam a redução progressiva da porosidade para a 

temperatura de queima de 1220°C. Este comportamento assintótico foi verificado em todas as 

formulações, porém com wollastonita, feldspato e espodumênio, a porosidade aparente foi 

reduzida praticamente a zero, antes de ser atingida a temperatura máxima investigada. 

A retração linear dos corpos cerâmicos formulados com fundente e caulim é 

apresentada na Figura 6.17. Nos corpos cerâmicos investigados, os formulados com 

wollastonita e caulim apresentaram densificação máxima em torno de 1220ºC. Os corpos 
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cerâmicos formulados com feldspato apresentaram uma retração linear crescente, à taxa quase 

constante até 1240ºC, enquanto que a retração linear máxima dos formulados com 

espodumênio e os formulados com albita foram respectivamente 1180ºC e 1200ºC.  
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Figura 6.17 - Variação da retração linear dos corpos cerâmicos, formulados com caulim e 

fundentes, em função da temperatura de queima. 

 

Pelo comportamento das curvas de retração, pode-se estimar que os corpos cerâmicos 

formulados com fundentes e caulim passaram por uma densificação inicial típica da 

sinterização por fase vítrea, bastante intensa. A intensidade dessa densificação diminuiu com 

o aumento da temperatura, eventualmente por uma cristalização de fases ou, mais 

provavelmente, pela diminuição da reatividade da fase líquida com fases cristalinas presentes 

no corpo cerâmico. Fases vítreas que não devitrificam constituem uma fase fundida na qual 

vão sendo dissolvidas fases cristalinas, até então inertes, ao mesmo tempo em que poros são 

eliminados. O aumento de viscosidade da fase fundida, decorrente da dissolução de fases 

cristalinas, mesmo que incipiente, acarreta na diminuição da sinterização por fase vítrea. 

Com a diminuição da taxa de sinterização, a retração não avança e os poros tendem a 

aumentar seu tamanho e esfericidade. Quando a sinterização é retomada, a diminuição brusca 
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de viscosidade da fase vítrea faz com que os poros se fechem muito rapidamente, 

preferencialmente na parte superior do corpo cerâmico. Isto é devido ao fato de que a 

temperatura na superfície tende a ser maior que no centro do corpo cerâmico. Assim, a menor 

viscosidade da fase fundida na superfície do corpo cerâmico pode levar à formação de bolhas, 

quando da evolução de fases gasosas do interior do corpo cerâmico.  

A quantidade de porosidade oclusa no corpo cerâmico pode ser estimada pela 

diferença entre a porosidade aparente e a absorção de água dos corpos cerâmicos. A Figura 

6.18 apresenta os resultados de absorção de água determinados para os corpos cerâmicos 

investigados, formulados com fundentes e caulim, em função da temperatura queima. 
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Figura 6.18 – Variação da absorção de água dos corpos cerâmicos, formulados com caulim e 

fundentes, em função da temperatura de queima. 

 

É ainda possível deduzir dos gráficos das Figuras 6.16 e 6.18 que a porosidade da 

formulação da albita com o caulim ficou relativamente elevada e aberta. Isto pode ser 

visualizado nas Figuras 6.19 e 6.20. Este comportamento também foi observado 

anteriormente na formulação com o quartzo (Figuras 6.1 e 6.2). Apesar da piroplasticidade do 

feldspato ter sido muito superior a da albita, o feldspato apresentou maior reatividade e, por 

conseguinte, maior eficiência na sinterização. 
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Assim, combinados com caulim, os fundentes atuaram como bons isoladores da 

porosidade, com exceção da albita. Um bom exemplo disso é oferecido pela microestrutura 

dos corpos cerâmicos formulados com espodumênio e caulim, queimado 1200°C, apresentada 

na Figura 6.21. Provavelmente, por ter granulometria bem menor que o quartzo, o fundente 

envolve os cristais de caulinita, contribuindo para a dispersão da porosidade. 

 

 
Figura 6.19 – Micrografia do corpo cerâmico, formulado com albita e caulim, queimado a 

1220°C. 

 

Também se pode supor que, eventualmente, concentram-se bolhas de maiores 

dimensões, o que se deve, provavelmente, a situações pontuais no corpo cerâmico onde houve 

uma maior concentração de fundentes. O arredondamento das bolhas maiores comprova a 

baixa viscosidade do líquido proporcionada pelo fundente. Apesar de maior arredondamento 

dos poros, observa-se poros alongados ou seqüências de pequenos poros alinhados. Estes 

poros alinhados e alongados muito provavelmente são trincas de dilatação do quartzo 

(Bragança, 2002), que podem ser comprovados no corpo cerâmico atacado quimicamente, 

conforme apresentado na Figura 6.22. 
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Figura 6.20 – Micrografia do corpo cerâmico, formulado com albita e caulim, queimado a 

1220°C, após ataque químico. 

 

Segundo Bragança (2002), este fenômeno é característico da microestrutura de 

porcelanas: a presença de descontinuidades em volta das partículas de quartzo, devido ao 

alívio de tensões entre os grãos de quartzo e a fase vítrea. Isto ocorre pela diferença de 20x10-

6K-1 entre os coeficientes de dilatação térmica do quartzo (αquartzo= 23x10-6K-1) e do vidro 

(αvidro= 3x10-6K-1) no intervalo de temperatura entre 20 e 750ºC. A trinca correspondente em 

um grão de quartzo estaria diretamente relacionada com o tamanho do grão. Assim, grãos 

maiores que 30μm teriam a tendência de fraturar (Iqbal e Lee, 1999 apud Bragança, 2002). 

O quartzo presente é o originalmente constituinte do caulim, cuja presença, além de 

mulita, na composição mineralógica foi verificada por difração de raios-X. O difratograma 

correspondente é apresentado pela Figura 6.23. 
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Figura 6.21 – Micrografia do corpo cerâmico, formulado com espodumênio e caulim, queimado 

a 1200°C. 

 
 

 
Figura 6.22 – Micrografia do corpo cerâmico, formulado com espodumênio e caulim, queimado 

a 1200°C, após ataque químico. 
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Figura 6.23 - Difratogramas comparativos dos corpos cerâmicos, formulados com caulim e 

espodumênio, para as temperaturas de 1140°C e 1200°C. 

 

Já os corpos cerâmicos formulados com albita e caulim necessitaram de temperaturas 

de queima acima de 1200°C para um maior espalhamento da fase vítrea. A micrografia da 

Figura 6.19 mostra uma relativa redução de porosidade, mas pode-se também observar um 

mau isolamento desta porosidade. Os poros tendem a estar interligados. Isto ocorre 

provavelmente em decorrência da menor viscosidade do líquido formado, como interação da 

albita e caulim da formulação.  

