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RESUMO 

 

Diversos estudos vêm sendo realizados para o reaproveitamento dos 

resíduos industriais, demonstrando a importância do uso dos mesmos na redução do 

impacto ambiental e desenvolvimento tecnológico. A utilização deles pelas indústrias 

deve ser viabilizada, através da substituição parcialmente ou total nas composições, 

desde que não comprometam as propriedades finais dos produtos. 

Em geral, utilizam-se resíduos minerais ou o reciclo de outros materiais em 

formulações de produtos da cerâmica vermelha. Por vezes, encontra-se a utilização 

em grês e até no grês porcelanato e porcelanas. No entanto, poucos trabalhos 

apresentam a utilização de resíduos e reciclados na composição de materiais cuja 

formulação seja mais complexa, como na produção de fritas e esmaltes.  

No presente trabalho, foi estudada a utilização de um resíduo de 

beneficiamento mineral de uma rocha com espodumênio (RSL) no desenvolvimento 

de uma frita e um esmalte cerâmico. A caracterização da frita foi realizada por meio 

de testes de fusibilidade, dilatação térmica e características físicas finais. Na 

segunda parte do trabalho, foi desenvolvido um esmalte por meio de mistura do 

resíduo RSL em uma formulação de esmalte comercial, tendo sido avaliado os 

aspectos visuais e o coeficiente de expansão térmica. Por meio dos testes 

realizados nos corpos-de-prova desenvolvidos, alcançou-se o principal objetivo 

deste trabalho que foi viabilizar a utilização do resíduo RSL como uma matéria-prima 

para a produção industrial de fritas e esmaltes cerâmicos. 

Os resultados obtidos na pesquisa foram comparados com dados de 

formulações comerciais e parâmetros utilizados na indústria de fritas e esmaltes. Na 

substituição parcial de insumos minerais pelo resíduo RSL as quantidades foram 

manipuladas, alcançando de modo satisfatório os parâmetros almejados. 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT  

 

Several studies have been conducted for the recycling of industrial wastes, 

demonstrating the importance of their use in reducing the environmental impact and 

technological development. Their use by industries should be made possible through 

partial or total substitution in the compositions, provided they do not compromise the 

final product properties.  

In general, mineral waste or recycled materials are used in the formulation of 

red clay ceramic products. Sometimes you will find use in stoneware and porcelain 

stoneware tiles and even in china. However, few studies show the use of waste and 

recycled materials in the composition of which formulation is more complex, as in the 

production of frits and glazes.  

In the present work, the use of a residue of mineral beneficiation of a 

spodumene bearing rock (RSL) in the development of frits and glazes was studied. 

The characterization of the frits was carried out by testing melting, thermal expansion 

and final physical characteristics. In the second part of the work was to develop a 

glaze by mixing the residue RSL in a commercial formulation of glaze, which the 

visual aspects and the dilation of bodies were evaluated. By means of tests 

performed on the bodies developed, it was achieved the main goal of this work which 

was to enable the utilization of waste RSL as a raw material for the industrial 

production of ceramic frits and glazes.  

The results obtained in the study were compared with data from commercial 

formulations and parameters used in the frits and glaze industry. In partial 

replacement of mineral inputs by RSL residue quantities were handled, achieving a 

satisfactory manner the desired parameters. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

O desenvolvimento tecnológico alcançado nos últimos séculos deve-se 

também as habilidades do homem de produzir e manusear os materiais de acordo 

com as suas necessidades. Primordialmente, os homens tinham acesso a um 

número muito limitado de materiais, todos retirados diretamente da natureza: pedras, 

madeira, argilas e outros. Com o passar do tempo o homem desenvolveu 

empiricamente técnicas que permitiam a produção de materiais com propriedades 

superiores àqueles obtidos naturalmente, modificando suas propriedades através de 

tratamentos térmicos, processos físico-químicos e pela adição de outras 

substâncias. Atualmente, a manipulação dos materiais alcançou a escala 

nanométrica e atômica. 

O conhecimento adquirido nas ultimas décadas, permitiu um grande avanço 

no entendimento das características dos materiais e, o desenvolvimento de milhares 

de materiais com características muito específicas, satisfazendo as diversas 

necessidades de nossa sociedade tecnológica. De fato as civilizações mais antigas 

foram designadas pelo nível de conhecimento e desenvolvimento dos materiais por 

elas utilizados. O desenvolvimento de muitas tecnologias está associado à 

acessibilidade de materiais adequados.  

Ao longo de sua existência, o homem sempre utilizou os recursos naturais 

sem preocupar-se com esse consumo, devido à abundância dos mesmos na 

natureza. Com o passar do tempo e aumento da preocupação da sociedade com o 

meio ambiente, as indústrias foram obrigadas a adotarem processos mais eficientes 

que preservem os recursos minerais. As indústrias de fabricação e transformação de 

materiais produzem, em maior ou menor grau, resíduos que nem sempre são 

reaproveitados ou descartados de forma correta. 

Graças a essa recente conscientização e a necessidade em desenvolver 

materiais mais competitivos, muitos foram os estudos realizados para o 

reaproveitamento dos resíduos industriais, demonstrando a importância do uso dos 

mesmos na redução do impacto ambiental e desenvolvimento tecnológico. 
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A utilização dos resíduos pelas indústrias deve ser viabilizada, através da 

substituição parcial ou total nas composições, desde que não comprometam as 

propriedades finais dos produtos. 

Na literatura, encontra-se que a maior parte dos trabalhos publicados 

apresenta, em geral, a utilização de resíduos minerais ou o reciclo de outros 

materiais em formulações de produtos da cerâmica vermelha, como para a alvenaria 

em geral. Observa-se também a utilização na produção de pisos e revestimento 

como no grês e no grês porcelanato. Devido à complexidade de formulação, nota-se 

que poucos trabalhos apresentam a reciclagem na composição de materiais cuja 

formulação é mais complexa, como na produção de fritas e esmaltes e mesmo 

cerâmicas avançadas. Estes, embora utilizem uma quantidade relativamente menor 

de insumos minerais, apresentam maior valor agregado. 

Recentemente, tem-se destacado a utilização de matérias-primas que 

contenham espodumênio em sua composição. Devido ao alto custo da forma 

sintética, como carbonato de lítio, opta-se, principalmente, pela utilização a partir de 

rochas como pegmatitos graníticos.  

Tucci et al. (2007) demonstraram a utilização de espodumênio na 

composição de porcelanatos, substituindo parcialmente o feldspato sódico, com 

considerável ganho de redução na temperatura de queima. Porcelanas triaxias 

foram analisadas, empregando-se, primeiramente, carbonato de lítio e, num 

segundo momento, rochas contendo espodumênio. Os autores conseguiram uma 

redução de 100-120ºC na temperatura de gresificação (TULYAGANOV, 2006). A 

maior fusibilidade do óxido de lítio é explicada pela formação de fase vítrea em 

menor temperatura, bem como a redução da viscosidade da mesma, como é 

esperado em decorrência da presença de óxidos alcalinos em vidro silicosos. 

(NAVARRO, 1991). 

Portanto, o presente trabalho teve como objetivo a utilização de um resíduo 

oriundo do beneficiamento de rocha contendo espudomênio como uma potencial 

matéria-prima no desenvolvimento de desenvolvimento de uma frita e um esmalte 

cerâmico tradicional visando à redução no impacto ambiental na utilização dos 

recursos minerais. A caracterização da frita foi realizada por meio de testes de 

fusibilidade, dilatação térmica e características físicas finais. Na segunda parte do 



19 
 

trabalho foi desenvolvido um esmalte, por meio de mistura do resíduo em uma 

formulação de esmalte comercial, tendo sido avaliado os aspectos visuais e 

dilatométrico. 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1. OBJETIVO GERAL 

   

O objetivo geral deste trabalho é a obtenção e caracterização de uma frita e 

de um esmalte cerâmico utilizando como matéria-prima um resíduo do 

beneficiamento de uma rocha com espudomênio proveniente de Minas Gerais. 

Almejou-se o desenvolvimento de produtos que agreguem valor comercial a este 

resíduo, juntamente com a contribuição para o desenvolvimento sustentável. 

 

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Os objetivos específicos deste trabalho são: 

a) Avaliar a viabilidade do uso de um resíduo do beneficiamento de rocha 

com espudomênio (RSL) na formulação de frita e esmalte; 

 

b) Caracterizar o resíduo (RSL) em relação à distribuição granulométrica, 

composição química e mineralógica; 

 

c) Estudar formulações de fritas com diferentes teores do RSL, 

procurando-se a substituição de matéria-prima convencional; 

 

d) Obter uma frita que possua características técnicas similares às 

comerciais com o uso do RSL; 

 

e) Estudar a utilização do RSL na formulação de um esmalte cerâmico e 

sua compatibilidade com produtos cerâmicos porcelânicos; 

 

f) Caracterizar as fritas e esmaltes desenvolvidos. 
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3. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

 

3.1. COLORIFÍCIOS 

 

Os colorifícios apresentam como principal produto as fritas cerâmicas, as 

quais são utilizadas separadamente ou juntamente com outras matérias-primas 

naturais ou sintéticas na confecção de formulações de engobes, esmaltes, fluxos 

serigráficos, granilhas, etc. Esses itens de consumo indispensáveis à indústria 

cerâmica são agentes que fazem parte do acabamento final de um revestimento 

cerâmico, ao serem determinantes, até, em questões como design. Esse último, 

privilegiado pelas empresas de cerâmica que buscam sempre alcançar um 

diferencial em seus produtos, tendo em vista um melhor posicionamento no mercado 

interno e externo. 

 Sua produção destina-se principalmente a indústria de revestimento 

cerâmico, seguida pelas indústrias de louças de mesa e sanitárias, artesanato e 

outras. 

Integrante das indústrias de transformação dos produtos de minerais não-

metálicos, obtidos geralmente após tratamento térmico a altas temperaturas, os 

colorifícios assim como as indústrias de revestimentos cerâmicos, cerâmica 

vermelha, sanitários, cimenteira e vidreira compõem o conjunto de cadeias 

produtivas atuante na construção civil. 

Na elaboração de seus produtos, os colorifícios necessitam de uma grande 

variedade de matérias-primas tanto naturais como sintéticas dependo da tipologia de 

produto a ser desenvolvido. Apresentam unidades produtivas distribuídas nas 

regiões Sul, Sudeste e Nordeste onde se encontram as indústrias de produção de 

revestimentos cerâmicos, seus principais clientes. 

Na Tabela 1 podem-se observar as principais matérias-primas utilizadas 

para a produção de fritas cerâmicas. 
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Tabela 1 – Matérias-primas que podem ser utilizadas na produção de fritas cerâmicas. 

Matéria-prima Uso como fonte de: 

Quartzo SiO2 

Feldspatos SiO2, Al2O3, K2O, Na2O 

Calcários CaO, MgO 

Zirconita SiO2, ZrO2 

Caulim SiO2, Al2O3 

Alumina Al2O3 

Óxido de zinco ZnO 

Boratos B2O3 

Outros TiO2, Li2O, SrO, BaO, PbO e 

óxidos corantes 

 

Essa indústria brasileira está entre as maiores do mundo e, acompanhando 

o segmento de revestimentos, apresentou um expressivo crescimento nos últimos 

15 anos. Em 2008 este segmento alcançou a produção de cerca de 500 mil 

toneladas e, obtendo um faturamento de R$ 1,26 bilhão (Boschi e Coelho, 2009). 

 

Os valores de produção estimados com base em dados fornecidos pelos 

consumidores podem-se observar na Figura 1. 

 

Figura 1 – Evolução da produção dos colorifícios no Brasil. 

Fonte: Boschi e Coelho. (2009). 
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A maior concentração de indústrias de todos os segmentos cerâmicos está 

nas regiões Sudeste e Sul. Essa concentração deve-se às facilidades de matérias-

primas, energia, transporte e centros de pesquisas. 

Buscando cada vez mais fidelizar seus consumidores, o investimento em 

busca por novas tecnologias, torna-se item indispensável a fim de produzir produtos 

que agradem tanto tecnicamente como esteticamente seus consumidores. Devido 

ao conjunto de características dos produtos cerâmicos, tais como resistência e 

facilidade de limpeza, associado à beleza estética e a diversidade desses produtos 

faz com que estes, ocupem cada vez mais os espaços em áreas comerciais e 

residenciais. 

Segundo a Associação Brasileira de Cerâmica, o setor cerâmico é amplo e 

heterogêneo o que induz a dividi-lo em sub-setores ou segmentos em função de 

diversos fatores como matérias-primas, propriedades e áreas de utilização. Dessa 

forma, a seguinte classificação, é adotada em: 

a. Cerâmica vermelha: Compreende materiais utilizados na construção 

civil, geralmente de coloração avermelhada tais como tijolos e telhas; 

 

b. Cerâmica de revestimento: Materiais utilizados na construção civil para 

revestimentos de pisos e paredes visando o acabamento estético final; 

 

c. Cerâmica Branca: De um modo abrangente pode ser simplesmente 

definido como um produto denso e branco de caráter translúcido com formulação 

típica de uma mistura de quartzo, caulim e feldspato, abrange louças de mesa, 

sanitários, isoladores, cerâmicas artísticas, etc.; 

 

d. Materiais refratários: Compreende aqueles produtos que têm como 

finalidade suportar elevadas temperaturas em condições especifica de uso, com 

excelente compatibilidade das características mecânicas, térmicas e químicas; 

 

e. Isolantes Térmicos: Materiais utilizados na retenção e/ou perda de 

calor para o meio externo; 

 



24 
 

f. Fritas e corantes: Materiais utilizados na produção de diversos efeitos 

com características técnicas e estéticas para os produtos cerâmicos. 

