
COMPORTAMENTO REOLÓGICO DE MASSA FLUIDA COMERCIAL 

MODIFICADA COM AMIDO PARA USO EM COLAGEM SOB PRESSÃO 

 
 
 

L.Y. Weng, M. S. de Araújo, J. A. Cerri 

Universidade Tecnológica Federal do Paraná 

Avenida Sete de Setembro, 3165, CEP:80230-901 - Curitiba - Paraná - Brasil 

araujo@utfpr.edu.br 

 
 
 
 

RESUMO 
 

Neste trabalho foi estudado o ajuste de duas massas cerâmicas comerciais (A e B) 

com silicato de sódio, amido e NaOH para colagem sob pressão. As massas foram 

caracterizadas quanto à distribuição e tamanho de partículas e à composição 

química. Inicialmente, foram determinadas as concentrações de silicato de sódio em 

A (1%) e B (0,6%) por curvas de defloculação das suspensões com 65% de sólidos. 

Em seguida, foram feitas análises do comportamento reológico após repouso por 10 

e 120 minutos. Tanto o amido quanto o hidróxido de sódio serviram como redutores 

de viscosidade, porém acima de uma relação amido/hidróxido de sódio o efeito 

geleificante foi observado.  Para manter a viscosidade da suspensão e a tensão de 

escoamento baixas, sem alterar significativamente o comportamento reológico, 

relação máxima de aditivos amido / NaOH para as massas A e B foram 0,75 % / 

0,75 % e 0,50 % / 0,50 %, respectivamente 

 
Palavras-chave: comportamento reológico, massa fluída, amido, colagem sob 

pressão  

 
INTRODUÇÂO 
 

A participação da indústria cerâmica brasileira corresponde a 1 % do Produto 

Interno Bruto (PIB), cerca de 6 bilhões de dólares (BUSTAMANTE e BRESSIANI, 

2000). Só a produção de cerâmica branca rende um faturamento de mais de 250 

milhões de dólares e gera mais de 25.000 empregos diretos (ABC, 2006).  
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Um dos métodos mais utilizados para conformação de cerâmica de mesa e 

sanitária é a colagem de barbotina. O processo de colagem de barbotina é um 

método antigo, praticado desde 1700 (RAMACHANDRA et al., 1999), sendo 

amplamente utilizado tanto para produtos cerâmicos tradicionais como para 

cerâmica avançada, por se tratar de um processo extremamente simples e confiável 

(COLLA, 2004).  

As principais vantagens da colagem, além da homogeneidade na sua 

microestrutura, são as possibilidades de produzir peças com geometrias complexas 

e a utilização de uma variedade de materiais como matérias-primas não-plásticas, 

dentre estas a alumina (CAMPOSa et al., 2001, ROMANO et al., 2007).  

Entre os avanços no processo mecânico podemos citar a colagem sob pressão 

(ZORZI, 2004), moldagem sob vácuo ou moldagem por centrifugação e slurry 

pressing (WOLFGANG et al., 2000). 

Com o intuito de acelerar a conformação, a desmoldagem e a secagem do 

corpo a verde, várias técnicas de solidificação estão sendo pesquisadas atualmente. 

O objetivo da solidificação é obter uma elevada resistência mecânica à verde, de 

modo que a peça conformada possa ser manipulada com maior facilidade.  Além de 

permitir a fabricação de peças com dimensões mais próximas do especificado em 

projeto, tendo em vista que para cerâmicas técnicas existem dificuldades e alto 

custo para a usinagem de peças já sinterizadas (GILISSEN, 2000). 

Dentre as técnicas de solidificação já estudadas podemos citar o congelamento 

de suspensões (freeze casting); (NOVICH et al., 1992), coagulação direta de 

suspensões através de enzimas (GAUCKLER et al., 1999), gelcasting (JANNEY e 

OMATETE, 1998), geleificação com ágar-ágar (SANTACRUZ, 2003) ligantes com 

sol-sílica (ANJOS et al., 2006) e a consolidação por amido (CAMPOSb et al., 2001). 