O ataque químico do corpo cerâmico obtido a partir desta formulação possibilitou a 

obtenção da micrografia apresentada na Figura 6.20, onde fica ressaltada a interconexão da 

porosidade, principalmente junto aos grãos de quartzo. A corrosão, proporcionada pelo ataque 

químico foi tão facilitada por capilaridade nas trincas que promoveu a formação de sulcos 

aprofundados na superfície do corpo cerâmico. É possível, também, constatarem-se poros 

isolados e esféricos na matriz vítrea isenta de trincas. 
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Da mesma forma, é possível observar que a distribuição de poros nos corpos 

cerâmicos dessa formulação não é homogênea, o que não é incomum. Como é bem sabido, a 

porosidade nos corpos cerâmicos depende, além da composição química e mineralógica das 

matérias-primas, também do empacotamento de partículas durante a etapa de conformação. 

Satisfeito, dentro do possível, este último quesito, a obtenção de corpos cerâmicos com 

mínima porosidade ocorre quando as matérias-primas são formadoras de fases vítreas e não 

são produzidas cristalizações durante a queima. A presença de matérias-primas cristalinas 

concorre para a incidência de porosidade no corpo cerâmico após queima.  

A Figura 6.24 apresenta os difratogramas comparativos dos corpos cerâmicos 

formulados com albita e caulim nas temperaturas inicial e final da sinterização. Pode se 

avaliar que a mulita já estava sendo formada na temperatura de 1140°C e já ocorria a 

formação da fase vítrea. Com o incremento da temperatura até 1220°C, tanto a mulita, como a 

fase vítrea, tornam-se bem mais expressivas e ocorre a extinção da albita. 

 

 
Figura 6.24 - Difratogramas comparativos dos corpos cerâmicos, formulados com caulim e 

albita, para as temperaturas de 1140°C e 1220°C. 
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Na presença do caulim, o fundente que mais reduziu a porosidade foi o feldspato. Pela 

Figura 6.25, pode-se observar que a porosidade, ainda que reduzida, apresenta-se pouco 

arredondada, tendendo a interligar-se. Em temperatura um pouco mais elevada, conforme a 

Figura 6.26, nota-se um maior isolamento da porosidade. Atacando quimicamente a superfície 

do corpo cerâmico (Figura 6.27), pode-se observar que a superfície está isenta de trincas, 

tendo o ataque químico se mantido superficialmente.  

Segundo Iqbal e Lee (1999 apud Bragança, 2002), as bolhas são formadas nas regiões 

do feldspato que contêm os grupos OH- e nitrogênio, mas ficam retidas nas regiões das 

partículas remanescentes de caulim e não na região da fase vítrea derivada do feldspato. Isto 

sugere que as bolhas se formam na região de menor viscosidade (feldspato fundido). 

 

 
Figura 6.25 – Micrografia do corpo cerâmico, formulado com feldspato e caulim, queimado a 

1200°C. 

 

Já a 1240°C, o fundente proporcionou uma boa distribuição da fase vítrea sobre o 

caulim, onde se percebe o arredondamento da porosidade e a quantidade reduzida de poros 

(Figura 6.28). Não se observam trincas nos contornos de grão. Quando o corpo cerâmico é 

atacado quimicamente (Figura 6.29), verifica-se a forte reação da fase vítrea com a caulinita, 

propiciando a formação da mulita, o que é subsidiado pela análise por difração de raios-X do 

corpo cerâmico (Figura 6.30). 
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Figura 6.26 – Micrografia do corpo cerâmico, formulado com feldspato e caulim, queimado a 

1220°C. 

 

 
Figura 6.27 – Micrografia do corpo cerâmico, formulado com feldspato e caulim, queimado a 

1220°C, após ataque químico. 

 

Observa-se que com o incremento da temperatura a destruição total do feldspato 

(microclínio) e posteriormente a recristalização na forma de nefelina e quartzo em fases 

distintas. A nefelina em contato com a fase vítrea pode provocar reações eutéticas que 

aumentam sua fundência e fluidez. Com isso, intensifica-se o processo de vitrificação da 
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estrutura, provocando uma maior densificação do corpo cerâmico, repercutindo na 

quantidade, tamanho e morfologia dos poros (comparar Figura 6.25 e Figura 6. 28). 

 

 
Figura 6.28 – Micrografia do corpo cerâmico, formulado com feldspato e caulim, queimado a 

1240°C. 

 

 
Figura 6.29 – Micrografia do corpo cerâmico, formulado com feldspato e caulim, queimado a 

1240°C, após ataque químico. 
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Figura 6.30 - Difratogramas comparativos dos corpos cerâmicos, formulados com caulim e 

feldspato, para as temperaturas de 1160°C e 1220°C. 

 

A wollastonita, quando formulada com o caulim e queimada em temperaturas 

superiores a 1220°C, forma uma bem distribuída fase vítrea, isolando e arredondando a 

porosidade (Figura 6.31). O ataque químico dos corpos cerâmicos correspondentes ressalta o 

contorno de grão, evidenciando nessa região uma maior concentração da fase vítrea (Figura 

6.32). Com o aumento da temperatura de queima a 1240°C, verifica-se o arredondamento da 

porosidade, conforme ilustra a Figura 6.33, para o corpo cerâmico sem ataque. Com ataque 

ácido da fase vítrea, a microestrutura apresenta-se como na Figura 6.34. Os difratogramas 

comparativos da Figura 6.35 fornecem subsídios para a interpretação dos fenômenos atuantes 

nesse processo.  

Observa-se no diagrama de fases a formação da anortita já nos estágios iniciais da 

sinterização (1200°C), evidenciando a boa reatividade do caulim com a wollastonita assim 

como se verifica a estabilidade desta fase mesmo com a elevação da temperatura a 1260°C. 
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Figura 6.31 – Micrografia do corpo cerâmico formulado com wollastonita e caulim, queimado a 

1220°C. 

 

 
Figura 6.32 – Micrografia do corpo cerâmico formulado com wollastonita e caulim, queimado a 

1220°C, após ataque químico. 
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Figura 6.33 – Micrografia do corpo cerâmico, formulado com wollastonita e caulim, queimado a 

1240°C. 

