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Resumo  
 
Nesse trabalho, foram investigadas propriedades de um grés-porcelanato a 
base de argila, quartzo e feldspato, substituindo o feldspato de albita por 
espodumênio, variando o teor entre 15 a 30% em massa. Corpos de prova 
foram preparados através de prensagem uniaxial, 28,5 MPa, sinterização em  
temperaturas de 1000, 1100 e 1200°C  patamar de 1 hora. As amostras foram 
caracterizadas pela retração linear, porosidade aparente, densidade aparente e 
resistência mecânica à flexão, bem como análise da microestrutura. Os 
melhores resultados foram obtidos nas amostras contendo 30% de 
espodumênio sinterizadas a 1200ºC, com retração linear de 6,42%, densidade 
aparente de 2,01 g/cm3, porosidade aparente de 14,27% e resistência 
mecânica de 13,43 MPa, enquanto as amostras com albita exibiram resultados 
de 5,78%, 1,91 g/cm3, 18,93% e 9,79 MPa respectivamente. Portanto, o 
emprego de espodumênio na massa cerâmica resulta em uma menor 
temperatura de queima, diminuindo os custos de produção pela economia de 
energia. 
Palavras-chave: feldspato, lítio, cerâmica triaxial, sinterização 
 
INTRODUÇÃO 

As peças cerâmicas são materiais obtidos a partir de matérias primas 

naturais, para fabricar produtos com características pré-definidas (SACMI, 

2003). No Brasil, a cerâmica tem uma participação no PIB (Produto Interno 

Bruto) estimada em 1%, correspondendo a cerca de 6 bilhões de dólares. 

Devido à abundância de matérias-primas naturais, fontes alternativas de 
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energia e disponibilidade de tecnologias, as indústrias brasileiras evoluíram 

rapidamente, produzindo e exportando produtos de alta qualidade. (ABC) 

As matérias primas utilizadas para a fabricação de cerâmicas triaxiais 

influenciam as propriedades do produto final como porosidade, resistência à 

fratura e acabamento.  

Neste trabalho, a massa cerâmica foi formulada a partir de argila, caulim, 

quartzo e feldspato. Cada um destes compostos possui uma função. A argila 

produz nas peças uma formação de fase líquida na sinterização, maior e de 

forma mais gradual, proporcionando uma maior resistência mecânica. 

(NAVARRO, J.E.E. ET AL.; brusa, a.; contoli, l.; dardi,1999). O caulim aumenta 

o teor de alumina e auxilia na brancura do produto final (RODRIGUES, M. 

ADRIANA. at al. 2004). O quartzo participa da fusão com o feldspato e equilibra 

a viscosidade e fluxo vítreo (OLIVEIRA, N. O. PEDRO,1998 e DROZDA, F. 

O.,2003). Por último, o feldspato diminui a temperatura de sinterização, 

atuando como fundente, formando fase vitrea, modificando a porosidades das 

peças (MOTTA, J. F. M. ET AL., 2002 e LLORENS, G.F. ET AL., 2000). A 

importância de um material fundente na massa cerâmica consiste na sua 

capacidade de diminuir a temperatura de formação de fase líquida durante o 

processo de sinterização. Este líquido formado tende a preencher as cavidades 

do corpo cerâmico, podendo eliminar assim a porosidade (Worral, W. Ceramic 

Raw Materials, Pergamon Pres. 2nd Ed., 1982). 

As particularidades de cada um destes compostos, de cada país, e no 

caso do Brasil, de cada região, exigem uma adaptação da formulação, ou até 

mesmo do tipo de composto, em termos de beneficiamento, a fim de 

oportunizar o uso de jazidas próximas às indústrias cerâmicas, diminuindo 

custos de transporte (Verduch, A.G.; Balmaseda, J.R. Técnica Cerâmica 238, 

p. 696., Ravagli, M.; Fiori, C. Cerâmica Informazione, Setembre, 330, p. 538, 

1993., Mussolin, S.M.; Doneda, C. International Ceramic Journal, April, p. 11, 

1997).  

 

MATERIAIS E MÉTODOS 
1. 1 - Preparação dos corpos de prova 

 Os corpos de prova foram preparados com as seguintes proporções: 40% 

de argila São Simão malha 325, 10% de caulim creme malha 325, 35% de 
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quartzo malha 100, e feldspato padrão com sódio (albita) ou feldspato com lítio 

(espodumênio) malha 325 variando as concentrações de 15, 20, 25 e 30%.  