Este trabalho vem a contribuir com o projeto “Processo de Colagem Cerâmica 

sob Pressão - Um Diferencial Competitivo para a APL de Louças e Porcelanas de 

Campo Largo / PR”, aprovado e financiado pelo FINEP. 

No presente estudo utilizou-se o amido como agente geleificante e o hidróxido 

de sódio para provocar a geleificação a temperatura ambiente, pois sem ele o 

processo de moldagem precisaria ocorrer a alta temperatura. 

 O amido é um polissacarídeo obtido geralmente de vegetais como o milho, de 

baixo impacto ambiental e biodegradável. O amido é constituído basicamente de 

duas moléculas, a amilose e a amilopectina. Estas moléculas conferem ao amido a 
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propriedade de geleificar em contato com a água (FRANCO, 2001). A consolidação 

por amido consiste na adição de amido à formulação da barbotina, baseando-se na 

propriedade de formação do gel, e obtendo assim, um corpo cerâmico à verde mais 

resistente. Neste campo de estudo têm sido realizadas pesquisas, dentre estas as 

realizadas por CAMPOSb et al. (2001) e ROMANO et al. (2007). 

MATERIAIS E MÉTODOS 

 
 Os materiais utilizados se encontram na Tabela 1, juntamente com suas 

respectivas características.  

 
Tabela 1 - Materiais utilizados 

 Composição Fornecedor Outras Informações 

Massa 
Cerâmica 

 
 

A 
 

Cermassa 

Temperatura de queima de 
1.100ºC, retração da peça 
seca de 9%, retração total 
após a queima de 12% e 

absorção de água de 11%. 

 
B 
 

Temperatura de queima de 
1.130ºC, retração da peça seca 

de 7%, retração total após a 
queima de 10% e absorção de 

água de 13%. 

Defloculante 

30,9-33,2% 
SiO2, 14,7-

15,1% Na2O e 
77% em peso de 

água 

Manchester 
Relação Molar [SiO2/Na2O] – 

2,10-2,20 
Densidade 1,567-1,59 g/cm3 

Ligante AMIDEX 2001 
Corn 

Products 
Brasil 

pH entre 4,5 -5,5 e umidade de 
14,0% 

 

  
Os valores de retração e absorção podem variar de acordo com o processo 

de conformação (colagem, prensagem etc) e com o ciclo e temperatura de queima 

(tempo versus temperatura), segundo informações do próprio fornecedor da massa. 

 Foi escolhido o amido de milho por ser bastante fácil de encontrar, apresentar 

grãos isométricos e menores em relação aos de batata, trigo e tapioca, formando 

então poros menores (PABST, 2005) conforme o objetivo do trabalho que é a 

formação de peças densas e com melhor controle do tamanho dos poros. 
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 As caracterizações das argilas foram realizadas pelo LAMIR – Laboratório de 

Análises de Minerais e Rochas da Universidade Federal do Paraná: 

 Constituição mineralógica das argilas por meio do ensaio de Difração de Raios-

X (DRX)(PHILIPS ANALITICAL, modelo PW-1830); 

 Composição química qualitativa por meio da técnica de Fluorescência de 

Raios-X (FRX) modelo PW 2400/00, com Sampler changer 2510, marca PHILIPS 

ANALITICAL; 

 Análise granulométrica com o analisador de partículas a laser (Granulômetro 

CILAS 1064). 

As curvas de viscosidade foram obtidas com o auxílio do equipamento 

BROOKFIELD LV DV-III, de cilindros concêntricos utilizando o sensor (Spindle) SC4-

21 e o aplicativo RHEOCALC 32 para a aquisição dos dados.  As composições de 

barbotina foram avaliadas a 25 C, imediatamente após serem preparadas e, após 

permanecerem na câmara de amostra do equipamento por 30, 60, 90 e 120 minutos 

consecutivamente. A temperatura foi controlada com a ajuda de um banho 

termostatizado TECNAL, modelo Te-84. Um desenho esquemático do equipamento 

completo pode ser visto na Figura 3.1. 