 

 

3.2. MATERIAIS VÍTREOS 

   

O vidro é uma substância inorgânica, amorfa e fisicamente homogênea, 

obtido por resfriamento de uma massa em fusão que endurece pelo aumento 

contínuo da viscosidade até atingir a condição de rigidez, mas sem sofrer 

cristalização. Esse material pode ser obtido a partir de óxidos ou metais, utilizado na 

forma pura ou em misturas, tendo como principal característica em comum a 

ausência de uma estrutura ordenada, como a que define os materiais cristalinos 

(NAVARRO, 1985) 

DONEDA (1993), sumarizando o exposto por NAVARRO (1985), denomina 

vidros os corpos sólidos que apresentam rigidez mecânica a temperatura ambiente, 

mas que possuem características estruturais específicas, pois não apresentam a 

estrutura típica do estado cristalino. Os corpos vítreos apresentam um grau de 

ordenação estrutural apenas ao redor dos íons que compõem o seu retículo, os que 

os diferencia da ordenação de longo alcance dos materiais cristalinos (KNIESS, 

2001). 

 

3.2.1. Vidros 

 

Os vidros existem na natureza desde que se formou a crosta terrestre e o 

uso pelo homem data-se antes mesmo de saber produzi-lo (FERNANDES, 1999). 

O vidro parece ter sido descoberto acidentalmente nas costas do 

mediterrâneo. De passagem pelo litoral, um grupo de nômades terá acendido uma 

fogueira sobre a areia, reparando na manhã seguinte que, sob as cinzas, havia 

pedaços brilhantes de um material que desconheciam. Este material terá sido obtido 

por combinação do sal do mar (NaCl) com restos de ossos (CaO) e a areia (SiO2), 
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que reagiram por ação do fogo. Esta descoberta parece ter ocorrido em mais de um 

lugar, nomeadamente em zonas da Ásia Menor, da mesopotâmia e do antigo Egito 

(FERNANDES, 1999). 

Investigações arqueológicas recentes indicam que os objetos de vidros mais 

antigos que se conhecem, intencionalmente produzidos pelo homem, datam de 

aproximadamente 5000 anos a.C. A maioria destes objetos apareceu na Babilônia e 

outras cidades importantes da Mesopotâmia. No Egito, entre 1500 e 1400 a.C. (XVIII 

Dinastia) fabricavam-se objetos de vidro com valor estético idêntico ao das pedras 

preciosas e os trabalhos decorriam em lugares próprios sob custódia da família 

faraônica, sendo segredo as técnicas utilizadas (FERNANDES, 1999). 

A investigação científica aplicada ao vidro no domínio do processamento 

conduziu ao aparecimento de novos produtos e novos materiais, tais como vidros 

cerâmicos, fibras ópticas e uma infinidade de materiais compósitos onde o vidro 

desempenha o papel de fase de reforce ou de matriz (FERNANDES, 1999). 

Qualquer líquido, que seja resfriado até seu ponto de congelamento, assume 

o estado sólido, de acordo com sua estrutura cristalina, formando uma rede 

molecular geometricamente ordenada no espaço, ou uma estrutura amorfa, com as 

moléculas dispostas de modo casual e desordenado (NEVES, 2002). 

Estes são sólidos que tem características intermediárias entre as duas 

formas: são constituídos por uma rede do tipo cristalina que, no entanto, é 

desordenada a nível espacial (NEVES, 2002). 

 

3.2.2 O estado vítreo  

 

Nem todas as substâncias são capazes de assumir o estado vítreo durante o 

resfriamento. Geralmente estas substâncias são misturas de óxidos, entre os quais 

alguns fundamentais, como a sílica e o anidrido de boro, capazes de se disporem, 

espacialmente ainda que de modo irregular, segundo uma estrutura característica 

(tetraédrica para a sílica e triangular para o anidrido de boro); esses óxidos são 

chamados de formadores de vidro.  
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- Outros óxidos, que possuem a propriedade de interpolarem entre os 

cristais dos óxidos formadores de vidro, enfraquecendo as ligações e, portanto, 

modificando algumas propriedades, como por exemplo, a densidade, a viscosidade 

e a resistência química, são chamados modificadores (óxidos alcalinos, por 

exemplo), ou estabilizadores (como exemplo, alcalinos terrosos). Alguns como a 

alumina ou os óxidos de certos metais, de acordo com a natureza dos outros óxidos 

componentes do vidro, podem-se comportar tanto como formadores ou 

modificadores (NEVES, 2002). 

A palavra vidro é utilizada, comumente, para descrever um material 

transparente, brilhante e frágil. Estas características, entretanto, são insuficientes e, 

muitas vezes, dispensáveis na descrição de vidros. De fato, a definição destes 

materiais, sua estrutura, composição e propriedades têm sido objeto de inúmeras 

teorias que buscam desenvolver conceitos científicos para a palavra vidro. 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). 

Existe incerteza até quanto à classificação dos vidros em algum dos estados 

físicos da matéria. A aparência externa dos vidros é essencialmente sólida. A 

densidade, as propriedades mecânicas e propriedades térmicas dos vidros são 

semelhantes àqueles das composições cristalinas correspondentes. Entretanto, 

apesar de apresentarem rigidez mecânica, carecem da estrutura cristalina que 

caracteriza o estado sólido (NAVARRO, 1991). Na ausência de tensões internas ou 

aplicadas, vidros são isotrópicos. Esta isotropia de propriedades assemelha-se a de 

um líquido, bem como o arranjo atômico, desordenado a grandes distâncias, é típico 

dos líquidos. Muitos físicos restringem a palavra vidro para sólidos amorfos que 

sofrem uma transição vítrea quando aquecidos. Transição vítrea, a partir de um 

estado líquido superresfriado, envolve uma variação continua de volume e 

alterações abruptas de propriedades físicas como: calor específico e coeficiente de 

dilatação térmica (VARSHENEYA, 1994). Algumas vezes empregam-se, para os 

vidros, termos como: sólidos não cristalinos, ou sólidos amorfos. Entretanto, estudos 
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demonstram que os vidros tendem a apresentar um maior grau de ordenação que os 

materiais amorfos. Esta ordenação se limita a pequenas distâncias em torno de cada 

um dos íons que formam o reticulado. As restrições para enquadrar os vidros em um 

dos três estados da matéria levaram a incluir estes materiais em um quarto estado 

de agregação: o estado vítreo (NAVARRO, 1991).  

A relação do vidro com respeito aos estados líquido e sólido pode ser melhor 

entendida do ponto de vista termodinâmico, analisando a variação de suas 

propriedades físicas com a temperatura. Observando o diagrama da figura 2, 

considera-se uma quantidade de material no estado líquido “a”. No resfriamento, 

este material sofre uma contínua redução de seu volume, acompanhando a linha de 

equilíbrio. O ponto “b” corresponde à temperatura de fusão onde as fases sólido e 

líquida apresentam a mesma pressão de vapor e a mesma energia livre de Gibbs, 

ou seja, nesta temperatura uma quantidade infinitesimal de cristais sólidos se 

encontra em equilíbrio com o líquido (LIRA, 2002). 

 

Figura 2 – Diagrama volume x temperatura para um sistema fundido formador de vidro. 

Fonte: (LIRA, 2002). 

 

Contudo, para ocorrer à solidificação é necessário um pequeno 

subresfriamento do líquido, representado pelo ponto “c” (que pode variar na faixa 
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hachurada), de modo a criar a força motriz para que um grupo de átomos passe do 

estado líquido para o sólido. 

A cristalização irá ocorrer somente se: 

- Existir um número suficiente de núcleos presentes; 

- Ocorrer uma taxa suficientemente grande de crescimento de cristais 

(LIRA, 2002). 

Nesta temperatura, uma brusca contração de volume acompanha a 

cristalização. Continuando o resfriamento, o volume continua a decrescer ao longo 

da linha “d-e”. Porém, caso a cristalização não ocorra nesta temperatura, o material 

continua diminuindo seu volume, como líquido superresfriado, ao longo da linha “b-c-

f” – que é uma extrapolação da linha “a-b-c”- correspondente ao equilíbrio 

metaestável. Nenhuma descontinuidade é observada e o líquido prossegue 

rearranjando sua estrutura, correspondendo à redução de seu volume. O sistema vai 

aumentando sua viscosidade rapidamente e, a temperaturas suficientemente baixas, 

os grupos moleculares não conseguem rearranjar-se com rapidez suficiente para 

alcançar as características de equilíbrio do volume para a temperatura. A linha de 

estado do material começa a desviar-se da linha de equilíbrio “b-c-f” e retorna uma 

linha reta até o ponto “g” (caso o resfriamento for rápido) ou “h” (caso resfriamento 

lento). Nesta faixa, o material adquire a rigidez de um sólido e seu estado 

corresponde ao denominado estado vítreo (LIRA, 2002). A faixa de temperatura 

correspondente ao desvio da linha de líquido superresfriado até alcançar um estado 

rígido do material é denominado região de transição vítrea. A intersecção das duas 

linhas é denominada temperatura de transição vítrea (Tg). Quando o vidro é 

reaquecido suas características de volume acompanham a linha no sentido contrário 

e, na região de transição, segue pela linha pontilhada e em seguida pela linha do 

líquido superresfriado (LIRA, 2002).  

A despeito de sua condição rígida, o vidro tende a aproximar-se da linha de 

equilíbrio líquido-sólido e devitrificar, mas é impedido devido à sua alta viscosidade. 

No estado vítreo, os rearranjos estruturais são tão lentos que suas propriedades não 

se alteram em função do tempo, só ocorrendo alterações, em taxas perceptíveis, em 

função de um aumento de temperatura (VARSHENEYA, 1994). 

 



29 
 

3.2.2.1 Estrutura vítrea 

 

A estrutura de um vidro de óxidos é formada principalmente por volumosos 

íons de oxigênio dispostos em coordenações predominantes tetraédricas ou 

triangulares, unidas entre si por pequenos íons formadores de rede (Si+4, B+3, P+5, 

etc.). O conjunto constitui uma rede distorcida e cujos vazios se situam os íons 

modificadores de rede (normalmente metais alcalinos e alcalino-terrosos) 

(NAVARRO, 1991). As configurações da maioria dos óxidos formadores de vidros 

podem ser determinadas pela relação entre os raios dos cátions e o raio do oxigênio.

 O raio de um cátion depende de sua carga, do número da carga e do 

tamanho dos ânions com que se coordena. Quanto maior a sua carga, maior a 

contração orbital exercida pelo núcleo e menor o raio do cátion. O seu poder 

polarizante, ou seja, a capacidade de deformação que exerce sobre a nuvem 

eletrônica dos ânions, é tanto maior quanto maior seja sua carga e menor o seu raio.

 A polarização dos ânions, em contrapartida, é maior quanto maior o seu 

tamanho e mais negativa seja sua carga. O poder polarizante exercido pelos cátions 

sobre as nuvens eletrônicas dos ânions vizinhos resulta em uma estabilização 

destes ânions (LIRA, 2002).  

A unidade fundamental dos silicatos cristalinos e dos vidros de sílica é o 

tetraedro SiO4. Esta estrutura tetraédrica proporciona ao grupo SiO4 uma grande 

estabilidade devido ao perfeito acoplamento geométrico e balanceamento 

eletrostático. Um íon oxigênio (O-2), devido ao seu grande tamanho e carga negativa, 

quando compartilhado por dois tetraedros, se acha fortemente deformado pelo forte 

poder polarizante do Si+4, satisfazendo suas exigências de valência. Cada íon 

oxigênio pode ligar-se a dois íons silício, formando cadeias lineares, anéis, redes 

tridimensionais, sendo que os tetraedros que formam as redes dos silicatos 

cristalinos dos vidros de silicatos estão ligados pelos vértices, mas nunca 

compartilham arestas ou faces (LIRA, 2002). 
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A segunda valência do O-2 pode ser neutralizada por outros cátions que não 

o Si+4, dependendo da carga deste e o índice de coordenação. Desta forma, um íon 

oxigênio, num tetraedro silícico, pode ligar-se com outro silício tetraédrico, ou dois 

íons Al+3 em coordenação octaédrica, três íons Mg+2, Zn+2 (octaédrica), quatro íons 

B+3, Al+3 (tetraédrica), por cada três íons O-2 (NAVARRO, 1991). 

A complexidade que caracteriza de forma geral a estrutura dos vidros se 

deve, em parte, à diversidade de sua composição, é também, ao fato de que as 

técnicas mais freqüentes de investigação da estrutura em outros materiais, não 

podem ser aplicadas com a mesma eficiência ao estado vítreo. Razões pelas quais 

dentre os diversos modelos estruturais propostos, não se pode considerar-se 

nenhum totalmente abrangente ou infalível com respeito à categoria dos vidros 

(LIRA, 2002). 

 

 

3.3. FRITAS CERÂMICAS 

 

As fritas cerâmicas são materiais de natureza vítrea preparadas por fusão 

em temperatura elevada (1500°C), a partir da combinação de matérias-primas de 

natureza mineral, tais como quartzo, feldspatos e materiais de natureza química 

específica como, boratos, nitratos, carbonatos, entre outros.  

A pesagem é a primeira etapa do processo de fabricação de fritas 

cerâmicas, onde ocorre a dosagem das matérias-primas na proporção definida 

conforme formulação desejada. 

A homogeneização ocorre em misturadores, que permite conseguir em 

poucos minutos uma mistura homogênea dos componentes. Sendo o material 

resultante (composto) armazenado em um silo de alimentação. 