A análise química do feldspato com lítio, resultado obtido por 

fluorescência de raios-x está listado na tabela 1, e a composição dos demais 

componentes está listado na tabela 2. 

Tabela 1. Análise química do feldspato com Li 
(CIF Mineração S.A. – MIBRA) 

Componentes SiO₂ AL₂O₃ Fe₂O₃ CaO Na₂O K₂O MnO TiO₂ MgO P₂O₅ Li₂O 

% 76,36 16,09 2,05 1,42 4,1 2,31 0,15 0,0003 0,68 0,14 0,91 
 

 
Tabela 2: Análise química dos demais componentes 

(MINASOLO Comércio e Representação Ltda) 
Componentes SiO₂ AL₂O₃ Alcalis 

Feldspato Na 65,92 19,31 14,77 
Caulim 52,74 45,83 1,44 
Argila São Simão  63,76 35,03 1,21 
Quartzo 99,23 0,50 0,27 

 

Foram separadas as proporções de cada matéria-prima e feita a 

homogeneização manualmente em almofariz. De cada mistura, foram feitos 10 

corpos de prova de aproximadamente 20g +/- 0,01 cada um, pesados por uma 

balança de precisão. Cada corpo de prova foi confeccionado em molde de aço 

com as dimensões de 70 x 20 e espessura de 7 mm. Com o molde limpo com 

álcool e lubrificado por óleo, a mistura foi colocada homogeneamente no molde 

e passou por prensagem uniaxial, na prensa manual SIWA Press PH 15 ton, 

com pressão de 28,5 MPa, por aproximadamente 30 segundos. Após a 

prensagem, cada corpo de prova foi retirado do molde e medido em 3 pontos 

ao longo de sua largura, 3 pontos ao longo da sua espessura e 1 ponto ao 

longo de sua altura. Também foi feita a pesagem de cada corpo de prova.  

 
1. 2 - Sinterização dos corpos de prova 
A sinterização foi feita nas temperaturas de 1000, 1100 e 1200 °C, com 

taxa de aquecimento de  3ºC/min, forno mufla Lavoisier Furnace Modelo 4020.  

Os corpos de prova foram colocados no forno desligado. Após ser ligado e 

atingir a temperatura ideal, foi marcado o tempo de 1hora e em seguida o forno 

foi desligado.  O resfriamento dos corpos de prova foi feito dentro do forno 

naturalmente, e a sua retirada se deu 24 horas depois da sinterização. 
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1. 3 - Caracterização dos corpos de prova sinterizados 
Os corpos de prova sinterizados foram caracterizados através da retração 

linear, porosidade aparente, densidade aparente, resistência à flexão e análise 

da microestrutura pela determinação da composição de fases usando difração 

de raios-X.  

2 - Caracterização das propriedades mecânicas dos corpos de prova 
2.1 - Retração Linear 
Após a sinterização, cada corpo de prova teve suas medidas aferidas, do 

mesmo modo anteriores à sinterização. Os corpos de prova também foram 

pesados na mesma balança de precisão. A retração linear foi calculada pela 

seguinte fórmula (A): 

   
100(%) ×

−
=

o
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l
ll

RL
                                      (A)

 

Onde: 

L0 = comprimento inicial e Lf = comprimento final 

 

2.2 - Porosidade Aparente  
A porosidade aparente, que é o volume aparente de poros em relação ao 

volume total do corpo, foi calculada pela seguinte fórmula (B): 

100(%) ×
−
−
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PA
                              (B)

 

Onde:  

Pu = peso úmido, Ps = peso seco e Pi = peso imerso 

Para o cálculo do peso úmido, os corpos de prova foram imersos em um 

recipiente com água em ebulição. Após 60 minutos permanecendo neste 

recipiente, interrompeu-se o aquecimento da água e os corpos de prova foram 

retirados e limpos com um pano úmido e pesados na mesma balança de 

precisão. 

Para o peso imerso, os corpos de prova foram pesados, imersos em um 

recipiente com água, pela mesma balança de precisão através de um fio 

inextensível conectado pela parte inferior da balança. 