 

 

 
Figura 6.34 – Micrografia do corpo cerâmico, formulado com wollastonita e caulim, queimado a 

1220°C, após ataque químico. 
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Figura 6.35 - Difratogramas comparativos dos corpos cerâmicos, formulados com caulim e 

wollastonita, para as temperaturas de 1200°C e 1260°C. 

 

6.3 Formulações com talco 

A Figura 6.36 apresenta a variação da porosidade aparente dos corpos cerâmicos 

formulados com os fundentes investigados e talco, em função da temperatura de queima 

praticada. Os corpos cerâmicos formulados com albita, espodumênio e feldspato apresentaram 

máximas densificações em temperatura abaixo de 1160ºC, enquanto a wollastonita só iniciou 

uma de densificação mais efetiva a partir de 1200ºC, não chegando, porém, a gresificar. A 

porosidade remanescente para esses corpos cerâmicos, mesmo queimados a 1260°C, foi de 

15,05%. 

A Figura 6.37 apresenta a variação da retração linear para os corpos cerâmicos 

formulados com fundentes e talco. Na presença do talco, tanto a albita, como o espodumênio 

e o feldspato experimentaram uma baixa retração linear (menos de 3%, entre a menor e a 

maior temperatura de queima), enquanto que a wollastonita apresentou uma brusca 

densificação quando ultrapassou a temperatura de 1220ºC: cerca de 8% entre 1220°C e 

1260°C. A diminuição da retração para os corpos cerâmicos formulados com talco com albita, 

talco com feldspato e talco com espodumênio indica um eventual início de estufamento ou 
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bloating devido à evolução de gases e/ou coalescência de poros em direção à superfície dos 

corpos cerâmicos. 
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Figura 6.36 – Variação da porosidade aparente em função da temperatura de queima dos corpos 

cerâmicos formulados com os fundentes investigados e talco. 

 

Quando a retração não avança, os poros seguem aumentando seus tamanhos. Com o 

aumento da temperatura de queima, a diminuição brusca de viscosidade da fase vítrea faz com 

que se fechem muito rapidamente e preferencialmente pela parte superior do corpo cerâmico. 

Isto é devido ao fato de que a temperatura da superfície é maior e também ao fato de que é 

mais fácil que o ar seja eliminado sem ficar preso. Os poros remanescentes são de grande 

tamanho e sofrem inchamento com o aumento da temperatura (Amorós, 1996).  

A Figura 6.38 apresenta a variação da absorção de água para os corpos cerâmicos 

formulados com fundentes e talco. Os comportamentos verificados indicaram que a 

wollastonita não teve grande influência no fechamento da porosidade, enquanto que os demais 

fundentes já eram mais efetivos nesse processo a temperaturas iguais ou menores a 1160ºC. 
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Figura 6.37 - Variação da retração linear em função da temperatura de queima dos corpos 

cerâmicos formulados com os fundentes investigados e talco. 
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Figura 6.38 - Variação da absorção de água em função da temperatura de queima dos corpos 

cerâmicos, formulados com os fundentes investigados e talco. 

 

De fato, pela Figura 6.39, que apresenta uma micrografia obtida por microscopia 

eletrônica de varredura do corpo cerâmico formulado com feldspato e talco, pode-se observar 
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que a fase vítrea formada por esse fundente na presença de talco apresentou baixíssima 

viscosidade: os poros são bastante esféricos, arredondados e bem distribuídos no corpo 

cerâmico. 

 

 
Figura 6.39 – Micrografia do corpo cerâmico, formulado com feldspato e talco, queimado a 

1240°C. 

 

No mesmo corpo cerâmico, após ataque químico (Figura 6.40), verifica-se que o 

arcabouço formado pelo talco e alguns cristais de quartzo permanecem preservados e 

envolvidos na fase vítrea. 

 

 
Figura 6.40 – Micrografia do corpo cerâmico, formulado com feldspato e talco, queimado 

1240°C, após ataque químico. 
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Nas Figuras 6.41 a 6.44, avaliam-se as fases constituintes do inicio ao final da 

sinterização das formulações dos fundentes combinados com o talco. 

Na presença do talco, o espodumênio, a albita e o feldspato começaram a expandir 

com a formação de novas fases, identificadas nos difratogramas referentes a esses corpos 

cerâmicos como silicatos de magnésio. 

 Nos corpos cerâmicos contendo albita, verifica-se que o talco na temperatura de 

1140°C já tinha se transformado em clinoensteatita e a albita já teria reagido com o quartzo 

para formação da fase vítrea. Em 1220°C, verifica-se um intenso aumento da fase vítrea e a 

maior cristalização do silicato de magnésio. 

 Formulado com feldspato, verifica-se a que o talco reage de forma semelhante à albita. 

Também é intensa a formação de fase vítrea com a extinção do fundente e aumenta a 

cristalização do silicato de magnésio com o aumento da temperatura. 

 Já, a formulação do talco com o espodumênio favorece nos estágios mais elevados a 

formação da cordierita não ocorrendo a vitrificação observada em formulação com quartzo 

e/ou caulim. Isto sugere que esta transformação de fases contribua significativamente para a 

expansibilidade observada nos ensaios de retração linear realizados (Figura 6.37). 

 Diferentemente dos demais fundente, a wollastonita reagiu com o talco de modo mais 

enérgico, substituindo o cálcio pelo magnésio, transformando boa parte da wollastonita em 

diopsídio. Verifica-se pelo diagrama de fases que esta substituição ocorreu nos estágios 

iniciais de sinterização (abaixo de 1200°C). 
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Figura 6.41 - Difratogramas comparativos dos corpos cerâmicos, formulados com talco e albita, 

para as temperaturas de 1140°C e 1220°C. 

 
 

 
Figura 6.42 - Difratogramas comparativos dos corpos cerâmicos, formulados com talco e 

feldspato, para as temperaturas de 1160°C e 1240°C. 
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Figura 6.43 - Difratogramas comparativos dos corpos cerâmicos, formulados com talco e 

espodumênio, para as temperaturas de 1140°C e 1200°C. 

 

 

 
Figura 6.44 - Difratogramas comparativos dos corpos cerâmicos, formulados com talco e 

wollastonita, para as temperaturas de 1200°C e 1260°C. 
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A Figura 6.45 apresenta o diagrama de fases CaO-MgO-SiO2 que corrobora o 

aparecimento das fases diopsídio e silicato de cálcio. A saturação de Mg no sistema permite a 

cristalização do silicato de magnésio tanto na forma de forsterita como piroenstatita, 

dependendo da sílica liberada pela dissolução do quartzo propiciada pela vitrificação. 