Alimentação, nesta parte do processo o composto é introduzido na câmara 

de fusão controlando-se a velocidade de alimentação na câmara de fusão (dependo 

de cada frita), que pode ser com o auxilio uma rosca sem fim. 
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Fusão, a etapa de alimentação produz no interior do forno a formação de um 

monte de material que se forma na entrada do forno. Devido às altas temperaturas 

começam a se desenvolver as reações de decomposição das matérias-primas, com 

saída de gases, formação de fases líquidas por reação entre os componentes mais 

fundentes e a dissolução no fundido dos componentes mais refratários (quartzo, 

alumina, silicato de zircônio). A fusão parcial de alguns dos componentes permite 

que a camada superficial do monte deslize continuamente. Durante sua passagem 

pelo interior do forno, devem ser completadas as transformações anteriores, para se 

obter uma boa frita (SÁNCHES, 1997). A massa fundida que se forma deve 

apresentar viscosidade adequada para que escoe no interior do forno. A temperatura 

e o tempo dependerão da tipologia de frita a ser produzida. 

Resfriamento é a etapa final no processo de fabricação de fritas, onde a 

massa fundida incandescente é depositada em um recipiente sendo submetida a um 

resfriamento brusco, vertendo-o sobre água ou mediante a rolos metálicos 

refrigerados por água. Devido ao choque térmico sofrido nesta etapa, obtem-se 

assim um material sólido, vítreo em forma de pequenos grânulos (tamanho inferior a 

5 mm). O processo de resfriamento é denominado de Fritagem, e o produto 

resultante de fritas cerâmicas. 

 

Na Figura 3 temos a representação das etapas que constituem o processo 

produtivo de uma frita cerâmica. 
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Figura 3 – Representação esquemática do processo de produção de uma frita. 

 

Após o processo de fritagem, as fritas passam por outros processos a fim de 

obter o produto final, o qual será aplicado na superfície do corpo cerâmico dentre as 

diversas técnicas de aplicação e submetido à queima controlada, que dependendo 

do produto, variam entre 850 a 1220°C. O percentual utilizado em produtos 

cerâmicos pode variar consideravelmente, dependendo do uso ou aplicação, 

podendo a chegar a 100% da composição, como no caso das granilhas cerâmicas. 
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A sua aplicação nos produtos cerâmicos possibilita: 

-  O uso de matérias-primas solúveis em água, que por sua vez 

prejudicam as propriedades reológicas dificultando o processo de aplicação; 

-  Aumento do processo produtivo; 

-  Maior uniformidade no vidrado conferindo ao produto acabado 

características técnicas e estéticas adequadas para sua utilização nos mais diversos 

seguimentos. 

-  A redução do tempo e temperaturas de queima dos esmaltes, já que 

esmaltes que utilizam fritas apresentam menor temperatura de maturação.  

A figura 4 ilustra o comportamento de dois tipos de esmaltes, onde em um 

deles ocorre a utilização de material fritado em sua composição. 

 

Figura 4 – Representação ilustrativa sinterização Esmalte fritado e Esmalte cru. 
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3.4. TIPOS DE FRITAS CERÂMICAS 

 

Devido ao alto grau de diversidade, tanto técnico como estético que 

alcançaram os produtos cerâmicos em geral, e em particular os pavimentos e 

revestimentos cerâmicos, assim como a necessidade de adaptar aos distintos ciclos 

de queima e suportes, existem disponíveis no mercado uma grande variedade de 

tipologias de fritas, com uma diversidade de características técnicas e estéticas, tais 

como temperatura de fusão, brilho, opacificação, etc. Algumas dessas fritas podem 

ser observadas na Figura 5. 

 

Figura 5 – Imagem ilustrativa de diferentes tipos de fritas. 

 

De acordo com DURÁN (2002), as fritas podem ser classificadas segundo 

suas principais características: 

a. Quanto ao uso: 

 

- Monoqueima - Processo na qual o esmalte e o suporte são queimados 

simultaneamente em temperatura entre 1050 e 1200°C, apresentando 

características de resistência química e mecânica elevada. 

 

- Monoporosa – Define os produtos cerâmicos empregados exclusivamente 

para revestimentos de paredes (apenas uma queima), permitindo todas as reações 

em ciclos rápidos. 
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- Biqueima rápida e lenta – Neste processo, o suporte é submetido a uma 

primeira queima, recebendo após o esmalte sofrendo novamente a segunda queima 

para formação da camada vítrea. São fritas utilizadas na fabricação de 

revestimentos cerâmicos, louças e artigos decorativos. 

 

- Corretoras, modificadoras – Utilizadas a fim de obter alguma característica 

ou efeito desejado, tais como, aumento ou redução de dilatação, etc. 

 

b. Segundo o óxido fundente principal: 

 

- Fritas Plúmbicas – Apresenta o óxido de chumbo como elemento 

majoritário. São usadas na preparação de vidros coloridos, esmaltes de biqueima 

tradicional e rápida, corantes serigráficos reativos e de terceira queima (DURÁN, 

2002). 

 

- Alcalinas – Possuem elevado percentual dos óxidos alcalinos, utilizadas em 

fritas de biqueima tradicional e rápida, corantes serigráficos reativos. 

 

- Borácicas – Borosilicatos alcalinos e alcalinos terrosos que tiveram que ser 

usados devido à necessidade em se substituir o chumbo. Nos vidros coloridos 

devido à resistência alcalina e estabilidade térmica, (DURÁN, 2002). 

 

- Fritas de Zinco – O ZnO pode ser encontrado num vidro como formador de 

retículo ou como modificador. Seu papel estrutural depende de sua concentração e 

de outros elementos, principalmente os alcalinos (DURÁN, 2002). 

 

c. De acordo com o efeito produzido no vidrado: 

 

- Transparentes com chumbos – Após a queima é possível visualizar o 

suporte cerâmico. 

 

- Transparentes sem chumbo – Apresentam característica similar as fritas 

transparentes com chumbo. 
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- Opacas – Diferencia-se pela coloração branca, apresenta os óxidos 

opacificantes em sua constituição (ZrO2, TiO2). Neste caso não pode ser visualizado 

o suporte cerâmico, geralmente utilizado na produção de engobes e revestimentos 

cerâmicos. 

 

- Mates – Caracteriza-se pela perda parcial ou total de brilho na superfície do 

vidrado.  

 

- Fritas coloridas – Utilizam em sua composição os óxidos colorantes. 

 

 

3.5. FORNOS PARA FRITAS E VIDRO. 

 

Os fornos são os reatores no processo de formação do vidro e fritas que 

ocorrem a altas temperaturas. Existem uma grande variedade de fritas cerâmicas, 

que diferem em sua composição química e nas suas características físicas. Dessa 

forma, dependendo da tipologia escolhida, há a necessidade de equipamentos que 

permitam trabalhar em condições diversas de temperatura, garantindo as condições 

necessárias para a produção.  Na seleção para os fornos, também há uma grande 

variedades que podem ser utilizados tanto para fritas como na produção de vidro, a 

escolha esta associada à produção diária podendo estes ser de produção contínua 

ou intermitente. 

 

3.5.1. Forno Rotativo  

 

A estrutura é composta por um cilindro de aço disposto horizontalmente, 

sendo seu interior revestido com material refratário. Apresenta em uma de suas 

extremidades um queimador e na outra a saída de gases de combustão. Este tipo de 

forno é utilizado para pequenas produções de fritas especiais. 
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Figura 6 – Imagem ilustrativa forno rotativo. 

 

3.5.2. Forno Contínuo 

 

São os fornos mais utilizados atualmente, permitindo grandes produções 

diárias. Estes tipos de fornos se distinguem quanto à geometria, tipos de 

queimadores, recuperadores de calor e tipo de combustível utilizado (gás, óleo, 

eletricidade...) 

 

Figura 7 – Esquema ilustrativo forno contínuo produção de fritas. 
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Figura 8 – Imagem ilustrativa forno contínuo produção de fritas. 

 

 

Figura 9 – Imagem ilustrativa forno contínuo produção de vidro. 
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3.5.3. Esmaltes ou vidrados 

 

Os esmaltes ou vidrados são uma mistura homogeneizada de matérias-

primas finamente divididas que são aplicados à superfície do corpo cerâmico, e 

durante o processo de queima funde-se formando uma capa vítrea compacta.  

Apresentam como principais elementos em sua composição as fritas, o 

caulim e a água. Outras matérias-primas, conforme a necessidade, também podem 

serem adicionadas, como o caso dos opacificantes, corantes e ligantes. Após serem 

submetidas ao processo de moagem controlada, as matérias-primas formam uma 

suspensão aquosa denominada barbotina, a qual é aplicada sobre a peça a ser 

esmaltada, por diferentes técnicas.  

 

3.5.3.1. Diferença entre vidros e esmaltes cerâmicos  

 

A Figura 10 tem o propósito de ressaltar a diferença conceitual entre 

propriedades de vidros e esmaltes cerâmicos. Assim, é importante frisar que embora 

o esmalte seja um vidro de silicato, pode apresentar cristais dispersos em sua 

estrutura, assumindo um caráter de uma massa heterogênea. Na otimização de 

suas propriedades, deve ser considerada a influência do suporte, na escolha da cor 

ou translucidez de um esmalte. 

 

 

Figura 10 - Diferença conceitual entre propriedades químicas e físicas entre vidros e 

esmaltes. 
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Muito importante à eficiência de um esmalte é a compatibilidade da ligação 

esmalte-suporte (corpo cerâmico). Um dos mecanismos de fortalecimento dos vidros 

é a formação de uma tensão de compressão na superfície, obtida, por exemplo, na 

têmpera dos vidros. Similarmente, consegue-se uma tensão compressiva no 

vidrado, projetando-se um coeficiente de expansão térmica do corpo cerâmico 

levemente superior ao vidrado. Isto é conseguido, conhecendo-se a composição 

química e o tipo e quantidade de minerais utilizados na composição do corpo e 

esmalte. 

Se o coeficiente de expansão térmica do vidrado for muito baixo, menor que 

o do corpo, facilmente ocorrerá o lascamento do item. Quando o coeficiente for 

muito elevado (e superior ao do corpo) induzirá a formação de rachaduras no 

vidrado. Há casos em que essas podem ser desejadas e projetadas, obtendo-se o 

efeito craquelé, como em porcelanas decorativas. 

As louças finas de mesa são preferencialmente esmaltadas com um vidrado 

transparente, para ressaltar a elevada alvura e translucidez do item. Louças mais 

ordinárias que não contemplam a alvura, incluindo as feitas com argilas vermelhas, 

utilizam vidrados opacos e muitas vezes coloridos. Este também é o caso de 

cerâmicas sanitárias que igualmente utilizam vidrados opacos brancos ou coloridos.  

As porcelanas elétricas geralmente utilizam um vidrado marrom e opaco. Casos 

especiais de isoladores de elevada tensão empregam esmaltes com propriedades 

semicondutoras para uniformizar o campo elétrico, por meio de uma corrente elétrica 

na superfície, evitando descargas elétricas (SCHÜLLER, 1979). 

Os esmaltes são aplicados na forma de uma suspensão, de modo que sua 

preparação é similar à de uma barbotina. O projeto da formulação é baseado na 

composição e proporção dos óxidos das matérias-primas, fazendo-se a moagem e 

mistura por via úmida. Segue-se o ajuste das propriedades reológicas pela adição 

de aditivos como dispersantes, floculantes, etc, as quais dependem do método de 

aplicação. Devem garantir também um bom espalhamento, recobrindo toda 

superfície e uma boa adesão com o suporte. Em porcelanas finas, após a queima do 

item, a porosidade é virtualmente nula, por conseguinte, a adição de ligantes é 

necessária, sendo bastante comum a utilização do carbóxi-metilcelulose (CMC). 
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Portanto, pode-se dizer que: 

VIDRO = MATERIAL HOMOGÊNEO 

VIDRADO + SUPORTE = MATERIAL COMPÓSITO 

 

A diferença do que ocorre na tecnologia do vidro, e no campo dos vidrados 

para a cerâmica, não trata somente o vidro como um sólido frágil ou como um 

material plástico, ou ainda, como massa fundida. São encontrados freqüentemente 

também como uma mistura de sólidos e líquidos, quando se prepara a barbotina a 

partir de uma suspensão de sólidos em água. É uma mistura sólida quando a massa 

cristalina do vidrado contém componentes cristalinos que agem como pigmentos, 

opacificadores ou produzindo uma superfície mate, ou também, produzindo 

separação de fases no resfriamento (WOLF, 1990).  

Quando se produz objetos de vidro, temos que observar as propriedades 

típicas do mesmo no estado fluído, plástico e sólido; enquanto que ao produzirmos 

vidrados para a cerâmica, temos que observar as propriedades do suporte ao qual 

este será submetido, ou seja, suas propriedades devem ser mais ou menos 

parecidas, para que ocorram as reações necessárias de interação entre massa e 

suporte. Isto significa que o vidrado deverá possuir propriedades da composição do 

suporte (WOLF, 1990). 

 

 

3.5.1.2. Principais funções dos esmaltes 

 

- A TÉCNICA – Consiste em tornar a superfície completamente 

impermeável, característica que confere ao produto cerâmico uma fácil e completa 

limpeza de todos os agentes que causam sujeira ou manchas. 

 

-  A ESTÉTICA – Em função do tipo de esmalte e modo de aplicação 

confere ao produto cerâmico efeitos de brilho e cor, entre outros, que dificilmente se 

conseguiria de outra maneira (NEVES, 2002).  
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3.5.1.3. Composição dos esmaltes 

 

- Fritas – Como explicado anteriormente, são fundamentalmente vidros e 

constituem a base principal dos esmaltes. As fritas são produzidas através da 

mistura de várias matérias-primas na forma de pó, introduzidas em fornos de fusão 

adequados, onde se decompõem, reagem entre si, transformando-se em massa 

líquidas viscosas, resfriadas bruscamente por meio de água ou ar para assumir a 

forma de escamas ou grãos vítreos. 