 

2.3 - Densidade aparente 
A densidade aparente foi calculada pela seguinte fórmula (C): 

55º Congresso Brasileiro de Cerâmica, 29 de maio a 01 de junho de 2011, Porto de Galinhas, PE, Brasil

51



iu

s

PP
P

AA
PAcmgDA

−
==)/( 3

                      (C)
 

Onde: 

Ps = peso seco, Pu = peso úmido e Pi = peso imerso 

 

2.4 - Tensão de ruptura à flexão 
         Tensão de ruptura à flexão (MPa): é um indicador quantitativo da 

resistência mecânica  dos corpos de prova após a queima em diversas 

temperaturas. A força de ruptura foi medida quebrando os corpos com uma 

carga crescente, na máquina EMIC DL 500, segundo a Norma ASTM C 674 – 

88 [5], com velocidade de avanço 1 mm/min. Foi calculado pela seguinte 

fórmula (D): 

22
3)(

hb
LPMPaR ××

××
=σ                           (D)               

 Onde:  

P = força de ruptura (N), b = largura do corpo de prova (mm), L = distância 

entre os apoios (50 mm) e h = altura do corpo de prova (mm) 

 

2.5- Análise da superfície fraturada 
           Cada composição e temperatura de sinterização diferente foram 

representadas por um corpo de prova. As partes fraturadas foram levadas a um 

microscópio eletrônico de varredura SEM, HITACHI. Foram feitas fotos com 

ampliação de 3000 vezes. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Através da Microscopia eletrônica de varredura (MEV) foram observadas 

poucas diferenças significativas com relação às amostras de feldspato com 

sódio e o feldspato com lítio. 

Todas as amostras apresentaram algumas partículas grandes, 

representando o quartzo, que não reagiu com os outros elementos. Com o 

aumento da temperatura houve formação de fase vítrea, principalmente nas 

amostras sinterizadas a 1200ºC. Já nas amostras com maior porcentagem de 

feldspato, entre 25 e 30%, houve uma maior fase vítrea formada.  

A superfície de fratura encontra-se mais lisa, e nota-se uma porosidade 

considerável mesmo nas amostras compostas de 30% de feldspato à 1200ºC.  
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Conforme as figuras 1 e 2 observaram-se partículas de quartzo bem 

consistentes, e uma grande quantidade de sílica cristalina. Também a 

formação de mulita a partir de 1200ºC, oriundo da reação entre o feldspato e a 

argila. 

 

 

                                                                            
Figura 1: Micrografias de amostras sinterizadas a 1000, 1100 e 1200⁰C, 
contendo 30% de feldspato com Li, com aumento de 3000 vezes. 
 
 

 

Figura 2: Micrografias de amostras sinterizadas a 1000, 1100 e 1200⁰C, 
contendo 30% de feldspato com Na, com aumento de 3000 vezes. 
 
 

                  

Figura3:Corpos de prova feldspato Li       Figura4:Corpos de prova feldspato Na 

 

As amostras com feldspato Na apresentaram uma coloração mais clara 

do que as amostras enriquecidas com lítio, conforme figura 3 e 4. 
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Foi verificado que à medida que a temperatura aumentou a retração linear 

também aumentou com desvios padrões similares, tanto para as amostras com 

feldspato Na e/ou com Li, conforme figura 5 e 6. 

 
Figura 5:Gráfico Retração Linear x Temperatura, corpos de prova contendo 

15,20,25 e 30% de Feldspato com Li 

 
Figura 6:Gráfico Retração Linear x Temperatura, corpos de prova contendo 

15,20,25 e 30% de Feldspato com Na 
 

Com o aumento da temperatura de sinterização houve um aumento da 

densificação e conseqüentemente uma diminuição da porosidade, já que a 

porosidade e a densidade são inversamente relacionadas.  Como podemos 

verificar nas figuras 7,8,9 e 10.  
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Figura 7: Gráfico Porosidade Aparente x Temperatura, corpos de prova 

contendo 15,20,25 e 30% de Feldspato Li 
 

 

Figura 8: Gráfico  Porosidade Aparente x Temperatura, corpos de prova 
contendo 15,20,25 e 30% de Feldspato Na 

 

Figura 9: Gráfico Densidade Aparente x Temperatura, corpos de prova 
contendo 15, 20 ,25 e 30% de Feldspato Li 
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Figura 10: Gráfico Densidade Aparente x Temperatura, corpos de prova 
contendo 15, 20 ,25 e 30% de Feldspato Na 

 

Observa-se uma diminuição maior da porosidade no intervalo de 

temperatura de 1000 a 1200ºC, em relação ao intervalo de 1000 a 1100ºC para 

todas as composições estudadas, indicando que deve haver uma maior 

formação de fase líquida no intervalo para temperaturas maiores. Ainda assim, 

para a porosidade de aproximadamente 18% no caso das amostras com 

feldspato contendo Na, esse resultado pode ser considerado insatisfatório. 