 
 

W1

W3

W6

 
Figura 6.45 – Diagrama de fases CaO-MgO-SiO2 (Osborn, 1960) detalhando o posicionamento 

da formulação da wollastonita com o quartzo (W1), wollastonita com talco (W3) e wollastonita 

com quartzo e talco (W6). 

 

6.4 Formulações com quartzo e caulim 

A Figura 6.46 apresenta a variação da porosidade aparente dos corpos cerâmicos, 

formulados com 25% de fundentes, 25% de quartzo e 50% de caulim (Tabela 5.11). A Figura 

6.47 permite um comparativo entre a porosidade aparente dos corpos cerâmicos formulados 

com quartzo e fundentes, caulim e fundentes e os agora formulados quartzo, caulim e 

fundentes. 
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Comparados entre si, os corpos cerâmicos formulados com quartzo e caulim e, 

individualmente, espodumênio, albita, feldspato e wollastonita apresentaram uma redução da 

porosidade aparente progressiva com a temperatura, quase que linear. Esta redução da 

porosidade aparente com a temperatura foi mais intensa para os corpos cerâmicos formulados 

com espodumênio, albita, feldspato e wollastonita, na ordem. Os corpos cerâmicos 

formulados com wollastonita tiveram um desempenho bastante inferior em termos de 

densificação. No intervalo de temperaturas de queima investigado (1200-1260°C), os corpos 

cerâmicos formulados com wollastonita tiveram uma redução da porosidade aparente de 

apenas 2,20 pontos percentuais, de 29,08% a 26,88%, enquanto que os formulados com 

espodumênio, no intervalo de temperatura de 1140 a 1200°C, essa redução foi de 10,17 

pontos percentuais, de 25,41% a 15,24%. 

Analisando-se os resultados obtidos comparativamente às outras séries com quartzo e 

ou caulim, verifica-se que a adição de quartzo à formulação caulim e fundentes, à custa do 

fundente, concorreu decisivamente para um comportamento mais refratário, isto é, menor 

densificação dos corpos cerâmicos, se comparados aos formulados com caulim e fundentes. 

No entanto, se comparados com os formulados apenas com quartzo e fundentes, os corpos 

cerâmicos desta série apresentaram menor porosidade aparente (Figura 6.47). 
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Figura 6.46 - Variação da porosidade aparente em função da temperatura de queima dos corpos 

cerâmicos, formulados com os fundentes investigados, quartzo e caulim. 
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Fundentes combinados com quartzo e caulim
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Figura 6.47 - Variação da porosidade aparente em função da temperatura de queima dos corpos 

cerâmicos formulados com os fundentes investigados, quartzo e caulim comparativamente com 

as formulações combinando individualmente fundentes e caulim e fundentes e quartzo. 

 

A partir dos resultados de retração linear, apresentados na Figura 6.48e 6.49 com os 

dados dos corpos cerâmicos das formulações anteriores contendo quartzo ou caulim), é 

interessante observar que no intervalo de temperaturas de queima investigado não houve 

inversão da tendência de retração linear crescente com a temperatura. Assim, a densificação 

foi crescente, não tendo sido constatada qualquer incidência do fenômeno de bloating dos 

corpos cerâmicos, o que reduziria sua retração linear após queima.  

A retração linear dos corpos cerâmicos contendo fundentes e quartzo e caulim foi mais 

intensa, nas temperaturas mais baixas para aqueles contendo espudomênio, feldspato e albita, 

na ordem. A retração linear observada para esses corpos cerâmicos foi quase que linear a 

partir de 1200ºC. No entanto, na presença de quartzo e caulim, verifica-se que as curvas de 

retração linear são suavizadas, conforme a Figura 6.48 
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Figura 6.48 - Variação da retração linear em função da temperatura de queima dos corpos 

cerâmicos, formulados com os fundentes investigados, e quartzo e caulim. 

A formulação com fundente, quartzo e caulim é similar a de uma cerâmica triaxial, 

como uma porcelana. Assim, apesar da presença de caulim e fundentes, para as temperaturas 

investigadas não foi possível obter-se a gresificação dos corpos cerâmicos. A razão para isso é 

que a máxima temperatura de queima empregada foi bem aquém das normalmente praticadas 

para porcelanas. Para isso, também contribuiu o quartzo na composição da matéria-prima, no 

sentido de torná-la nitidamente mais refratária. 

Os corpos cerâmicos formulados com quartzo e caulim, acrescido por cada um dos 

fundentes albita, espodumênio e feldspato apresentaram crescente formação de fase vítrea em 

função da temperatura, nessa mesma ordem. Os gráficos das Figuras 6.50 e 6.51 relacionam a 

variação da absorção de água dos corpos cerâmicos investigados, em função da temperatura 

de queima. Os corpos cerâmico contendo espodumênio, já a 1200°C, em comparação a 

1240°C para os contendo feldspato, atingiu a máxima densificação, similar para as duas 

formulações: cerca de 6,9 e 6,7% de absorção de água, respectivamente. A exemplo dos 

resultados anteriores para esta série, expressos em porosidade aparente e retração linear, é 

bastante evidente a menor densificação dos corpos cerâmicos, em relação, por exemplo, à 

verificada para os corpos cerâmicos formulados com caulim e fundentes. 
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Figura 6.49 - Variação da retração linear em função da temperatura de queima dos corpos 

cerâmicos formulados com os fundentes investigados, quartzo e caulim comparativamente com 

as formulações combinando individualmente fundentes e caulim e fundentes e quartzo. 
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Figura 6.50 - Variação da absorção de água em função da temperatura de queima dos corpos 

cerâmicos, formulados com os fundentes investigados, e quartzo e caulim. 
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Figura 6.51 - Variação da absorção de água em função da temperatura de queima dos corpos 

cerâmicos formulados com os fundentes investigados, quartzo e caulim comparativamente com 

as formulações combinando individualmente fundentes e caulim e fundentes e quartzo. 

 

O difratograma apresentado na Figura 6.52 apresenta as fases presentes nos corpos 

cerâmicos formulados com quartzo, caulim e albita, após queima nas temperaturas de 1160°C 

e 1240°C. Pode se constatar a formação da mulita já a 1160°C, mantendo-se na temperatura 

de 1240°C. A essa temperatura, o plagioclásio se extinguiu. 

Os corpos cerâmicos formulados com quartzo, caulim e espodumênio, como os 

formulados com quartzo, caulim e feldspato, apresentaram semelhanças com os formulados 

com a albita, na evolução da composição mineralógica com a temperatura de queima no 

intervalo de temperatura investigado: boa parte do quartzo é preservada, o fundente se 

extingue, formando a fase vítrea, e a mulita vai se cristalizando com o aumento da 

temperatura (Figuras 6.53 e 6.54). 