 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
Caracterização das Matérias-Primas 

 
 Comparando as distribuições granulométricas das massas cerâmicas 

comerciais de composição A e B, Figura 1, é possível verificar a grande semelhança 

entre elas, o que indica que o processo de fabricação das massas é homogêneo e 

independe da composição da massa. 
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Figura 1 - Distribuição granulométrica das massas cerâmicas comerciais com 

composições A e B. 

 
A Tabela  apresenta os minerais identificados por Difratometria de Raios-X 

(DRX) das Massas A e B e suas respectivas composições químicas. A composição 

química qualitativa foi obtida por meio da técnica de Fluorescência de Raios-X 

(FRX) e os resultados estão na Tabela . 

 
Tabela 2 - Identificação de minerais presentes nas Massas 

Massa Cerâmica 
Composição Química 

A B 

Quartzo Quartzo SiO2 

Caulinita Caulinita SiO4  Al2(OH)6 

Talco Talco Mg3(Si2O5)2(OH)2 

Ilita Ilita Al2 (AlSi3O10) (OH)2K 

Albita Albita NaAlSi3O8 

 Dolomita CaMg(CO3)2 
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Tabela 3 - Resultados da composição química das massas cerâmicas comerciais   

A e B, obtidas por análise de FRX 

Massa Cerâmica A B 

Composto Químico Concentração (%) 

SiO2 63,3 58,0 

Al2O3 21,6 23,9 

Perda ao fogo 9,2 12,3 

MgO 3,4 2,0 

CaO 0,1 1,6 

TiO2 0,7 0,8 

Fe2O3 0,6 0,5 

K2O 0,7 0,4 

Na2O 0,2 0,3 

P2O5  0,1 
  

 
Análise Reológica 

 
 Nos gráficos de tensão de cisalhamento versus taxa de cisalhamento cada 

composição apresenta uma curva superior de aceleração e uma curva inferior de 

desaceleração do teste, ou seja, a diminuição da taxa de cisalhamento, o que indica 

comportamento tixotrópico.  

No início dos trabalhos estava planejado adicionar até 2% em massa de 

aditivos em relação à massa seca, ou seja, um máximo de 1% de amido e 1% de 

NaOH. Entretanto, não foi possível adicionar concentrações acima de 0,85% de 

aditivos em relação à massa seca, pois a viscosidade da suspensão aumentava 

criticamente iniciando um processo de geleificação, o que impediu a medida com o 

equipamento usado em função da quantidade reduzida de água disponível.  De 

modo a verificar o efeito da concentração de aditivo foi preparada uma suspensão 

somente com aditivos sem a massa cerâmica. Levando em consideração que 

quando a massa cerâmica está presente na suspensão ela absorve água, foram 

testadas as concentrações de 0,85; 1,0 e 1,5 % de ambos os aditivos em relação à 

massa de material cerâmico seco sem que este estivesse presente, ou seja, 1,5; 2 e 

3 % em massa de água.  Conforme pode ser observado na Figura 2, tanto a 

viscosidade quanto a tensão de escoamento aumentaram com a concentração de 
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aditivos. Nota-se ainda um ligeiro aumento da tixotropia do sistema com o aumento 

da concentração de aditivos. 

 

 

Figura 2 - Tensão versus taxa de cisalhamento de aditivos em água 

 
Os gráficos apresentados na Figura 3 a Figura 6 apresentam os dados dos 

ensaios reológicos referentes às concentrações crescentes de aditivos sempre na 

proporção 1:1 de amido e NaOH depois de 10 e 120 minutos de repouso, para as 

Massa A e B. Sendo a concentração de silicato em A fixada em 1% e em B em 0,6% 

após análise das curvas de defloculação.  A partir destes gráficos pode-se verificar 

com o incremento de aditivos se houve aumento ou não do caráter tixotrópico das 

massas, pelo aumento ou não da área entre as curvas de ida e volta do ensaio. 