Nessas amostras não houve uma variação significativa da porosidade com o 

teor de feldspato. No caso das amostras contendo feldspato com Li, observa-se 

uma maior queda da porosidade no intervalo entre 1100 a 1200ºC, quando 

comparados com as amostras contendo feldspato com Na. Observa-se ainda 

uma dependência da porosidade com a quantidade de teor de feldspato.  

As amostras com concentrações de 30% de feldspato com Li receberam 

uma porosidade final de 13% após sinterização a 1200ºC, já as amostras 

contendo concentração de 15% de feldspato mantiveram uma porosidade final 

de 19%. 

Com a variação e diminuição da porosidade nas amostras preparadas 

com feldspato com Li indica-se que nessa matéria-prima há uma formação 

maior de fase líquida e/ou de menor viscosidade, resultando em uma 

densificação melhor em comparação ao feldspato com Na. 

No ensaio de tensão à flexão, ambos corpos de prova feitos com feldspato 

com Na e com Li mostraram aumento da resistência à flexão conforme o 
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aumento da temperatura de sinterização, conforme figuras 11 e 12. Nota-se 

ainda que a resistência é maior no intervalo de temperatura entre 1100 a 

1200⁰C, quando comparado com o intervalo entre 1000 a 1100⁰C. Observa-se 

que as composições preparadas com feldspato contendo Li obtiveram 

resistências maiores do que as preparadas com feldspato contendo Na, 

atribuímos isso a melhor eficiência de reação do Li, estando em concordância 

com os outras propriedades mecânicas analisadas. 

 
Figura 11: Gráfico Resistência à flexão x Temperatura, corpos de prova 

contendo 15, 20 ,25 e 30% de Feldspato Li 

 

Figura 12: Gráfico Resistência à flexão x Temperatura, corpos de prova 
contendo 15, 20 ,25 e 30% de Feldspato Na 

 
CONCLUSÕES 

 Para uma melhor densificação sugerimos a substituição do quartzo 

malha 100 por partículas menores, como malha 325, e/ou aumento da 

temperatura de sinterização, para diminuir os caminhos de difusão e aumentar 

a taxa de reação entre os ingredientes. 
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Em todas as amostras sinterizadas não foram observadas diferenças 

significativas nas composições usando feldspato com ou sem lítio, confirmando 

assim, a possibilidade da substituição do feldspato padrão para o feldspato 

com lítio. 

Investigações de dilatometria serão conduzidas posteriormente para 

verificar detalhadamente o processo da densificação durante a sinterização. 

Considerando os resultados obtidos até o momento, concluímos que a 

densificação deve ser melhorada, e que a substituição do feldspato com Na 

pelo feldspato com Li é viável, já que apresentou melhores condições com teor 

de 30% na temperatura de sinterização a 1200⁰C. Para melhores resultados as 

amostras devem ser sinterizadas em temperaturas maiores e utilizar matérias-

primas de granulometria menor. 
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INFLUENCE OF FELDSPAR CONTAINING LITHIUM IN THE SINTERING OF 
TRIAXIAL CERAMICS 

ABSTRACT 
In this work, the properties of a  ceramic material based on a triaxial mass 
composed of clay, quartz and 15 to 30% feldspar, albite or spodumen, has been 
investigated. Specimen were prepared by uniaxial pressing under 28.5MPa and 
sintering at temperatures of 1000, 1100 and 1200oC, for 1h. The samples were 
characterized by their linear shrinkage, apparent porosity, apparent density and 
flexural strength, as well as analysis of the microstructure. The best results 
were obtained for samples prepared with 30% spodumen and sintered at 
1200oC,with a shrinkage of 6.4%, density of 2.01g/cm3, porosity of 14.3% and 
flexural strength of 13.4MPa, while samples prepared with albite exhibited 
shrinkage of 5.8%, density of 1.9g/cm3, porosity of 18.9% and strength of 
9.8MPa. Therefore, by the substitution of albite by spodumen in the ceramic 
triaxial mass, lower sintering temperatures may be employed, thus reducing 
production costs by the lesser energy consumption.   
 