Os corpos cerâmicos formulados com quartzo, caulim e wollastonita apresentaram a 

formação da anortita (Figura 6.55), o que foi facilitado pela presença do caulim. No entanto, 



 

115 

nestes corpos cerâmicos, a quantidade de quartzo é suficientemente alta para promover uma 

maior refratariedade. 

 

 
Figura 6.52 - Difratogramas comparativos dos corpos cerâmicos, formulados com quartzo, 

caulim e albita, para as temperaturas de 1140°C e 1220°C. 

 

 
Figura 6.53 - Difratogramas comparativos dos corpos cerâmicos, formulados com quartzo, 

caulim e albita, para as temperaturas de 1160°C e 1240°C. 
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Figura 6.54 - Difratogramas comparativos dos corpos cerâmicos, formulados com quartzo, 

caulim e espodumênio, para as temperaturas de 1140°C e 1200°C. 

 

 
Figura 6.55 - Difratogramas comparativos dos corpos cerâmicos, formulados com quartzo, 

caulim e wollastonita, para as temperaturas de 1140°C e 1220°C. 
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6.5 Formulações com caulim e talco 

Para os corpos cerâmicos formulados com fundentes e caulim, a introdução de 25% 

em peso de talco, à custa de igual teor de fundente, resultou em uma densificação intensa, 

típica de sinterização por fase vítrea, para temperaturas de queima iniciais do intervalo de 

temperatura investigado. Exceção a esse comportamento, foram os corpos cerâmicos tendo 

espodumênio na formulação que, embora tenham reduzido significativamente sua porosidade, 

não gresificaram, ao contrário dos corpos cerâmicos das três outras formulações. A Figura 

6.56 apresenta a variação da porosidade aparente dos corpos cerâmicos formulados com 25% 

de fundentes, 25% de talco e 50% de caulim. 

Pela Figura 6.56, pode-se observar significativas reduções da porosidade dos corpos 

cerâmicos formulados com caulim, talco e albita e os formulados com caulim, talco e 

feldspato, mesmo em temperaturas de queima de 1160ºC. Os corpos cerâmicos formulados 

com espodumênio nesta série apresentam maior refratariedade que os formulados com albita e 

feldspato. 

Os corpos cerâmicos com wollastonita na formulação densificaram expressivamente, 

praticamente gresificando já na temperatura de queima de 1220°C. A combinação de caulim e 

talco na formulação com wollastonita promoveu nos corpos cerâmicos a maior densificação 

se comparada com as outras formulações investigadas (Figura 6.57). 

Quanto à retração linear, os corpos cerâmicos formulados com caulim, talco e cada um 

dos fundentes investigado mostraram comportamentos bastante diferenciados (Figura 6.58). 

Os corpos cerâmicos contendo espodumênio retraíram já para uma temperatura de queima de 

1140ºC, sofrendo em seguida uma diminuição da retração linear, o que indicaria um eventual 

bloating, incipiente, porém, praticamente constante com a temperatura de queima crescente. 

Os corpos cerâmicos formulados com albita retraíram crescentemente até 1200°C. 

Quando queimados a 1220°C, apresentaram menor retração, sugerindo, da mesma forma, a 

presença de bloating, assim como os corpos cerâmicos formulados feldspato que retraíram até 

um máximo para a temperatura de queima de 1160ºC. Para temperaturas de queima maiores, 

apresentaram menor retração linear após queima. 
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Figura 6.56 – Variação da porosidade aparente em função da temperatura de queima dos corpos 

cerâmicos, formulados com os fundentes investigados, talco e caulim. 
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Figura 6.57 - Variação da porosidade aparente em função da temperatura de queima dos corpos 

cerâmicos formulados com os fundentes investigados, talco e caulim comparativamente com as 

formulações combinando individualmente fundentes e caulim e fundentes e talco. 
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Os corpos cerâmicos desta série, formulados com wollastonita, retraíram bem mais, 

numa taxa bem mais alta do que a ocorrida para os corpos cerâmicos das outras formulações, 

porém, apresentaram um provável bloating a 1240ºC. Se comparadas com as formulações 

anteriores, contendo fundente, e talco ou caulim, verifica-se maior vitrificação dos corpos 

cerâmicos desta série, notoriamente, em relação àqueles contendo apenas talco e fundente na 

formulação (Figura 6.59). 
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Figura 6.58 - Variação da retração linear em função da temperatura de queima dos corpos 

cerâmicos, formulados com os fundentes investigados, talco e caulim. 
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Figura 6.59 - Variação da retração linear em função da temperatura de queima dos corpos 

cerâmicos formulados com os fundentes investigados, talco e caulim comparativamente com as 

formulações combinando individualmente fundentes e caulim e fundentes e talco. 

 

A absorção de água foi concordante coma a redução de porosidade, conforme Figura 

6.60. Nesta combinação, os comportamentos mais eficientes foram do feldspato potássico que 

em temperaturas menores que a 1160ºC já havia reduzido a absorção de água á quase zero e 

da wollastonita a 1220ºC. 
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Figura 6.60 - Variação da absorção de água em função da temperatura de queima dos corpos 

cerâmicos, formulados com os fundentes investigados, talco e caulim. 

 

A melhor condição para atuação da albita, tanto no que diz respeito fechamento da 

porosidade e isenção de trincas, é a sua formulação com caulim e talco. A Figura 6.62 

apresenta uma micrografia do corpo cerâmico formulado com albita, caulim e talco, queimado 

a 1200°C. Observa-se na Figura 6.62 pequenos poros dispersos e isolados. A textura 

observada em detalhe na Figura 6.63 permite identificar lamelas de cordierita envoltas 

homogeneamente na matriz vítrea. A presença de cordierita só constatada no difratograma do 

corpo cerâmico queimado a 1200°C, não o sendo a 1140°C (Figura 6.64). 

No mesmo corpo cerâmico formulado com albita caulim e talco, agora atacado 

quimicamente (Figura 6.65), não foi possível observar a formação de sulcos em direção ao 

interior da peça. Somente alguns dos pequenos poros foram ressaltados. Observa-se que 

mesmo nos contornos dos grãos de quartzo a corrosão foi mínima. Os grãos de quartzo 

também são oriundos do fundente utilizado. 
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Figura 6.61 - Variação da absorção de água em função da temperatura de queima dos corpos 

cerâmicos formulados com os fundentes investigados, talco e caulim comparativamente com as 

formulações combinando individualmente fundentes e caulim e fundentes e talco. 