 

Matérias-primas minerais – As mais comumente utilizadas junto com as fritas 

são apresentadas na tabela 2: 

 

Tabela 2 – Funções e características das principais matérias-primas utilizadas em esmaltes. 

MATÉRIAS-PRIMAS USO 

Alumina e Corindon (Al2O3) 

Utilizado para aumentar a dureza e 

resistência do vidro e também para conferir 

opacidade; 

Dióxido de Titânio (TiO2), Silicato de Zircônio 

(ZrSiO4), Dióxido de Estanho (SnO2) 
Usado como opacificante; 

Argilas e caulins 
Utilizado para melhorar a suspensão na 

barbotina; 

Quartzo (SiO2) 
Usado para aumentar o teor de sílica no 

vidro; 

Óxido de Zinco (ZnO) 

Empregado como devitrificador (em 

quantidades elevadas) para obter 

superfícies “mates” 

 

Fonte: NEVES. (2002). 
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3.5.1.4. Esmaltes transparentes 

 

Os vidrados transparentes e brilhantes não devem conter bolhas, restos de 

matéria-prima e/ou separação de fases durante o processo de resfriamento, ou seja, 

desse modo não apresentariam-se totalmente transparentes. Gretas e demasiado 

uso de corantes também influenciam na transparência final da capa vítrea (WOLF, 

1990). 

Deste modo, tenta-se evitar e/ou minimizar estas perturbações ou 

interferências com os seguintes procedimentos: 

- Aplicando o esmalte o mais homogêneo possível sobre a superfície do 

suporte; 

- Composição e queima que possibilitem sua completa fluidez na matriz 

vítrea; 

- Mantendo o tempo necessário para que ocorram todas as reações na 

temperatura de maturação, permitindo assim, a eliminação de todas as bolhas 

provenientes da desgaseificação do suporte, originando uma superfície totalmente 

lisa; 

- Resfriamento o mais rápido possível a fim de evitar formação de 

impurezas cristalinas; 

- Moendo a composição do vidrado o mais fino possível, a fim de 

minimizar a energia de fusão, permitindo assim, sua completa homogeneização 

durante a queima.  

O uso de fritas na composição de esmaltes como matéria-prima principal nos 

dá mais estabilidade e garantia no processo, pois estas, não desenvolvem 

desgaseificações durante a fusão (WOLF, 1990).  

Em esmaltes transparentes crus (sem fritas), o melhor é realizar 

composições com a maior variedade de óxidos possíveis. Isto favorecerá a fusão e 

fluidez durante a queima e a solidificação vítrea e transparente (WOLF, 1990). 

 

 

 

 

 



44 
 

3.5.1.5. Esmaltes opacos 

 

Os esmaltes que contêm impurezas ou partículas insolúveis em sua 

superfície, podendo estas serem visíveis a olho nu, são “mate”, já que as impurezas 

interrompem a passagem de luz (tamanhos aproximados de 50 a 200 nm). Este é o 

princípio dos vidrados brancos opacos e brilhantes e vidrados brancos coloridos por 

pigmentos. Estes vidrados limitam a passagem da luz, ou seja, quanto menores e 

mais numerosas estas impurezas, maior a opacificação, que pode ser formada por 

partículas não fundidas na mistura, formação de cristais da nova composição, bolhas 

ou gotas desprendidas (WOLF, 1990). 

A opacidade branca origina-se por refração e reflexão da luz incidente no 

maior número possível de fases presentes no vidrado, de modo que os raios 

luminosos sejam dispersados. Quanto mais fino é a dispersão de uma fase diferente 

da composição do vidrado, e quanto mais diferenciar o seu índice de refração da 

matriz vítrea, mais intensa será a opacificação (WOLF, 1990). 

 

 

3.5.1.6 Textura e brilho da superfície 

 

A superfície do vidrado solidificado apresenta-se lisa e muito brilhante caso 

não apresente nenhum defeito da superfície do suporte e não apresentem 

rugosidade no vidrado. Os defeitos da superfície do suporte devem ser compensar 

mediante uma espessura suficientemente “alta” do vidrado, ou seja, que esta seja 

maior que as rugosidades do suporte. Também, o vidrado deve solidificar-se de 

forma absolutamente vítrea. Deve existir no vidrado a predominância de 

segregações extremamente pequenas. As bolhas do vidrado sempre influenciam 

mais ou menos negativamente na superfície deste. Uma viscosidade baixa e uma 

tensão superficial também baixa permitem que o vidrado fundido possa fluir, em 

pouco tempo e de aspecto liso, por todas as irregularidades superficiais, originadas 

durante a queima ao liberar as bolhas; também permite que o vidrado fundido possa 

dissolver com rapidez as partículas mais grossa da mistura (WOLF, 1990). 
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Uma vez que, o vidrado se encontre liso durante sua queima de maturação, 

o resfriamento rápido pode eliminar a aparição de cristais indesejáveis (WOLF, 

1990). 

Durante a coloração dos vidrados, os corantes (óxidos) que se dissolvem no 

vidrado apresentam efeitos mais positivos sobre o brilho, que os corantes em forma 

de pigmentos, porque estes últimos aumentam com freqüência sua temperatura de 

fusão e a viscosidade do vidrado fundido. Deve-se evitar todas as influências que 

favoreçam uma cristalização maior e, de grãos mais grossos. A mistura deve estar 

moída o mais finamente possível e a aplicação do vidrado deve efetuar-se o mais 

uniformemente possível (WOLF, 1990). 

 

 

3.5.1.7. Dilatação térmica dos esmaltes 

 

A dilatação térmica que a maioria dos materiais sofre por ação do calor é 

uma consequência do aumento de sua energia interna, que implica uma maior 

amplitude das vibrações térmicas atômicas e, portanto, um maior distanciamento 

entre seus constituintes naturais. Este aumento dimensional é característico de cada 

material e expresso por um fator que depende de sua temperatura, denominado 

coeficiente de dilatação. Este coeficiente pode referir-se ao volume (coeficiente de 

dilatação volumétrico), à superfície (coeficiente de dilatação superficial), ou a uma só 

dimensão (coeficiente de dilatação linear). O coeficiente de expansão térmico 

(dilatação) linear é o aumento por unidade de comprimento causado pela elevação 

de temperatura de 1°C (NAVARRO, 1991). 

Tendo em vista a extensão de algumas das transformações que o vidrado 

sofre durante a queima (dissolução de alguns compostos, separação de fases 

imiscíveis, etc.) são dependentes da temperatura a qual são submetidos, então, para 

ser obter um coeficiente de dilatação representativo é preciso que durante a 

confecção dos corpos-de-prova, o vidrado seja submetido a um tratamento térmico 

igual ao que seria feito industrialmente. O coeficiente de dilatação deverá ser obtido 

experimentalmente, já que cálculos teóricos tornam-se bastante difíceis. Isto é 
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particularmente importante, para os vidrados feitos com fritas e outros compostos, 

principalmente para os esmaltes em que ocorrem separações de fases ou 

cristalização.  

A magnitude da dilatação sofrida por um vidro quando este é aquecido 

depende de suas características reticulares. Nos vidros convencionados a coesão 

de seu reticulado é dada por: 

 

- Sua configuração estrutural que determina o índice de coordenação de 

seus íons formadores; 

- Pelo números de oxigênio ponte existente dentro dessa estrutura; 

- Pela força das ligações entre o oxigênio e os íons formadores; 

- A força das ligações entre o oxigênio e os íons modificadores. 

 

 

3.5.1.8 Temperatura de transição vítrea, Temperatura de Amolecimento e 

Temperatura de Acoplamento 

 

 

Tanto para vidrados homogêneos como para heterogêneos, além do 

coeficiente de dilatação, é necessário conhecer as temperaturas de transição vítrea, 

de acoplamento e de amolecimento. Isto é de fundamental importância para o 

correto desenvolvimento do produto suporte + engobe + esmalte. 

 

 

3.5.1.9 Temperatura de transição vítrea (Tg) 

 

 

É a temperatura na qual o material vítreo começa a passar da fase sólida 

para a fase líquida, isto é, gradativamente o material ficará menos viscoso, à medida 

que for aumentando a temperatura. 
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3.5.1.10 Temperatura de Amolecimento (Tr) 

 

É a Temperatura a partir da qual o material não consegue mais manter sua 

forma definida, tendendo a deformar-se. 

 

 

3.5.1.11 Temperatura de Acoplamento (Ta) 

 

 

É a Temperatura na qual, supõe-se que o vidrado comporta-se no 

resfriamento como um sólido. Compreendido entre a temperatura de amolecimento 

(Tr), e a temperatura de transição vítrea (Tg).  

A Figura 11 apresenta a representação gráfica da temperatura de transição 

vítrea, temperatura de amolecimento e temperatura de acoplamento. 

 

 

Figura 11 – Representação gráfica de ensaio dilatometria. 

 

3.5.6  Diferença de dilatação térmica entre o esmalte e o suporte 

 

 

A diferença de dilatação entre suporte e esmalte é a causa das tensões que 

se desenvolvem entre os materiais e um dos motivos das curvaturas das peças. 

Para se determinar a diferença de contração/expansão entre os materiais, deve-se 
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sobrepor as curvas de expansão térmica do vidrado e do suporte, fazendo ambas 

coincidirem na temperatura de acoplamento (Ta). A diferença de contração desses 

materiais (ΔC) é dada pela diferença entre as duas curvas a temperatura ambiente. 

Conforme podemos observar na figura 12. 

 

 

Figura 12 – Curva acoplamento Suporte x vidrado. 

 

 

3.5.6.1 Dilatação igual entre suporte e vidrado 

 

 

O esmalte não está sobre tração ou contração, logo a tendência é de a peça 

sair reta, porém sem margem de segurança ao gretamento (ΔC = 0). 

 

Figura 13 – Representação da retração do suporte Cs igual a do vidrado Cv. 
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3.5.6.2 Dilatação do suporte maior que o vidrado 

 

 

Neste caso o esmalte é submetido a uma força de compressão, devido à 

maior retração do suporte, originando curvas convexas, com tendência ao 

lascamento (ΔC = NEGATIVO). Sendo a resistência do esmalte à compressão em 

torno de 10.000 Kgf/cm2. 

 

 

Figura 14 – Representação da retração do suporte Cs maior que a do vidrado Cv. 

 

 

3.5.6.3 Dilatação do suporte menor que o vidrado 

 

 

Neste caso o esmalte e submetido a uma força de tração, devido à menor 

retração do suporte, originando curvas côncavas, logo este apresentará tendência a 

gretagem (ΔC = POSITIVO). 

 

Figura 15 – Representação da retração do suporte Cs menor que a do vidrado Cv. 

 

3.5.7  Uso de Engobes 

  

É comum utilizar entre a camada vítrea do esmalte e o suporte cerâmico 

uma camada intermediaria constituída basicamente de fritas, argilominerais e 
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opacificantes. A esta camada, denominamos de engobe, geralmente é utilizada para 

uniformizar a superfície do suporte melhorando seu efeito estético. 

Os esmaltes são aplicados sobre o suporte cerâmico em forma de uma 

suspensão aquosa, onde após esta etapa secam rapidamente formando uma 

camada homogênea. 

 

Figura 16 – Seção transversal de um revestimento cerâmico. 

 

 

3.6. QUEIMA 

 

A queima é a fase final do processamento cerâmico. É nessa etapa que os 

revestimentos cerâmicos adquirem suas características e propriedades finais. Por 

outro lado, é a etapa em que se manifestam grande número de defeitos, 

provenientes das etapas anteriores da produção, como por exemplo, na preparação 

de massa, conformação das peças, secagem etc. 

O objetivo da queima das peças cerâmicas é que sob a ação do calor, 

ocorram certas reações e transformações químicas e físicas nos componentes da 

massa, a fim de se obter um corpo sólido e rígido. O fator temperatura-tempo é 
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muito importante para provocar as reações e, a atmosfera do forno composta pelos 

gases que estão em contato, também exerce forte influência na extensão das 

reações. 

Durante o aquecimento até a temperatura máxima, verificam-se os seguintes 

fenômenos: 

 

 Até 120 °C – Eliminação da água higroscópica; 

 Até 120 °C – Eliminação da água intersticial; 

 Entre 350 e 650 °C – Combustão das substâncias orgânicas; 

 Entre 450 e 650 °C – Eliminação da água de constituição; 

 Entre 700 e 950 °C – Decomposição dos carbonatos; 

 Acima de 1000 °C – Ocorre a sinterização do material. 

 

 

3.7. SINTERIZAÇÃO 

 

A sinterização é o método mais antigo para a fabricação de cerâmicas, 

especialmente de tijolos, telhas, pisos, azulejos e utensílios.  

Definida por Tomandl e Rodel (citado por LENGLER, 2006), como sendo 

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 da 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 17 (KINGERY E UHLMANN, 1976. Pg.12). 

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 

concominamente alterações químicas, a sinterização é o processo físico e não 

propriamente um processo que envolva reações químicas. 
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Figura 17 - Mecanismos de transporte de massa no processo de sinterização por fase 

sólida: 1 - evaporação/condensação, 2 - escoamento viscoso, 3 - difusão superficial, 4 - 

difusão volumétrica, 5 - difusão pelo contorno de grão. 

 

3.7.1. Os mecanismos de sinterização via fase sólida 

 

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

superfícial, sendo que a energia livre do sistema decresce como um resultado da 

eliminação da interface sólido-gás (KINGERY E UHLMANN, 1976). Tomandl e Rodel 

(citado por LENGLER, 2006, pg. 13) dividem a sinterização em três estágios: 

- 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. 

- Estágio intermediário – Os poros e as partículas 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%. 