 
Key-words: Feldspar, Lithium, triaxial ceramic, sintering  
 
 

55º Congresso Brasileiro de Cerâmica, 29 de maio a 01 de junho de 2011, Porto de Galinhas, PE, Brasil

59


	MATERIAIS E MÉTODOS
	Os corpos de prova foram preparados com as seguintes proporções: 40% de argila São Simão malha 325, 10% de caulim creme malha 325, 35% de quartzo malha 100, e feldspato padrão com sódio (albita) ou feldspato com lítio (espodumênio) malha 325 variando...
	A análise química do feldspato com lítio, resultado obtido por fluorescência de raios-x está listado na tabela 1, e a composição dos demais componentes está listado na tabela 2.
	Foram separadas as proporções de cada matéria-prima e feita a homogeneização manualmente em almofariz. De cada mistura, foram feitos 10 corpos de prova de aproximadamente 20g +/- 0,01 cada um, pesados por uma balança de precisão. Cada corpo de prova f...
	1. 2 - Sinterização dos corpos de prova
	A sinterização foi feita nas temperaturas de 1000, 1100 e 1200  C, com taxa de aquecimento de  3ºC/min, forno mufla Lavoisier Furnace Modelo 4020.  Os corpos de prova foram colocados no forno desligado. Após ser ligado e atingir a temperatura ideal, f...
	1. 3 - Caracterização dos corpos de prova sinterizados
	Os corpos de prova sinterizados foram caracterizados através da retração linear, porosidade aparente, densidade aparente, resistência à flexão e análise da microestrutura pela determinação da composição de fases usando difração de raios-X.
	2 - Caracterização das propriedades mecânicas dos corpos de prova
	2.1 - Retração Linear
	Após a sinterização, cada corpo de prova teve suas medidas aferidas, do mesmo modo anteriores à sinterização. Os corpos de prova também foram pesados na mesma balança de precisão. A retração linear foi calculada pela seguinte fórmula (A):
	(A)
	Onde:
	L0 = comprimento inicial e Lf = comprimento final
	2.5- Análise da superfície fraturada
	Cada composição e temperatura de sinterização diferente foram representadas por um corpo de prova. As partes fraturadas foram levadas a um microscópio eletrônico de varredura SEM, HITACHI. Foram feitas fotos com ampliação de 3000 vezes.
	RESULTADOS E DISCUSSÃO
	Através da Microscopia eletrônica de varredura (MEV) foram observadas poucas diferenças significativas com relação às amostras de feldspato com sódio e o feldspato com lítio.
	Todas as amostras apresentaram algumas partículas grandes, representando o quartzo, que não reagiu com os outros elementos. Com o aumento da temperatura houve formação de fase vítrea, principalmente nas amostras sinterizadas a 1200ºC. Já nas amostras ...
	A superfície de fratura encontra-se mais lisa, e nota-se uma porosidade considerável mesmo nas amostras compostas de 30% de feldspato à 1200ºC.
	Conforme as figuras 1 e 2 observaram-se partículas de quartzo bem consistentes, e uma grande quantidade de sílica cristalina. Também a formação de mulita a partir de 1200ºC, oriundo da reação entre o feldspato e a argila.
	Figura 1: Micrografias de amostras sinterizadas a 1000, 1100 e 1200⁰C, contendo 30% de feldspato com Li, com aumento de 3000 vezes.
	Figura 2: Micrografias de amostras sinterizadas a 1000, 1100 e 1200⁰C, contendo 30% de feldspato com Na, com aumento de 3000 vezes.
	Figura3:Corpos de prova feldspato Li       Figura4:Corpos de prova feldspato Na
	As amostras com feldspato Na apresentaram uma coloração mais clara do que as amostras enriquecidas com lítio, conforme figura 3 e 4.
	Foi verificado que à medida que a temperatura aumentou a retração linear também aumentou com desvios padrões similares, tanto para as amostras com feldspato Na e/ou com Li, conforme figura 5 e 6.
	Figura 5:Gráfico Retração Linear x Temperatura, corpos de prova contendo 15,20,25 e 30% de Feldspato com Li
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	CONCLUSÕES
	Para uma melhor densificação sugerimos a substituição do quartzo malha 100 por partículas menores, como malha 325, e/ou aumento da temperatura de sinterização, para diminuir os caminhos de difusão e aumentar a taxa de reação entre os ingredientes.
	Em todas as amostras sinterizadas não foram observadas diferenças significativas nas composições usando feldspato com ou sem lítio, confirmando assim, a possibilidade da substituição do feldspato padrão para o feldspato com lítio.
	Investigações de dilatometria serão conduzidas posteriormente para verificar detalhadamente o processo da densificação durante a sinterização.
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