 

 

Figura 6.62 – Micrografia do corpo cerâmico, formulado com albita, caulim e talco, queimado a 

1200°C. 
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Figura 6.63 – Micrografia do corpo cerâmico, formulado com albita, caulim e talco, queimado a 

1200°C. 

 

 

 
Figura 6.64- Difratogramas comparativos dos corpos cerâmicos, formulados com caulim, talco e 

albita, para as temperaturas de 1140°C e 1220°C. 

 

 



 

124 

 

 
Figura 6.65 – Micrografia do corpo cerâmico, formulado com albita, caulim e talco, queimado a 

1200°C, após ataque químico. 

 

O fundente menos eficiente na redução da porosidade na presença do talco combinado 

com caulim foi o espodumênio, ficando na casa de 6%. Esta expansão foi provavelmente 

devida à formação de fases menos densas de mulita e cordierita, conforme difratograma da 

Figura 6.66, promovendo um caráter refratário ao corpo cerâmico. Embora a suposta 

vitrificação do espodumênio, aparentemente sem reagir com outros constituintes da 

formulação, o corpo cerâmico desta formulação apresentou menor densificação. 

 
Já os corpos cerâmicos formulados com feldspato, caulim e talco apresentaram 

sinterização com forte presença de fase vítrea, com nula absorção de água para todas as 

temperaturas investigadas (Figura 6.60). A partir de 1180°C, houve significativa expansão 

devido ao bloating na microestrutura. Os difratogramas correspondentes a estes corpos 

cerâmicos para temperaturas de queima de 1160°C e 1240°C apresentam as mesmas fases 

cristalinas, e fortes indícios de vitrificação, a julgar pelo significativo deslocamento da base 

do difratograma em torno 26,4°, característico da fase quartzo (Figura 6.67). Assim, para 

temperaturas acima de 1160°C, não houve formação de novas fases, tendo temperaturas de 

queima excedentes a essa, contribuído apenas para a expansão dos corpos cerâmicos por 

bloating.  
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Figura 6.66 - Difratogramas comparativos dos corpos cerâmicos, formulados com caulim, talco e 

espodumênio, para as temperaturas de 1140°C e 1220°C. 

 

 
Figura 6.67 - Difratogramas comparativos dos corpos cerâmicos, formulados com caulim, talco e 

feldspato, para as temperaturas de 1160°C e 1240°C. 
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Os corpos cerâmicos formulados com wollastonita, talco e caulim, cuja microestrutura 

é apresentada na micrografia da Figura 6.68, mostraram igual morfologia, incluindo as 

características da porosidade, se comparados com os corpos cerâmicos formulados apenas 

com fundente e caulim. Entretanto, quando o corpo cerâmico sofre ataque químico, revela 

uma preservação de lamelas de talco que interagem com a fase vítrea presente (Figura 6.69). 

 

 
Figura 6.68 – Micrografia do corpo cerâmico, formulado com wollastonita, caulim e talco, 

queimado a 1240°C. 

 

 
Figura 6.69 – Micrografia do corpo cerâmico, formulado com wollastonita, caulim e talco, 

queimado a 1240°C, após ataque químico. 
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O diagrama de fases CaMgSi2O6-CaSi2Al2O8, apresentado na Figura 6.70, é bastante 

elucidativo quanto à boa reatividade entre a wollastonita e o talco e, em decorrência, intensa 

densificação dos corpos cerâmicos obtidos a partir da formulação com a wollastonita. A 

termodinâmica e condições cinéticas favoráveis, além da indispensável presença de magnésio 

e de alumínio na composição, conduzem à cristalização do diopsídio e da anortita, 

respectivamente. De fato, o difratograma da Figura 6.71 evidencia a presença destas fases, em 

consonância com o diagrama de fases da Figura 6.70. 

 

W5W5  
Figura 6.70 – Diagrama de fases CaMgSi2O6-CaSi2Al2O8 - Bryon (1996), detalhando o 

posicionamento da formulação composta por talco, caulim e wollastonita. 
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Figura 6.71 - Difratogramas comparativos dos corpos cerâmicos, formulados com caulim, talco e 

wollastonita, para as temperaturas de 1200°C e 1260°C. 

 

Com a ajuda da Figura 6.71, comparando-se o difratograma do corpo cerâmico 

formulado com wollastonita, talco e caulim, queimado a 1200°C com o difratograma do corpo 

cerâmico queimado a 1260°C, constata-se que o segundo apresenta mais fase vítrea, o que 

significa que a parte dos componentes cristalinos foi dissolvida durante a queima. A presença 

na microestrutura de corpo cerâmico queimado a 1260°C (Figura 6.69) de cristais em grande 

número e sua porosidade seja praticamente nula, considerando que a do corpo cerâmico 

queimado a 1200°C era bastante elevada, devem-se provavelmente a uma intensa dissolução 

do quartzo na fase vítrea, eliminando a porosidade remanescente.  

 

6.6 Formulações com quartzo e talco 

A Figura 6.72 permite constatar-se que os corpos cerâmicos formulados com quartzo, 

talco e cada um dos fundentes investigados, de modo geral, apresentaram uma redução na 

porosidade pouco expressiva, à exceção dos corpos cerâmicos formulados com quartzo, talco 

e feldspato, queimados a temperaturas maiores que 1200°C. Se comparada aos corpos 

cerâmicos formulados com as mesmas matérias-prima básicas (talco ou quartzo) em separado, 

ficaram bem aquém. Pela Figura 6.73, que apresenta a variação da porosidade aparente dos 

corpos cerâmicos formulados com fundentes, quartzo e talco, em comparação com os obtidos 
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para os corpos cerâmicos formulados com cada um dos fundentes e quartzo ou fundentes e 

caulim, destaca essa diferença. 

As retrações lineares dos corpos cerâmicos formulados com quartzo e talco e cada um 

dos fundentes investigados são apresentadas na Figura 6.74. Pelos resultados obtidos, pode-se 

verificar que os fundentes não propiciaram elevadas retrações lineares, tanto no caso do 

emprego de albita como no de espodumênio. A retração linear nos corpos cerâmicos 

formulados com feldspato foi relativamente mais expressiva, mas ainda baixa. Os corpos 

cerâmicos formulados com wollastonita apresentaram um comportamento diferenciado em 

relação aos demais fundentes. 
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Figura 6.72 - Variação da porosidade aparente dos corpos cerâmicos, formulados com 

fundentes, quartzo e talco. 