- Estágio final – Os poros adquirem forma esférica, e contem gases. O 

crescimento dos grãos também pode ocorrer. 
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Reed (1988) inclui, no processo de queima, a pré-sinterização, onde ocorre 

a secagem, a decomposição da matéria-prima, a vaporização da água quimicamente 

combinada nas superfícies das partículas e de dentro das fases cristalinas que 

contêm água de cristalização, e a decomposição dos 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). 

 

3.7.1.1. As variáveis do processo 

 

Tomandl e Rodel (citado por LENGLER, 2006, pg. 14) 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 a 

homogeneidade química, são fundamentais na busca de alta densidade. Em geral, 

partículas de pequenos tamanhos, consequentemente 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 

um melhor compactação, eliminando também um maior número de poros Figura 18 

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. 
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Figura 18 – 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 grãos 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. 
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3.7.1.2. Sinterização com fase vítrea 

 

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

mais baixa para se obter um produto de alta densificação. Ainda que o processo de 

sinterização sob esse 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 temperatura elevadas, como os materiais 

refratários. 

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

estágios Tomandl e Rodel (citado por LENGLER, 2006, p.15). 

- 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. 

- Segundo estágio – Pode ocorrer a dissolução da fase sólida, quando a fase 

líquida reage com as partículas sólidas, levando a desintegração, ou 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, com 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. 

- 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 de grãos dentro de uma fase líquida resulta no aumento do tamanho 

médio das partículas, proporcional à raiz quadrada do tempo de sinterização (figura 

19). 
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Figura 19 – Modelo de retração pelo rearranjo de duas partículas adequadas para a 

dissolução de partículas menores e reprecipitação de grandes partículas. 

 

 

3.7.2. Processo de queima 

 

3.7.2.1. Zona de aspiração de gás combustível 

 

É a zona na qual se inicia o processo de queima (entrada do material) e na 

qual atua o ventilador de aspiração da fumaça da combustão. O material a ser 

queimado é levemente tocado pelo gás da combustão, secando-o e ocorrendo uma 

primeira fase de aquecimento por convecção na ausência de chama. 

 

3.7.2.2. Zona de pré-aquecimento 

 

O material deixa de ser aquecido pelo ar quente e passa a ser gradualmente 

aquecido na presença de chama. A temperatura gira em torno de 750 °C. 
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3.7.2.3. Zona de maturação 

 

Nesta zona o material atinge a temperatura máxima de trabalho. 

 

3.7.2.4. Zona de resfriamento direto 

 

O material é resfriado com fluxo de ar direto até alcançar no término da zona 

uma temperatura de aproximadamente 600 °C, um pouco superior à temperatura 

crítica de transformação do quartzo livre que é de 575 °C. 

3.7.2.5. Zona de resfriamento indireto 

 

É nesta zona que ocorre a transformação do quartzo livre, ou seja, o 

quartzo-beta se transforma em quartzo-alpha. 

 

3.7.2.6. Zona de resfriamento contra corrente 

 

O material já transformado inicia um resfriamento veloz devido ao 

insuflamento de ar fresco a média pressão no canal; este ar que se aquece por 

convecção, deve ser completamente separado do resfriamento indireto e aspirado. 

 

3.7.2.7. Zona de resfriamento final 

 

É a zona na qual é injetado ar a baixa pressão de modo a resfriar por 

convecção e turbulência superficial o material queimado. 

O ar injetado é totalmente aspirado por meio de coifas e pode ser utilizado 

em secadores ou outros equipamentos que necessitam de grande quantidade de ar 

quente. A figura 20 apresenta as zonas de resfriamentos localizadas em um forno 

cerâmico. 
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Figura 20 – Esquema representando as zonas de resfriamento. 

 

 

3.8. MATÉRIAS-PRIMAS NA PRODUÇÃO DE VIDROS, FRITAS E ESMALTES 

 

A utilização de diferentes matérias-primas no processo produtivo de um 

material vítreo está associada às características que se deseja obter. Matérias-

primas naturais ou sintéticas podem ser utilizadas dependendo da presença de 

contaminantes, custo do produto final e características físicas e químicas do produto.  

As matérias-primas empregadas na fabricação de vidros convencionais 

podem ser classificadas baseando-se no papel que desempenham durante o 

processo de fusão, em quatro grupos principais: 

 

a) Vitrificantes – Óxidos formadores de rede; 

b) Fundentes – Óxidos modificadores; 

c) Estabilizantes – Óxidos intermediários 

d) Componentes secundários – Efeito desejado (Ex.; opacificantes). 
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Do ponto de vista estrutural, os vitrificantes correspondem aos óxidos 

formadores de rede; os fundentes aos óxidos modificadores, e os estabilizantes a 

aqueles óxidos que podem atuar de ambas as maneiras, quer seja por seu caráter 

intermédio, não são assimiláveis por nenhum dos dois grupos anteriores.  

Entre os componentes secundários se incluem as matérias-primas que se 

incorporam em proporções geralmente minoritárias, com fins específicos. Tais 

componentes podem ser afinantes, corantes, descorantes, opacificantes, etc. 

 

 

3.8.1. Formadores de rede  

Correspondem tipicamente aos óxidos formadores de rede. As propriedades 

dos vidros são em grande parte determinadas pela natureza dos íons formadores e 

pelo tipo de coordenação que adotam (FERNANDES, 1999). 

 

3.8.2. Fundentes 

 

A finalidade deste grupo é favorecer a formação do vidro reduzindo a 

temperatura de fusão e facilitando a sua elaboração. Os óxidos alcalinos 

representam este grupo, sendo limitado o seu uso devido à redução de estabilidade 

dos vidros. 

Os principais fundentes são os óxidos de sódio (Na2O), potássio (k2O), lítio 

(Li2O), cálcio (CaO), magnésio (MgO) e bário (BaO) (FERNANDES, 1999). 

A incorporação de óxidos modificadores na rede vítrea determina a abertura 

de enlaces Si – O – Si e, portanto, da criação de íons oxigênio na ponte. Este traz 

consigo uma diminuição da coesão do retículo que se manifesta geralmente em 

detrimento das propriedades do vidro (aumento do coeficiente de dilatação térmica, 

redução da resistência mecânica e da estabilidade química, diminuição da 

viscosidade, maior tendência à devitrificação, etc. 
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3.8.3. Estabilizantes  

 

A adição de estabilizantes ao vidro apresenta como principal objetivo 

compensar os efeitos negativos provenientes da incorporação dos íons alcalinos e 

reparar em parte a deterioração do reticulado. 

Na composição dos vidros industriais intervêm como principais estabilizantes 

a alumina, Al2O3, o óxido de chumbo, PbO, e o óxido de zinco, ZnO. 

 

3.8.4. Componentes secundários 

 

São os que se incorporam em proporções geralmente minoritárias, com fins 

específicos, tais como os óxidos corantes, opacificantes, etc. (FERNANDES, 1999). 

 

3.9. CRISTALIZAÇÃO 

 

Define-se cristalização como sendo o processo através do qual se forma 

uma fase sólida estável, com arranjo geométrico ordenado, a partir de uma fase 

metaestável estruturalmente desordenada. A fase ordenada formada apresenta a 

mesma composição da fase desordenada (KNIESS, 2001). 

 NEVES (1997), sumarizando o exposto por MINGARRO et AL (1993) e 

NAVARRO (1985), relata que as substâncias vítreas quando são efetivamente 

resfriadas abaixo de sua temperatura “Liquidus”, encontram-se congeladas em um 

estado de superresfriamento com um conteúdo energético maior que o 

correspondente a seu equilíbrio termodinâmico, podendo evoluir em condições 

favoráveis. Este fenômeno se dá em virtude da tendência do sistema em diminuir 

sua energia. Nestas circunstâncias, a diminuição de ΔG ocorre pela cristalização e é 

denominada de “devitrificação”, já que constitui um fenômeno que se opõe à própria 

natureza do vidro (KNIESS, 2001). 
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 Para que ocorra a cristalização é necessária a atuação de dois 

mecanismos básicos na formação dos cristais.  A nucleação, onde teremos a 

formação de germes cristalinos estáveis da nova fase em equilíbrio com o fundido e, 

dependendo da origem dos núcleos, a nucleação pode ser homogênea ou 

heterogênea (CASTELLÓ, 2001). Se os núcleos formados possuem a mesma 

composição química que a fase cristalina e origina-se a partir dos próprios 

constituintes do fundido, denomina-se nucleação homogênea. Se, ao contrário, 

formam-se a partir de partículas existentes de composição diferenciada a do fundido 

(impurezas, interfases) denomina-se nucleação heterogênea. E, o crescimento de 

cristais, que é a deposição de material, que se produz após a nucleação, sobre os 

núcleos primários formados. O crescimento pode continuar até a formação do cristal 

propriamente dito (NAVARRO, 1991).  

O processo de crescimento depende das possibilidades de transporte dos 

constituintes químicos, até o cristal que esta se desenvolvendo. A velocidade de 

crescimento depende da temperatura (NAVARRO, 1991).  

A elevada temperatura, o crescimento é pequeno devido à dificuldade de 

dissipar o calor de cristalização do sistema. Enquanto que, a temperaturas baixas, a 

velocidade de crescimento diminui, devido ao aumento da viscosidade do vidro que 

dificulta a difusão dos constituintes do cristal (NAVARRO, 1991). 

 

 

3.10. Uso de espodumênio em materiais cerâmicos  

 

Espodumênio é um mineral de aluminosilicato de lítio, Li2O.Al2O3.4SiO2. 

Pode estar associado com outros materiais alcalinos. Ocorre em pegmatitos, aplitos 

e granitos litiníferos, sendo que nos pegmatitos chegam a ocorrer sob a forma de 

cristais gigantescos de até 90 ton. Apresenta um conteúdo de Li2O que varia entre 

4,5 e 7,5% e baixo percentual de ferro, sendo uma importante matéria-prima na 

obtenção de sais de lítio.  
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É utilizado como uma fonte de lítio (Li2O) em fritas e esmaltes, contribuindo 

também na adição de Al2O3 e SiO2. A adição direta em esmaltes não afeta a 

reologia, ao contrário do carbonato de lítio. 

Em torno de 1080°C o α-espudomenio natural se transforma em β-

espudomenio, o qual apresenta temperatura de fusão em torno de 1420°C. 

Os benefícios de adições espodumênio em um material vítreo são:  

 

Vidro  

 Reduz a temperatura de fusão; 

 Reduz a viscosidade de fusão; 

 Reduz a o numero de bolhas; 

 Reduz o coeficiente de expansão térmica; 

 Aumenta a resistência química e durabilidade; 

 

 Cerâmica de revestimento 

 Reduz a temperatura de queima; 

 Reduz o ciclo de queima; 

 Reduz a viscosidade de fusão; 

 Reduz o coeficiente de expansão térmica; 

 Reduz a retração de queima; 

 Aumenta a resistência mecânica; 

 Reduz a deformação piroplástica; 

 Produz mais brilho aos esmaltes. 

 

Os benefícios mais importantes explorados por vários fabricantes de vidro 

em todo o mundo pela adição do espudomênio são: 

 Aumento da tração, resultando em aumento de produtividade; 

 Contagem de grão inferior, resultando em melhor qualidade; 
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 Substituição parcial de flúor; 

 Aumento da durabilidade química; 

 Menor coeficiente de expansão térmica (COE), ou seja, cerâmica de 

vidro. 

 

E, pelos produtores de cerâmica de revestimento em todo o mundo são: 

 

 Menor coeficiente de expansão térmica em fritas, esmaltes e louça 

resistente ao calor; 

 Menor temperatura de queima; 

 Redução na contração de queima; 

 Aumento da vitrificação dando menor absorção de água; 

 Menor deformação piroplástica. 

 

O espodumênio é utilizado principalmente na fabricação de vidro e cerâmica.  

Alguns dos produtos finais que podem utilizar: 

 

Vidro 

 

Vidro cerâmico resistente ao calor, vidro de embalagem, vidro de 

cosméticos, vidro farmacêutico, talheres, copo de televisão, lâmpadas de vidro e 

fibra de vidro. 
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Cerâmica 

 

Fritas e esmaltes para revestimento, pavimentos, louças sanitárias, granito, 

porcelanato, com baixa expansão e resistente ao calor, esmaltes metálicos, etc. 

Recentemente, tem-se destacado a utilização de matérias-primas que 

contenham espodumênio em sua composição. Devido ao alto custo da forma 

sintética, como carbonato de lítio, utiliza-se, principalmente, a forma mineral, em 

maior ou menor concentração, a partir de rochas como pegmatitos graníticos 

(SINTON, 2006).  

Tucci et al. (2007) demonstraram a utilização de espodumênio na 

composição de porcelanatos, substituindo parcialmente o feldspato sódico, com 

considerável ganho de redução na temperatura de queima. Porcelanas triaxias 

foram analisadas, empregando-se, primeiramente, carbonato de lítio e, num 

segundo momento, rochas contendo espodumênio. Os autores conseguiram uma 

redução de 100-120ºC na temperatura de gresificação e concluíram que os teores 

de Li2O não devem exceder ~ 1,5%, para não se perder em densificação das peças 

(TULYAGANOV, 2006). O uso de espodumênio, com aporte de 1 a 1,6% de Li2O à 

massa, mostrou-se benéfico para produção de porcelanas de alta alumina, com 

ganho de densificação, resistência mecânica e diminuição da temperatura de 

queima (OBERZAN, 2009). A maior capacidade de fundência do óxido de lítio é 

explicada pela formação de fase vítrea em menor temperatura, bem como a redução 

da viscosidade da mesma, como é esperado em decorrência da presença de óxidos 

alcalinos em vidro silicosos. (NAVARRO, 1991). 