Para a Massa A não há um perceptível aumento da área que demonstra o 

caráter tixotrópico da suspensão com o tempo, como se pode constatar pela 

comparação da Figura 3 e da Figura 4. A taxa de cisalhamento a partir da qual a 

viscosidade se torna constante fica mais perceptível com o tempo, este 

comportamento pode estar relacionado à presença de talco e ilita, responsáveis pela 

redução da dilatância.  
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Figura 3 - Tensão versus taxa de cisalhamento da Massa A com variação de 

aditivos e 10 min de repouso 

 

 

Figura 4 - Tensão versus taxa de cisalhamento da Massa A com variação de aditivos 

e 2 horas de repouso 

 
Para a massa B o aumento da quantidade de aditivos aumenta 

significativamente o caráter tixotrópico da suspensão principalmente para a 

composição 0,75 %/ 0,75 % de aditivos. Ao se comparar a Figura 5 a Figura 6 

percebe-se um aumento da tixotropia com o tempo também para as concentrações 
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menores de aditivo.  Há um aumento da viscosidade inicial também com o tempo. A 

viscosidade da Massa B é praticamente o dobro da massa A. 

Para a massa B, quanto maior a concentração de aditivos, maior a taxa de 

cisalhamento necessária para se atingir o comportamento newtoniano. Na 

concentração de 0,75 % amido / 0,75 % NaOH  foi necessário 70 s-1 para se atingir o 

platô, demonstrando claramente caráter pseudoplástico, enquanto para a Massa A, 

o comportamento newtoniano se apresenta já a partir da taxa de cisalhamento de 35 

s-1 para todas as concentrações de aditivos depois de 2 horas de repouso da 

suspensão, ou seja, para a massa B, a maior concentração de aditivos aumenta o 

estado gel da suspensão requerendo maior tensão de cisalhamento para quebrar a 

estrutura formada.  

 

 

Figura 7 – Tensão versus taxa de cisalhamento da Massa B com variação de 

aditivos e 10 min de repouso 

 

 Para a Massa B fica claro que a concentração a ser usada, dentre as 

testadas seria a de 0,50 % / 0,50 %, pois não haveria com ela um risco de 

geleificação da suspensão antes do seu uso. Já para a Massa A é possível usar a 

composição 0,75% / 0,75 %, pois o comportamento reológico não se altera de modo 

significativo. 
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Figura 8 - Tensão versus taxa de cisalhamento da Massa B com variação de 

aditivos e 2 horas de repouso 

 
CONCLUSÕES 

 
A adição de amido e hidróxido de sódio junto à massa cerâmica na 

formulação da barbotina alcançou o objetivo esperado, pois houve um grande 

aumento na tensão de cisalhamento e na viscosidade para as amostras contendo 

aditivos. Os resultados obtidos indicam a formação de gel com o repouso da 

suspensão.  

 Para a Massa cerâmica B, as variações da viscosidade com os aditivos foram 

mais significativos do que em relação à Massa A. Isto pode estar relacionado à 

presença de talco e ilita na Massa A, que mantiveram o baixo escoamento desta 

massa e a maior interação da Massa B com os aditivos de amido e de hidróxido de 

sódio, devido à fácil hidratação da dolomita. 
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REOLOGICAL BEHAVIOUR OF THE COMMERCIAL FLUID MASS 
MODIFICATED BY STARCH TO BE USED IN PRESSURE CASTING  

 
ABSTRACT 

 
In this paper was studied the adjust of two commercial ceramic masses (A and B) 

with silicate of sodium, starch and NaOH for pressure casting. The distribution and 

size of particles and the chemical composition of the masses had been 

characterized. In a first stage, the silicate of sodium concentrations in A (1%) and B 

(0.6%) had been determined by deflocculating curves of suspensions with 65% of 

solids. In one second stage was analyzed the rheologycal behavior after remaining in 

rest for 10 and 120 minutes. The starch as the sodium hidroxy can serve as reducing 

of viscosity, however above of a relation starch/sodium hidroxy is possible to observe 

the gelling effect. The maximum value of starch / NaOH, in order not to modify in 

significant way the rheologycal behavior for the Mass A and the B were 0.75% / 

0.75% and 0.50% / 0.50%.  

 
 
 

Key-words: rheological behaviour, fluid mass, starch, pressure slip casting 
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