 

Pelo gráfico comparativo apresentado na Figura 6.74, verifica-se o comportamento 

refratário que a formulação apresenta. No caso da formulação com o espodumênio, a 

formulação com talco e quartzo torna-se mais refrataria que com as formulações realizadas 

individualmente com estas matérias-primas. Consegue-se apenas a redução significativa 

quando são formuladas com o feldspato, mas em temperaturas bastante elevadas. 
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Fundentes combinados com quartzo e talco 
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Figura 6.73 - Variação da porosidade aparente em função da temperatura de queima dos corpos 

cerâmicos formulados com os fundentes investigados, talco e quartzo comparativamente com as 

formulações combinando individualmente fundentes e quartzo e fundentes e talco. 
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Figura 6.74 - Variação da retração linear dos corpos cerâmicos, formulados com fundentes, 

quartzo e talco. 
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Segundo Amorós (1996), elevada proporção de matérias-primas cristalinas leva à 

obtenção de corpos cerâmicos após queima mais porosos. Durante a queima, a cristalização 

aumenta a viscosidade do sistema e impede uma densificação mais intensa do corpo cerâmico. 

Este fenômeno, ocorrendo nas temperaturas nas quais ainda não foi eliminada a porosidade do 

corpo cerâmico, impede o avanço da densificação, interrompendo a eliminação dos poros. 

Nos corpos cerâmicos formulados com wollastonita, quartzo e caulim, houve uma 

forte densificação, provavelmente pela reação entre as matérias-primas cristalinas, ao mesmo 

tempo em que se produziu a eliminação dos poros. O aumento de viscosidade decorrente da 

cristalização acarreta na diminuição da sinterização por fluxo viscoso. A presença de quartzo 

dificulta a formação de uma fase vítrea superficial, concorrendo, provavelmente, para a 

eliminação de poros antes que ocorra a cristalização. Para os corpos cerâmicos das outras 

formulações desta série, pode supor que a porosidade final foi maior devido ao aumento da 

viscosidade aparente da fase vítrea com o avanço da cristalização. 

Na Figura 6.75, onde são comparadas as retrações lineares das formulações, verifica-

se que a expansão térmica propiciada pelas formulações com talco inibe a densificação que é 

proposta nas formulações com o quartzo. 

Avaliando o comportamento das formulações com a wollastonita, nota-se que o 

comportamento é exatamente o inverso aos demais fundentes. O quartzo inibe a densificação 

do corpo-de-prova, mesmo na presença do magnésio. 
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Fundentes combinados com quartzo e talco 
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Figura 6.75 - Variação da retração linear em função da temperatura de queima dos corpos 

cerâmicos formulados com os fundentes investigados, quartzo e talco comparativamente com as 

formulações combinando individualmente fundentes e quartzo e fundentes e talco. 

 

Apesar de não ocorrer uma redução significativa da porosidade, verifica-se 

comparativamente pelos valores obtidos no ensaio de absorção de água mostrado na Figura 

6.76, que ocorre um isolamento da porosidade para todas as formulações em torno de 70%. 

Pelo gráfico comparativo apresentado na Figura 6.77, verifica-se que, à semelhança da 

porosidade aparente, a variação da absorção de água com o aumento da temperatura foi quase 

que linearmente decrescente.  
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Figura 6.76 – Variação da absorção de água dos corpos cerâmicos, formulados com fundentes, 

quartzo e talco. 
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Figura 6.77 - Variação da absorção de água em função da temperatura de queima dos corpos 

cerâmicos formulados com os fundentes investigados, talco e caulim comparativamente com as 

formulações combinando individualmente fundentes e caulim e fundentes e talco. 
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Observando os difratograma que seguem nas Figuras 6.78 a 6.81, pode se notar que, 

para esta formulação a formação da fase vítrea é mais intensa na presença o feldspato. A 

elevada quantidade de quartzo e talco facilita a formação de silicato de magnésio nos corpos 

cerâmicos formulados com albita, cordierita nos corpos cerâmicos formulados com 

espodumênio e a enstatita nos formulados com feldspato. 

Na presença da wollastonita, a substituição do cálcio pelo magnésio acarreta na 

formação do diopsídio. Pela baixa quantidade de fundentes na formulação e a alta quantidade 

de quartzo, as fases neoformadas ficaram bastante reduzidas, justificando a refratariedade dos 

corpos cerâmicos. A alta concentração de quartzo e a faixa de temperatura mais alta, à qual a 

formulação com a wollastonita foi submetida, explicariam a formação da cristobalita. 

 

 
Figura 6.78 - Difratogramas comparativos dos corpos cerâmicos, formulados com quartzo, talco 

e albita, para as temperaturas de 1140°C e 1220°C. 
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Figura 6.79 - Difratogramas comparativos dos corpos cerâmicos, formulados com quartzo, talco 

e espodumênio, para as temperaturas de 1140°C e 1200°C. 

 

 
Figura 6.80 - Difratogramas comparativos dos corpos cerâmicos, formulados com quartzo, talco 

e feldspato, para as temperaturas de 1160°C e 1240°C. 
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Figura 6.81 - Difratogramas comparativos dos corpos cerâmicos, formulados com quartzo, talco 

e wollastonita, para as temperaturas de 1200°C e 1260°C. 
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7 CONCLUSÕES 

A partir dos resultados obtidos neste trabalho, é possível inferir as seguintes 

conclusões: 

Para uma mesma composição, a porosidade em corpos cerâmicos com fases vítreas é 

controlada pela ação dos fundentes presentes na massa cerâmica. A intensidade da influência 

dos fundentes na formação e morfologia da porosidade depende da composição química do 

fundente. No caso dos fundentes com presença de cátions de menor valência, como Na+, K+, 

Li+, observa-se uma maior tendência à interconexão dos poros. Já quando o fundente é o 

cálcio, verifica-se uma distribuição homogênea e o isolamento dos poros. 

A obtenção de corpos cerâmicos com mínima porosidade ocorre preferencialmente 

quando as matérias-primas são formadoras de fases vítreas e não são produzidas cristalizações 

durante a queima. Elevada proporção de matérias-primas cristalinas leva à obtenção de corpos 

cerâmicos mais porosos após queima. Durante a queima, a cristalização aumenta a 

viscosidade do sistema e impede uma densificação mais intensa do corpo cerâmico.  