 

3.10.1. Óxido de lítio 

 

O carbonato de lítio e o produto sintético de lítio utilizado na fabricação de 

fritas e esmaltes, sendo o espudomênio o principal mineral utilizado na sua 

obtenção. 
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Dentre os principais óxidos alcalinos, é o que apresenta o menor uso pela 

indústria do vidro, isso se deve a questões econômicas. As principais vantagens que 

aporta aos vidros é a notável redução do tempo de fusão e afinamento pela 

diminuição da temperatura e pela redução da viscosidade e da tensão superficial, 

facilitando assim a fusão e otimizando esta etapa. A incorporação do mesmo 

provoca a redução do coeficiente de dilatação térmica. 

A figura 21 apresenta a variação do coeficiente de dilatação entre 150 e 

300°C em vidros binários do sistema R2O-SiO2, em função da concentração molar 

R2O. 

 

Figura 21 – Variação coeficiente de dilatação entre 150 e 300°C em vidros binários do 

sistema R2O-SiO2, em função da concentração molar R2O. Segundo Shartsis, Spinner e 

Capps. 

 

Tem o seu uso em alguns vidros especiais para tubos de televisão e raios X 

e, sobre tudo é um componente muito importante para o desenvolvimento de 

materiais vitrocerâmicos de baixa dilatação térmica baseados na formação de fases 

cristalinas de β-eucriptita e β-espudomênio. 

Entre os produtos o mais empregado é o carbonato de lítio. Comercialmente 

existem diversos materiais, cuja composição esta indicada na tabela 3. 
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Tabela 3 – Principais matérias-primas de lítio empregadas na indústria do vidro. 

PRODUTO FÓRMULA Li2O (Peso %) 

Carbonato de Lítio Li2CO3 40,40 

 

MINERAL FÓRMULA Li2O (Peso %) 

Ambligonita 2LiF.Al2O3.P2O5 10,10 

Espudomênio Li2O.Al2O3.4SiO2 8,30 

Lepidolita LiF.KF.Al2O3.SiO2 6,43 

Petalita Li2O.Al2O3.8SiO2 5,71 
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4 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Os procedimentos experimentais relacionados a este trabalho foram 

realizados no Laboratório de Controle de Qualidade da empresa Colorminas 

Colorifício e Mineração em Içara (SC), a qual possui fornos para produção de fritas e 

demais equipamentos para formulação e caracterização das fritas e esmaltes 

desenvolvidos no presente trabalho. Parte das análises de caracterização como a 

difração de raios X, distribuição granulométrica e as análises dilatométricas, foram 

igualmente realizadas na referida empresa.  

A análise de fluorescência de raios X foi realizada no CTCmat – Centro de 

Tecnologia em cerâmica de Criciúma – SC. A técnica utilizada para identificação do 

óxido de lítio foi à espectrofotometria de absorção atômica - Instituto de pesquisas 

ambientais e tecnológicas da UNESC. 

 

4.1. ESQUEMA DA METODOLOGIA EXPERIMENTAL 

 

O resíduo mineral de rocha contendo espodumênio (RSL) foi primeiramente 

utilizado para a formulação de uma frita, testando-se diferentes teores do RSL, 

fazendo-se alterações, caso necessário em composição, por meio da adição de 

óxidos, almejando-se as propriedades de uma frita comercial. Inicialmente esta frita 

foi caracterizada por testes de fusibilidade. Após, introduziu-se a frita produzida 

anteriormente em uma formulação de esmalte, a fim de se testar a dilatação térmica 

linear e avaliar-se os aspectos visuais. 

Na segunda parte do trabalho foi desenvolvido um esmalte, por meio de 

mistura do RSL em uma formulação de esmalte comercial, avaliando-se os aspectos 

visuais e a dilatação térmica linear.  

Tendo como finalidade facilitar o acompanhamento das atividades 

desenvolvidas na execução deste trabalho, segue abaixo a representação 

esquemática das mesmas. 
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Figura 22 – Fuxograma representativo da metodologia experimental desenvolvida no 

preparo e caracterização da frita e esmalte com o RSL. 
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4.1.1. Caracterização da rocha com espodumênio - (RSL) 

 

 

A matéria-prima rocha com espudomênio utilizado no desenvolvimento 

desse trabalho é proveniente de uma empresa localizada em Minas Gerais, sendo 

este resultante da extração da tantalita e posterior beneficiamento. O sub-produto, o 

qual se utilizou para a presente pesquisa, apresenta albita, quartzo e espudomênio. 

 

4.1.1.1. Composição química 

 

A primeira etapa foi a analise da composição química do resíduo (RSL), a 

fim de quantificar os óxidos presentes e dessa forma se determinar a sua melhor 

utilização. 

A determinação da composição química do resíduo com espudomênio 

empregado neste trabalho foi realizada no Centro de Tecnologia em cerâmica - 

CTCmat de Criciúma/SC. Utilizando um espectrômetro analisador de dispersão de 

comprimento de ondas, sendo que a amostra foi preparada pelo método de fusão de 

pérolas utilizando tetraborato de lítio como fundente. O espectrômetro de 

fluorescência de raios X utilizado foi o modelo WDS Philips PW 2400. 

 

4.1.1.2. Análise de Tamanho de Partícula 

 

A distribuição de tamanho de partícula foi realizada na Colorminas colorifício 

e Mineração S/A, em um equipamento da marca CILAS modelo 990 com faixa de 

tamanho de 0,2 µm a 500 µm. Onde foi analisada a distribuição de tamanho de 

partícula da Rocha com espudomênio após a moagem. 
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4.1.1.3. Composição mineralógica 

 

A técnica de difratometria de raios X foi utilizada neste trabalho para a 

identificação e caracterização das espécies cristalinas que compõem a matéria-

prima RSL. 

A amostra em pó finamente dispersa de granulometria inferior a 45 µm foi 

compactada em porta amostra para realização da leitura. O equipamento utilizado foi 

um difratômetro de raios X (Bruker, D2 phaser).  

 

4.1.2. Seleção da Formulação de Frita 

 

Para o estudo neste trabalho foi selecionada uma composição comercial de 

frita transparente (Tabela 4) com características técnicas adequadas a tipologia de 

produtos cerâmicos que apresentam potencial para utilização da mesma, baseando-

se na composição do resíduo RSL. 

Na tabela 4, apresenta-se análise química da frita selecionada. 

Tabela 4 – Composição química da frita, estimada por fluorescência de raios X. 

ÓXIDOS Porcentagem (%) 

SiO2 63,53 

Al2O3 8,74 

* B2O3 5,90 

CaO + MgO 14,96 

Na2O + K2O 3,87 

Outros 2,69 

* Análise por absorção atômica 
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A Figura 23 apresenta a análise termodilatométrica da frita estudada. 

 

Figura 23 – Análise termodilatométrica da frita estudada. 

 

4.1.2.1. Preparação Das Amostras De Fritas 

 

Com base nos dados apresentados, foram pesadas composições de 2 kg 

(dois quilos), acrescentando o RSL conforme tabela 5. Sendo submetidas à 

homogeneização durante 10 minutos. As formulações foram fundidas em cadinho de 

mulita a temperatura de 1500°C durante 2 horas. A figura 24 ilustra esta etapa. 

 

Figura 24 – Imagem ilustrativa da fusão das amostras. 



72 
 

Tabela 5 – Percentual de RSL introduzido nas composições de fritas. 

Frita Percentual STD (%) Percentual de RSL (%) 

STD 100,00 0,00 

P – 01 92,70 7,30 

P – 02 85,10 14,90 

P – 03 75,60 24,40 

P – 04 72,30 27,70 

P – 05 55,30 44,70 

STD – Amostra padrão referência 

Após o término e tempo da fusão o material fundido foi resfriado 

bruscamente em água, obtendo-se desta maneira, um material vítreo granulado, que 

é denominado comercialmente como fritas cerâmicas. A Figura 25 apresenta esta 

etapa. 

 

Figura 25 – Resfriamento das fritas obtidas. 
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4.1.2.2. Preparação do esmalte de teste a partir das formulações de fritas 

obtidas 

 

As amostras de fritas obtidas após a fusão foram utilizadas em formulações 

de 200 gramas conforme composição apresentada na tabela 6 e submetidas ao 

processo de moagem via úmido, sendo cominuída em moinho laboratorial (piriquito), 

modelo CT 242 - Servitech, com tempo de 20 minutos.  

O objetivo da preparação do “Esmalte de Teste” é para avaliar as 

propriedades das fritas formuladas com o RSL. Assim, os resultados apresentados 

de dilatação, queima e escorrimento utilizam a formulação da tabela 6, alternando 

apenas a frita, conforme a tabela 5. 

Tabela 6 – Composição para moagem. 

Descrição Percentual de sólidos (%) 

Frita 89,70 

Caulim #325 10,00 

CMC 0,20 

HMF 0,10 

 
Adição de água 

Água 36,00 

  
HMF – Hexametafosfato de sódio; 

CMC – Carboximetil celulose. 

  

Ao fim do processo de moagem, o material resultante (barbotina), 

apresentou resíduo entre 3 a 5% retido em malha 45µm e densidade de 1,76g/ml. 
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4.1.3. SELEÇÃO DA FORMULAÇÃO DE ESMALTE 

 

Tendo como objetivo a avaliação do comportamento do RSL quando 

introduzido em um esmalte, optou-se por um esmalte de característica mate (Tabela 

07), por tratar-se de composições que apresentam maior conteúdo de matérias-

primas cruas.  

Estes tipos de esmalte são caracterizados pela textura acetinada e perda 

parcial ou total de brilho em sua superfície. Dessa forma, a utilização do RSL, 

apresenta bom potencial para os testes propostos, devido a sua maior fusibilidade, 

pois o pequeno íon de lítio apresenta maior coeficiente de difusão, em função de seu 

menor raio iônico em relação ao Na+ e ao K+, modificando as propriedades da fase 

vítrea, de modo a acelerar a densificação por fluxo viscoso. 

Tabela 7 – Formulação do esmalte mate utilizado no estudo, expressa em % em peso de 

matérias-primas. 

Matéria-prima Teor % 

  ES - 01 

Frita Mate Zn/Ca 63,00 

Alumina 12,00 

Caulim 9,10 

Calcita 10,00 

Quartzo 5,00 

HMF 0,70 

CMC 0,20 

    

Total 100,00 

HMF – Hexametafosfato de sódio; 

CMC – Carboximetil celulose. 

 

4.1.3.1. PREPARAÇÃO DAS AMOSTRAS DE ESMALTES 

 

Após a escolha da tipologia de esmalte e definição da composição, foram 

realizadas as pesagens conforme tabela 8. As formulações obtidas foram moídas 
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em moinho periquito laboratorial durante um período de 30 minutos, com resíduo 

resultante abaixo de 1% em peneira ABNT de malha de abertura de 45 µm. 

Tabela 8 – Percentual de RSL introduzido nas formulações de esmalte. 

Esmalte Percentual de RSL (%) 

ES – 01 0,00 

ES – 02 5,00 

ES – 03 10,00 

ES – 04 15,00 

ES – 05 20,00 

ES – 06 25,00 

 

 Os esmaltes resultantes do processo de moagem foram aplicados com 

o auxilio de um Bínil, abertura 0,6mm e submetidos a queima a 1200°C durante 42 

minutos. 

 

4.1.3.2. Moagem do esmalte 

 

Este processo tem como finalidade a cominuição de partículas mediante 

uma suspensão (processo via úmida), num certo período de tempo, relacionando o 

custo, ao resíduo necessário no processo. E, como facilitador na queima, diminuindo 

sua área superficial, aumentando conseqüentemente sua reatividade e diminuindo 

seu ponto de fusão (MENEGON, 1996). 

A suspensão resultante do processo de moagem via úmido denomina-se 

barbotina. Trata-se de uma mistura de sólidos finamente dispersos, suspenso em 

meio aquoso. 
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4.1.3.3. Aplicação do esmalte 

 

Devido à pequena quantidade de amostras, a técnica de aplicação escolhida 

foi a utilização de bínil (figura 26). Trata-se de uma peça metálica, em geral de inox 

com duas cavidades onde se deposita o esmalte padrão e teste (material que se 

deseja analisar) em cada uma das cavidades respectivamente. Através de uma 

pequena abertura na parte inferior do bínil, que pode variar de 0,2 a 0,6mm 

geralmente. Através do deslizamento contínuo em um único sentido desse sobre o 

suporte cerâmico é feita a deposição controlada dos esmaltes sobre a suporte 

cerâmico. 

 

Figura 26 – Foto ilustrativa Bínil.  

 

4.1.3.4. Queima do suporte cerâmico do esmalte com frita 

 

Após aplicação e confecção dos corpos-de-prova das fritas, a queima foi 

realizada em forno a rolo laboratorial tendo como matriz energética gás natural. O 

ciclo utilizado foi de 25 minutos e temperatura de 1100°C, figura 27. 
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Figura 27 – Esquema Ilustrativo de uma Curva de Queima a 1100°C usado no esmalte + 

frita. 

 

A queima utilizada na sinterização dos esmaltes mates bem como para as 

amostras utilizadas para ensaio dilatométrico, foi de 1200°C, com ciclo de 42 

minutos, vide figura 28. 

 

Figura 28 – Esquema Ilustrativo de uma Curva de Queima a 1200°C no esmalte + RSL. 
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4.1.3.5. Análise termodilatométrica  

Através da análise dilatométrica, mede-se a variação do comprimento da 

amostra (expansão/retração), quando esta é submetida à ação controlada de 

temperatura. A realização desse ensaio nas fritas e esmaltes, visa à determinação 

do coeficiente de expansão linear, assim como temperaturas de transição vítrea 

(Tg), amolecimento (Tr) e acoplamento (Ta) 

Para a confecção dos corpos-de-prova a serem submetidos ao ensaio de 

dilatometria, foram utilizadas as barbotinas obtidas conforme tabela 5. Estas foram 

vazadas em molde cilíndrico com dimensões de 8mm (diâmetro) e 60mm 

(comprimento) para posterior secagem e queima. 

As análises termodilatométricas foram realizadas em um dilatômetro marca 

BP Engenharia, modelo RB 3000-20, com temperatura máxima de investigação de 

1000°C e taxa de aquecimento de 5°C/min. Sendo determinando o coeficiente de 

dilatação térmica, ponto de transição vítrea e ponto de amolecimento em todas as 

formulações estudadas. 

 

Figura 29 – Equipamento de análise termodilatométrica, modelo RB 3000-20, marca BP 

Engenharia. 
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4.1.4. Fusibilidade 

 

Para avaliação da fusibilidade, foi utilizado o método de botão de 

escorrimento. Trata-se da análise comparativa entre a amostra STD e as demais 

amostras em observação, quando estas submetidas à ação de temperatura durante 

um intervalo de tempo pré-estabelecido. 

Para confecção dos corpos de prova foram utilizadas as barbotinas obtidas 

após a moagem das amostras em análise. Estas foram vazadas em pequenos anéis 

cilíndricos que se encontram em contato na parte inferior com (fundo) um suporte 

cerâmico com a finalidade de permitir sua aderência e servir como suporte para os 

corpos após secagem, formando assim, um corpo sólido. Nesta fase se retira os 

anéis. Somente após estarem completamente secas serão submetidas ao processo 

de sinterização a temperatura de 1150°C em mulfa durante 20 minutos, 

posicionados de modo a formarem um ângulo de 70° com a superfície. 

Este ensaio foi utilizado somente na caracterização das fritas estudadas. 

 

Figura 30 – Foto ilustrativa botão de escorrimento. a) Preparação. b) Tratamento térmico c) 

Resultado final. 
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4.1.5. Aspectos Visuais 

 

As peças obtidas após a queima foram submetidas à avaliação visual, tendo 

sempre ao lado o material de referência (STD), dessa forma podemos avaliar o 

desempenho do material teste mediante as mesmas condições de trabalho. Esta 

prática visa à identificação de contaminantes, variação de aspectos superficiais tais 

como dureza, bolhas, furos e aspectos estéticos como transparência, brilho, perda 

de opacidade etc. 

Para a avaliação visual são observados os seguintes critérios: 

 Textura - É o aspecto de uma superfície que permite identificá-la e distingui-la 

de outras formas. Trata-se de uma sensação visual ou táctil. Na figura 31, 

podemos observar algumas diferentes texturas. 

 

Figura 31 – Foto ilustrativa representando a avaliação para textura superficial. 

 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Superf%C3%ADcie
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 Brilho – Corresponde a intensidade luminosa em determinada direção, por 

unidade de superfície do corpo luminoso, projetada perpendicularmente à 

direção, como podemos observar na figura 32. 

 

Figura 32 – Foto ilustrativa representando a avaliação para brilho superficial. 

 

 Transparência – Refere-se à característica de ser transparente variando com 

o comprimento de onda visível, a figura 33, ilustra esta avaliação.  
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Figura 33 – Foto ilustrativa para representar a transparência observada na avaliação visual. 
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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

 

5.1. CARACTERIZAÇÃO DO RESÍDUO INDUSTRIAL 

 

5.1.1. Análise química da rocha com espudomênio- RSL. 

A tabela 9 apresenta a análise química do RSL, obtida por meio da técnica 

de fluorescência de raios X, com exceção do Li2O que foi determinado por absorção 

atômica. Observa-se um elevado percentual de SiO2 (77,15%), utilizado como 

principal formador de vidro devido a seu baixo custo e, Al2O3 (15,26%) que atua 

como estabilizante. O percentual de óxido de lítio foi de 1,59%, que tem como 

principal função aumentar a fusibilidade do material. 

Tabela 9 – Análise química do RSL. 

ÓXIDOS Porcentagem (%) 

SiO2 77,15 

Al2O3 15,26 

Na2O 3,26 

K2O 1,79 

Li2O 1,59 

Fe2O3 0,12 

CaO 0,26 

P.F 0,63 

P.F – Perda ao fogo 

 

5.1.2. Distribuição granulométrica da rocha com espudomênio - RSL. 

 

A figura 34 apresenta a curva de distribuição granulométrica do RSL 

utilizado neste trabalho. De acordo com os resultados obtidos, a amostra em estudo 

apresenta diâmetro médio de 11,69 µm. Apresenta 10% da amostra com diâmetro 

inferior a 2,14 µm e 90% da abaixo de 27,75 µm. 
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Figura 34 – Curva de distribuição granulométrica do RSL. 

 

5.1.3. Composição mineralógica 

 

Como podemos observar na figura 35 as fases detectadas por difração de 

raios-X foram; espudomênio, albita, quartzo e um alumino-silicato. 

 

Figura 35 – Difratograma de Raios-X do RSL. 
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5.2. OBTENÇÃO DOS MATERIAIS VÍTREOS 

 

Na obtenção das fritas a correta homogeneização das matérias-primas após 

a pesagem das formulações e controle de tempo e temperatura durante a etapa de 

fusão, proporcionou à obtenção de materiais vítreos com características similares as 

fritas comerciais, o qual foi o objetivo deste trabalho. 

 

 

5.2.1. Caracterização das Fritas Obtidas 

 

5.2.1.1. Análise Dilatométrica 

 

A Figura 36 apresenta a curva dilatométrica da formulação P - 01. As demais 

curvas apresentam comportamento semelhante, de modo que serão apresentados 

somente seus valores (Tabela 9). 

 

Figura 36 - Curva dilatométrica da formulação P-01. 

 

 

A tabela 10 apresenta os valores de resultantes do ensaio de dilatação 

térmica linear no intervalo de 25 a 325°C, apresenta também as temperaturas de 

transição vítrea (Tg), temperatura de amolecimento (Tr) e temperatura de 

acoplamento (Ta). 
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Tabela 10 – Coeficiente de expansão linear, Tr, Ta e Tg das fritas obtidas. 

FRITA 

Alfa 

Tr (°C) Ta (°C) Tg (°C) (25-325°C) 

x10
-7

°C
-1

 

STD 59,40 735 700 669 

P - 01 58,50 710 682 654 

P - 02 57,20 711 689 662 

P - 03 57,70 698 676 650 

P - 04 56,40 708 680 655 

P - 05 58,00 698 673 646 

     
STD – Amostra padrão referência 

Comparando os valores de coeficiente de expansão linear, podemos 

observar uma pequena redução do mesmo devido à introdução do RSL. Tendo 

como valores aceitáveis de 57,4 a 61,4, as amostras P – 01, P – 03 e P – 05 

estariam dentro deste limite. O fator limitante que neste caso inviabiliza o uso deu-se 

devido à redução significativa do ponto de amolecimento (Tr), onde a amostra com 

melhor resultado (P – 01) apresentou 25°C abaixo do valor referência. 

Com base nos dados obtidos e sendo de conhecimento que os óxidos 

modificadores aumentam o coeficiente de expansão linear e reduzem o ponto de 

amolecimento, foram realizadas alterações nas composições visando o aumento do 

ponto de amolecimento. Na tabela 11, podemos observar estas alterações. 

Tabela 11 - Alterações em formulação de Frita + RSL – Fórmulas P – 06 à P - 11 

Código RSL Alterações em Percentual 

Frita [%] SiO2 B2O3 Na2O+K2O CaO+MgO 

P – 06 7,60 
  

-1,00 1,00 

P – 07 28,60 
  

-1,00 1,00 

P – 08 44,70 0,50 -0,50 -1,00 1,00 

P – 09 44,70 1,00 -1,00 -1,00 1,00 

P – 10 42,90 0,90 -0,90 -1,00 1,00 

P – 11 32,60 
  

-1,00 1,00 
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A tabela 12 apresenta os valores de dilatação térmica obtidos após 

alterações realizadas conforme tabela 10. 

Tabela 12 – Coeficiente de expansão linear, Tr, Ta e Tg das fritas obtidas após ajuste. 

FRITA 

α 

Tr (°C) Ta (°C) Tg (°C) (25-325°C) 

x10
-7

°C
-1

 

STD 59,4 735 700 669 

P - 06 56,9 736 705 674 

P - 07 55,7 695 670 646 

P - 08 58,8 703 679 650 

P - 09 59,1 707 677 649 

P - 10 58,5 706 679 656 

P - 11 63,1 701 674 643 

STD – Amostra padrão referência 

Após novos ensaios, obtivemos bom resultado referente ao aumento do 

ponto de amolecimento com a amostra P – 06, porém a variação do coeficiente de 

dilatação linear ficou abaixo do limite. 

 Tendo apresentado coeficiente de expansão linear muito próximo da 

amostra STD, foi realizada nova alteração a formulação da amostra P – 06 visando 

obter uma frita dentro das características do produto comercial, estas alterações são 

apresentadas na tabela 13.  

Tabela 13 - Alterações em formulação de Frita + RSL – Fórmulas P – 12 à P – 14. 

FRITA RSL Alterações em Percentual 

 
[%] SiO2 B2O3 Na2O+K2O CaO+MgO 

P – 12 7,60 0,50 -0,50 -1,30 1,30 

P – 13 30,80 0,50 -0,50 -1,30 1,30 

P – 14 30,80 
  

-1,30 1,30 
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Os valores obtidos de coeficiente de expansão linear, Tr, Ta e Tg, após nova 

reformulação podem ser visualizados na tabela 14. 

Tabela 14 – Coeficiente de expansão linear, Tr, Ta e Tg das fritas obtidas após 

reformulação. 

FRITA 

α 

Tr (°C) Ta (°C) Tg (°C) (25-325°C) 

x10
-7

°C
-1

 

STD 59,4 735 700 669 

P - 12 58,7 742 706 681 

P - 13 56,8 728 697 670 

P - 14 56,6 704 684 657 

     
STD – Amostra padrão referência 

 Como se pode observar na tabela 14, a frita obtida referente à amostra 

P – 12 apresentou valores de coeficiente de expansão muito próximo da amostra 

referência. 

 

5.2.1.2. Fusibilidade 

 

Com a finalidade de avaliar a fluidez das fritas obtidas, foram realizados os 

botões de escorrimento e submetidos a queima de 1150°C durante 20 minutos. A 

figura 37 apresenta os valores obtidos. 

Como se pode visualizar após a incorporação do RSL, obtêm-se fritas com 

propriedades de escoamento melhores que a composição de referência. Este fator 

está associado à presença do lítio na estrutura das demais composições. 
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Figura 37 – Representação gráfica dos botões de escorrimento das amostras STD/ P – 01 à 

P – 05. 

 

Outro fator importante na obtenção de fritas corresponde ao ponto de 

amolecimento, que deve ser controlado a fim de evitar defeitos superficiais. A figura 

38 apresenta os valores obtidos. Podemos observar que ocorreu a redução do ponto 

de amolecimento após a introdução do RSL. 

 

Figura 38 – Gráfico referente à temperatura de amolecimento das fritas STD/ P – 01 à P – 

05. 
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A figura 39 apresenta os valores de escorrimento obtidos após alterações 

nas formulações visando o aumento do ponto de amolecimento (Tr). 

 

Figura 39 – Representação gráfica dos botões de escorrimento das amostras STD/ P – 06 à 

P – 11. 

 

 

A amostra P – 06 apresentou escorrimento e temperatura de Amolecimento 

próximos a amostra STD. Porém, o coeficiente de expansão linear de 56.9 X10-7°C-1 

(Tabela 12), ficou abaixo dos valores esperados necessitando ser reformulado.  
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Figura 40 – Gráfico referente à temperatura de amolecimento das Fritas STD/ P – 06 à P – 

11. 

  

A figura 41 representa os valores de escorrimento obtidos após alterações 

propostas de composição. Como podemos observar a amostra P – 12 apresentou-se 

similar ao STD. 

 

Figura 41 – Representação gráfica dos botões de escorrimento das amostras STD/ P – 12 à 

P – 14. 
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A figura 42 apresenta o resultado de temperatura de amolecimento obtido 

após estas alterações. Observa-se que a amostra P – 12 apresentou temperatura de 

amolecimento de 742 °C, sete pontos acima da amostra STD e, sendo este valor 

aceitável. 

 

Figura 42 – Gráfico referente à temperatura de amolecimento das Fritas STD/ P – 12 à P – 

14. 

 

 

5.2.1.3. Aspectos Visuais. 

 

A figura 43 apresenta o resultado das peças obtidas para avaliação visual, 

as características de brilho e textura não são perceptíveis na imagem, pois se tratam 

de pequenas variações. Para a variação de transparência pode-se observar uma 

variação muito sutil. 
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Figura 43 – Foto ilustrativa da peça após tratamento térmico para avaliação visual. 

 

 

 



94 
 

A tabela 15 apresenta uma representação esquemática dos resultados 

obtidos através da avaliação visual das fritas obtidas após a queima. Pode-se 

observar que a amostra P – 12 apresenta características semelhantes à frita 

referência. Outro fator de grande importância é que dependendo do percentual 

incorporado a composição há um significativo aumento do brilho. 

 

A figura 44, são apresentadas algumas fotos dos vidrados frita + RSL 

obtidos após queima do esmalte, por se tratar de uma foto não é possível visualizar 

a diferença de brilho na imagem, pois dependendo da posição da foto torna-se difícil 

analisar este parâmetro pela imagem. 

 

Figura 44 – Foto vidrados frita + RSL obtidos após queima. 
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Tabela 15 – Avaliação visual das fritas obtidas. 