A porosidade final, até um certo limite, tende a se tornar maior à medida que aumenta 

a viscosidade da fase vítrea. Isto pode ser efeito não só da propriedade piroplástica do 

fundente, como também pode ser regulada pelo avanço da cristalização ao longo do processo 

de sinterização. Por outro lado, tratando-se de fases vítreas que não devitrificam, forma-se um 

fundido no qual vão sendo dissolvidas as matérias-primas cristalinas, ao mesmo tempo em 

que se produz a eliminação dos poros. O aumento de viscosidade decorrente da cristalização 

acarreta na diminuição da sinterização por fluxo viscoso. 

Muitos corpos cerâmicos apresentaram o fenômeno de bloating. Este fenômeno, 

ocorrendo nas temperaturas nas quais ainda não foi eliminada a porosidade do corpo 

cerâmico, impede o avanço da densificação, interrompendo a eliminação dos poros. Quando a 

retração não avança, os poros seguem aumentando seus tamanhos. Com o aumento da 

temperatura de queima, a diminuição brusca de viscosidade da fase vítrea faz com que se 

fechem muito rapidamente e preferencialmente pela parte superior do corpo cerâmico. Isto é 

devido ao fato de que a temperatura da superfície é maior e também ao fato de que é mais 

fácil que o ar seja eliminado sem ficar preso. Os poros remanescentes são de grande tamanho 

e sofrem inchamento com o aumento da temperatura. 
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Boa parte da porosidade está intimamente ligada a formação de trincas causadas 

devido ao diferenciado comportamento dilatométrico do quartzo, tanto durante a sinterização, 

como durante o resfriamento. As medidas de redução de porosidade aparente foram 

condizentes com as densificações apresentadas nas medidas de retração linear de queima, 

assim como o fechamento da porosidade observado nas medidas de absorção de água. 

O espodumênio por ser mais piroplástico que os demais fundentes propicia às 

formulações cerâmicas sinterização a temperaturas mais baixas. Entretanto, não demonstra 

boa reatividade com todas as matérias-primas de base. Reage muito bem com o quartzo na 

formação da fase vítrea, mas não permite que se trabalhe em temperaturas elevadas 

necessárias para obtenção de novas fases cristalinas. 

A albita tende apresentar uma fase vítrea de baixa viscosidade. Propiciando, não só a 

expansão da porosidade como a interconexão da mesma. Isso acarreta alta absorção de água, 

propriedade indesejada em produtos cerâmicos porcelanizados. 

O feldspato promove a formação de uma fase líquida de alta viscosidade, atuando 

fortemente na redução e isolamento dos poros quando formulada com caulim e quartzo. A 

presença do talco propicia reatividade e formação de fases cristalinas, como diopsídio e 

cordierita, bem pronunciadas. 

A wollastonita reage de modo bem mais diferenciado dos demais fundentes. Na 

presença de quartzo, confere à formulação um caráter extremamente refratário. A presença de 

alumínio, fornecido pelo caulim, é fundamental para a formação de uma fase líquida de 

composição à base de anortita. A reatividade com o talco também se torna elevada devido à 

presença do magnésio, que é um cátion que facilmente substitui o cálcio. Estas reações 

conferem aos corpos cerâmicos formulados com wollastonita uma sinterização de alta 

densificação com porosidade baixa e isolada. 

As massas formuladas com wollastonita, que mais densificaram foram aquelas isentas 

de quartzo. Os corpos cerâmicos assim formulados não apresentaram trincas típicas daqueles 

formulados com quartzo, que surgem devido ao alívio de tensões pelas diferenças de dilatação 

térmica entre o quartzo e matriz. Sem quartzo, os corpos cerâmicos formulados com 

wollastonita não apresentaram tais trincas, o que reduziu a interconexão dos poros. 
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Puderam se verificar o crescimento de grãos ocorridos na sinterização da wollastonita 

e a presença da fase vítrea muito incipiente nos contornos do grão. Nos corpos cerâmicos 

desta formulação, a densificação não precisou ser muito elevada para que atingisse os valores 

mínimos de porosidade e absorção desejados.  
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8 SUGESTÕES DE TRABALHOS FUTUROS 

A partir da realização deste trabalho investigativo é possível fazer as seguintes 

sugestões de trabalhos futuros: 

Aprofundar o estudo individualmente para cada matéria-prima, permitindo-se utilizar 

de outras variáveis, possibiltando formular massas cerâmicas bem equilibradas dentro de uma 

faixa de temperatura ótima. Agindo assim pode se assegurar um baixo custo energético e 

valores apropriados nas propriedades finais dos produtos obtidos. 

Utilizar processos de queima com atmosfera controlada que facilitem em reações de 

oxi-redução das substâncias que compõe as matérias-primas, fazendo com que se facilite o 

controle dos gases formados e envoltos na fase vítrea ou aprisionados pela fase cristalina. 

Tentar conter os efeitos dilatométricos do quartzo, impedindo assim a formação das 

trincas que concorrem na formação e interconexão da porosidade residual de corpos 

cerâmicos porcelanizados. 

Confirmar os resultados obtidos no laboratório em indústrias cerâmicas que usam ou 

se interessem em utilizar estes fundentes, podendo assim obter resultados mais comparativos a 

realidade industrial.  
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ANEXO I 

Gráficos da distribuição granulométrica dos fundentes investigados neste trabalho. 

 

 
Figura I.1 – Curvas da distribuição granulométrica da albita em função do tempo de moagem. 

 

 
Figura I.2 – Curvas da distribuição granulométrica do algamatolito em função do tempo de 

moagem. 
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Figura I.3 – Curvas da distribuição granulométrica do espodumênio em função do tempo de 

moagem. 

 

 
Figura I.4 – Curvas da distribuição granulométrica do feldspato em função do tempo de 

moagem. 
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Figura I.5 – Curvas da distribuição granulométrica do fundentes selecionados no estado inicial 

 

 
Figura I.6 – Curvas da distribuição granulométrica do fundentes selecionados após 34 minutos 

de moagem. 
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ANEXO II 

Difratogramas das matérias-primas investigadas neste trabalho. 
 
 

 
Figura II.1 - Difratograma do quartzo Sibelco. 

 
 

 
Figura II.2 - Difratograma do caulim Olivério. 
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Figura II.3 - Difratograma do talco Mônego. 

 

 
Figura II.4 - Difratograma do fonolito Fundex 
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Figura II.5 - Difratograma do feldspato. 

 

 
Figura II.6 - Difratograma do agalmatolito. 
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Figura II.7 – Difratograma do anortosito. 

 

 

Figura II.8 – Difratograma da albita. 
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Figura II.9 – Difratograma do espodumênio. 

 

 
Figura II.10 – Difratograma da wollastonita. 