Frita Textura Brilho Transparência 

STD + + + 

P – 01 + - + 

P – 02 - + + 

P – 03 - ++ + 

P – 04 - - - 

P – 05 + + + 

P – 06 + + + 

P – 07 - + + 

P – 08 - ++ + 

P – 09 - ++ + 

P – 10 - + - 

P – 11 - - - 

P – 12 + + + 

P – 13 - ++ + 

P – 14 - ++ + 

    
Legenda: 

 ( + ) – Igual ao padrão; 

 ( - ) – Inferior ao padrão; 

 (++) – Superior ao padrão. 

 

 

5.3. CARACTERIZAÇÃO DOS ESMALTES + RESÍDUO  

 

As formulações obtidas (Tabela 8; ES 01 a 06) foram moídas em moinho 

piriquito laboratorial, durante um período de 30 minutos, com resíduo resultante 

entre 0,5 a 1% em 45 µm. Os esmaltes resultantes do processo de moagem foram 
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aplicados com o auxilio de um Bínil (abertura 0,6mm) e submetidos à queima a 

temperatura de 1200°C durante 42 minutos. 

 

5.3.1. Análise Dilatométrica 

 

Na figura 45, podemos observar o resultado da análise termodilatométrica 

realizada na formulação ES – 01. A tabela 16 apresenta os resultados de expansão 

térmica linear dos demais esmaltes em estudo. Com base nos dados nessa tabela, 

podemos observar que a introdução do RSL na formulação produz uma redução do 

coeficiente de dilatação térmica. 

 

 

Figura 45 – Curva dilatométrica da formulação ES - 01. 
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Tabela 16 – Coeficiente de expansão linear dos esmaltes mates obtidas. 

Esmalte α (25-325°C) x10-7°C-1 

ES - 01 62,8 

ES - 02 58,8 

ES - 03 59,2 

ES - 04 59,3 

ES - 05 58,8 

ES - 06 57,8 

 

 

5.3.2. Aspectos Visuais. 

 

Os esmaltes mates obtidos após a queima foram submetidos à avaliação 

visual (figura 46), a fim de verificar as variações provenientes do uso do RSL em sua 

composição. 

Analisando os esmaltes com a introdução do RSL com percentual até 10%, 

podemos observar que as formulações ES – 02 e ES – 03 apresentam-se 

semelhante à amostra de referência, não se observando alteração das 

características estéticas. 

Para a fórmula ES – 04 com percentual de RSL com 15% começam a ser 

visível uma leve alteração na textura, percebendo-se pequenos pontos brilhantes, 

porém, pensando em um novo produto, apresenta grande potencial. 

As composições ES – 05 e ES 06, onde o percentual de RSL é de 20 e 25% 

respectivamente, as alterações superficiais são mais evidentes à medida que se 

aumenta a incorporação do mesmo. 

Sendo assim, para percentuais maiores que 15% em massa, há a 

necessidade de reformulação para que se possa obter material similar com 

características técnicas e estéticas adequadas ao esmalte referência. 
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A Figura 46 apresenta os vidrados obtidos das composições em estudo do 

esmalte mate referência (ES 01) e esmaltes mates + RSL. 

 

Figura 46 – Fotografia das peças cerâmicas dos esmaltes mates + RSL após a queima para 

avaliação visual. 

 

Conforme os dados da tabela 17, podemos introduzir um percentual de até 

10% as composições, mantendo as características finais do esmalte sem apresentar 

variação significativa que possa alterar o produto final. 

A partir de 15% temos um leve aumento de brilho superficial, que aumenta 

ainda mais quando chegamos a 25%. 
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Tabela 17 – Resultado da análise visual dos esmaltes mates obtidas. 

Esmalte Textura Brilho Cobertura 
Desenvolvimento 

de cor 

ES – 01 + + + + 

ES – 02 + + + + 

ES – 03 + + + + 

ES – 04 + ++ + ++ 

ES – 05 + ++ - +++ 

ES – 06 + +++ - ++++ 

Legenda: (   +  ) Igual ao padrão; (   -   ) Inferior ao padrão; (++...) Superior ao 

padrão. 

 

Como o desenvolvimento de cor é um fator importante e em muitos casos, o 

maior desenvolvimento de cor pode apresentar uma diminuição do percentual de 

corante introduzido, já que este é um dos itens de alto valor utilizados pela indústria 

cerâmica, as amostras ES – 07, ES – 08 e ES 09 foram modificadas com base no 

resultado da amostra ES – 06 com o objetivo de alcançar a condição de brilho 

necessária ao produto. 

As alterações realizadas na composição da amostra ES – 06 são 

apresentadas na tabela 18. Entre as formulações ES – 07 e ES – 09 foram 

realizadas algumas alterações nos percentuais de algumas matérias-primas, no 

intuito de atingir o efeito estético final desejado. Na formulação ES 07 - foi 

substituído o quartzo por alumina, para esta composição, a superfície apresenta-se 

mais áspera. Para a fórmula ES - 08 tivemos a redução do RSL + Quartzo e 

acréscimo de caulim, já nesta condição o esmalte resultante apresentou superfície 

mais agradável, ficando muito próximo do esmalte referência, enquanto que na 

fórmula ES – 09 o quartzo foi substituído simplesmente por caulim, e sendo seu 

resultado final de acabamento entre a formulação ES – 07 e ES - 08. 

A substituição do quartzo na composição foi proposto, devido ao RSL 

apresentar como óxido majoritário a SiO2 (77,15%) e, como se pode observar, a 

introdução do mesmo ao esmalte produziu o aumento de brilho. 
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Tabela 18 - Alterações realizadas na composição ES – 06 

Matéria-prima % em massa 

 

ES - 06 ES - 07 ES - 08 ES - 09 

Frita Mate Zn/Ca 48,00 48,00 48,00 48,00 

RSL 25,00 25,00 23,00 25,00 

Caulim 6,70 6,70 11,70 9,70 

Alumina 8,00 11,00 8,00 8,00 

Calcita 8,40 8,40 8,40 8,40 

Quartzo 3,00 - - - 

HMF 0,70 0,70 0,70 0,70 

CMC 0,20 0,20 0,20 0,20 

          

Total 100,00 100,00 100,00 100,00 

HMF – Hexametafosfato de sódio; 

CMC – Carboximetil celulose. 

 

Os coeficientes de dilatação térmica apresentados pelas formulações ES – 

07 a 09 (Tabela 19) são relativamente próximos à formulação ES-06 (57,8 x10-7°C-1). 

A Figura 47 mostra as peças cerâmicas dos esmaltes mates modificados (ES 07 a 

09) após a queima para avaliação visual. 

 

Tabela 19 – Coeficiente de expansão linear dos esmaltes mates modificados. 

Esmalte α (25-325°C) x10-7°C-1 

ES - 07 59,5 

ES - 08 59,3 

ES - 09 57,2 
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Figura 47 – Fotografia das peças cerâmicas dos esmaltes mates modificados (ES 07 a 09) 

após a queima para avaliação visual. 

 

A tabela 20 apresenta o resultado da avaliação dos esmaltes mates obtidos 

após a modificação da composição. Pode-se observar que os esmaltes obtidos com 

elevado percentual de RSL (25%) apresentaram características técnicas que 

viabilizam o uso do mesmo, tendo como fator secundário o melhor desenvolvimento 

de cor e a possibilidade da redução do uso de óxidos corantes e uma redução 

significativa dos custos produtivos. 
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Tabela 20 – Resultado da análise visual dos esmaltes mates obtidas. 

Esmalte Textura Brilho Cobertura 
Desenvolvimento 

de cor 

ES – 07 - + + ++ 

ES – 08 - + + ++ 

ES – 09 - + + ++ 

 

Na figura 48 são apresentados os resultados referentes ao desenvolvimento 

de cor para os esmaltes mates + RSL. 

Podemos observar que o desenvolvimento de cor até o vidrado ES – 04 

(15% de RSL) apresentam-se pequena melhora em comparação ao ES – 01. 

Quando o acréscimo ultrapassa 20%, o grande desenvolvimento torna-se 

cada vez mais perceptível à medida que aumentamos o mesmo até chegarmos a 

25%. 

Para as formulações ES – 07 à ES – 09 as alterações realizadas, ainda 

possibilitam um maior desenvolvimento de cor. 
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Figura 48 – Resultado para o desenvolvimento de cor dos esmaltes mates + RSL. 
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6. CONCLUSÕES 

 

Com base na pesquisa desenvolvida e resultados obtidos, como principais 

conclusões deste trabalho, destacam-se: 

O resíduo de beneficiamento de rocha com espudomênio (RSL), proveniente 

de Minas Gerais, constitui uma atraente matéria-prima para obtenção de esmaltes e 

fritas cerâmicas. A utilização dele incorporando-o nas formulações de frita e de 

esmalte possibilitou a fabricação de produtos, tanto fritas como esmaltes, com 

características técnicas e estéticas dentro dos padrões utilizadas no mercado. Face 

a isso, as formulações propostas originaram produtos que passaram a ser 

comercializados, encontrando boa aceitação entre os consumidores. 

A incorporação do RSL a formulações de fritas teve como consequência o 

aumento do escorrimento (teste de botão de fusão), redução do coeficiente de 

expansão térmica linear e diminuição da temperatura relativa ao ponto de 

amolecimento. Esta redução atribui-se ao óxido de lítio presente no RSL. 

Em relação à redução do coeficiente de expansão linear, o óxido de lítio 

apresenta como característica a elevada reatividade com a sílica nas temperaturas 

dos testes neste trabalho, potencialmente, diminuindo a quantidade de quartzo 

residual, e gerando maior quantidade de fase vítrea. 

O aumento do escorrimento e diminuição do ponto de acoplamento é 

consequência da maior capacidade de fundência do óxido de lítio com a sílica. Esta 

pode ser explicada pela formação de fase vítrea em menor temperatura, bem como 

a redução da viscosidade da mesma, como é esperado em decorrência da presença 

de óxidos alcalinos em vidros silicosos. O pequeno íon de lítio apresenta maior 

coeficiente de difusão, em função de seu menor raio iônico em relação ao Na+ e ao 

K+, modificando as propriedades da fase vítrea, de modo a reduzir a viscosidade e 

acelerar o fluxo viscoso. É bem conhecido que os íons alcalinos apresentam os 

maiores coeficientes de difusão em silicatos líquidos. Em outras palavras, a 

presença do RSL propicia a formação de eutéticos de menor temperatura, 

modificando as propriedades da fase vítrea (redução da viscosidade), em relação à 

formulação padrão.  
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A utilização do RSL em esmalte mate em percentual até 10 % permitiu a 

obtenção de esmaltes com características similares ao esmalte referência e, em 

percentuais acima de 15% produziu um maior desenvolvimento de cor. Como os 

corantes são, dentre as matérias-primas utilizadas pela indústria cerâmica, um dos 

itens que mais colaboram para o alto custo do produto final, o uso do RSL em 

esmaltes, torna-se um excelente material visando à redução no consumo de 

corantes. Isto, por sua vez, contribuiria para a redução de custos pela indústria 

cerâmica. 

A presença da fase de espudomênio na matéria-prima (RSL) faz com que a 

mesma seja muito atraente para a indústria cerâmica tradicional e pode aumentar 

significativamente o valor agregado dos produtos. Por não apresentar percentuais 

elevados de contaminantes e possuir SiO2 e Al2O3 como elementos majoritários, o 

RSL apresenta grande potencial no desenvolvimento de novos produtos pois 

possibilita a incorporação de um elevado percentual do mesmo. Ressalta-se também 

a importância da presença do óxido de lítio em formulações cerâmicas, cujo objetivo 

seja o aumento da fundência da massa, reduzindo os custos associados à queima. 
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ANEXO 1 

 

RESULTADO DA ANÁLISE DILATOMÉTRICA FRITA + RESÍDUO 

 

Figura 1a - Curva dilatométrica da formulação STD. 

 

 

Figura 1b - Curva dilatométrica da formulação P - 01. 

 

 

 

 

 



 
 

Figura 1c - Curva dilatométrica da formulação P - 02. 

 

Figura 1d - Curva dilatométrica da formulação P - 03. 

 

 

Figura 1e - Curva dilatométrica da formulação P - 04. 



 
 

Figura 1f - Curva dilatométrica da formulação P - 05. 

 

Figura 1g - Curva dilatométrica da formulação P - 06. 

 

 

Figura 1h - Curva dilatométrica da formulação P - 07. 



 
 

Figura 1i - Curva dilatométrica da formulação P - 08. 

 

 

Figura 1j - Curva dilatométrica da formulação P - 09. 

 

Figura 1k - Curva dilatométrica da formulação P - 10. 

 



 
 

Figura 1L - Curva dilatométrica da formulação P - 11. 

 

Figura 1m - Curva dilatométrica da formulação P - 12. 

 

 

Figura 1n - Curva dilatométrica da formulação P - 13. 



 
 

Figura 1o - Curva dilatométrica da formulação P - 14. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ANEXO 2 

RESULTADO ANÁLISE DILATOMÉTRICA ESMALTE + RESÍDUO 

 

Figura 2a – Curva dilatométrica da formulação ES - 01. 

 

 

 

 

Figura 2b – Curva dilatométrica da formulação ES - 02. 

 

 

 

 



 
 

Figura 2c – Curva dilatométrica da formulação ES - 03. 

 

Figura 2d – Curva dilatométrica da formulação ES - 04. 

 

Figura 2e – Curva dilatométrica da formulação ES - 05. 

 



 
 

Figura 2f – Curva dilatométrica da formulação ES - 06. 

 

Figura 2g – Curva dilatométrica da formulação ES - 07. 

 

Figura 2h – Curva dilatométrica da formulação ES - 08. 



 
 

Figura 2i – Curva dilatométrica da formulação ES - 09. 

 

 


