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RESUMO 

Os pegmatitus encontrados nas reghies do Seridá e do Alto Oeste do l?io Grande do Norte apresemam minerais de Caulim. 
Quartzo e Feldvwto ahundames e de alta qualidade. Nes te truhalho é apresentado um estudo da ohten,·üo de uma 
cerâmica técnica, desenvo!Fida u partir dess·as matéria.\·-primas. A cerâmica h;cnica.fói ohtida através da mistura em teores 
adequados de caulim. feld1pato. quartzo e argila. É apresentado uma camctl!riza,.ao da matéria-prima através de ensaios 
de granulometria a laser. difi·açào de raios-X. TDA e TGA. Os resultados da sintaizaçiio sc/o apresentados emfim(:ào da 
variaçc/o de massa. retraçc/o linear I! sc/o apresentados análises dilatométricas atr! 12511"(' da cerâmica estudada. 

PALAVRAS-CHAVES: Pegmati tos: Cerâmica Técnica: Caracterização. 
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L INTRODUÇÃO 

A região do Seridó do Rio Grande do Norte apresentar grandes ocorrências de minerais metálicos c cerâmicos, além de 
outros minerais como gemas c terras raras. Estudos re~entes ~omprovaram a existência de grandes reservas de matéria 
prima cerâmica (quartzo. caulim, e feldspato) nesta regi ão do estado do Rio Grunde do Norte (Pena, 2003). 

Porcelanas elétricas usadas como isoladores para linhas de alta e/ou baixa tensão são dispositivos que ti'm a função de 
conferir suporte mccünico rígido ou flexível para ~ondutorcs elétricos ou equipamentos e mantê-los isolados de outras 
partes condutoras c estruturas. Estes di spositivos podem ser constituídos de ferragens , porce lana c cimento, este último 
tendo como objctivo manter as partes integradas (ferragem c porcelana) (Portel la , 1997 ). 

Uma earacterísti~a essencial de uma porcelana clétrica para alta tensão é a ausência de poros abertos e a porosidade 
fechada. ser tão baixo quanto possível , sendo ideal, a ausência dos mesmos. Medidas de porosidade pelo método de 
absorção de água não devem ser maior do que 0, 1 'Yo em porcelanas elétricas usadas em alta tensão. Para baixa tensão, uma 
porosidade (poros abertos ou comunicantes) inferior a 2% seria descj<ive l (Chinelatto. 2004). A NBR 14221 considera que 
corpos-de-prova de porcelana não devem apresentar penetração de fucsina. ou seja, trincas e poros abertos ou comunicantes. 

Este traba lho apresenta O!S resu ltados do desenvolvimento do processo de obtenção e caracterização de uma porcelana 
técnica obtida a partir de matéria prima dos pegmati tos da região do Scridó do estado do Rio Grande do Norte. 
Caracterizou-se composições de porcelana dicl étrica obtidas a partir da mistura de caulim. feldspato, quartzo e argila 
comum. A caracterização do pó li.>i reali zada através de medidas de granulomctria, fluorescência de raios-x , TGA, DTA e 
difraçào de raios-x e a caracterização das amostras sintcrizadas é apresentada a partir dos resultados de variação de massa, 
eontração linear c dilatomctria. 

2. PROCEDIMENTO EXPERIMENTAL 

A matéria prima (caulim, quartzo, fcldspato) foi obt ida cm jazidas de pegmatitos da região do Seridó c Alto Oeste do Rio 
Grande do Norte c a argila f{)i adquirida da Cerâmica Potcngi no município de São Gonçalo do Amarante/RN. Após a 
obtenção, as matérias primas foram submetidas a um processo de moagem individual em um moinho de bolas de alumina 
por um período de 3 horas. A seguir t(Ji realizado o penciramcnto para cada uma das matérias primas envolvidas, sendo 
selec ionado para a pesquisa, o material passante na peneira de 200 Mesh (74ftm). Foram realizadas medidas de 
granulometria a laser, Fluorescência de raios-x, TGA, DTA c difratometria de raios-X . As composições estequiométricas 
apresentada (Gomes, 198R) na tabela I furam homogeneizadas cm moinho de bolas por um período de 3 horas . 

Tabela I - Composição cm massa da porcelana cm estudo. 

<;:~npos i _çªo __ A: rgilaJ~•) __ c:aulit11J'Yo)_ .. _ f:'.eld.s~ tyo) .. 911.~~()(~)_ 
Porcelana 11. 20 28 32 20 
Porcelana B 15 31 33 21 

As amostras foram conl(>nnadas através de prensagem uniaxial em matri z de aço retangular de lO x IOOmm à uma pressão 
de 50 MPa. Paralelamente foram compactadas amostras para análise dilatométrica cm uma matriz cilíndrica de 8mm de 
di âmetro com a mesma pressão de compactação. Esta análise foi reali zada até 1200°C em um dilatômetro RB 1150, BP 
Engenharia. As porcelanas compactadas fimm1 sintcri zadas cm !orno res istivo (Linn Elctro Thern1 tipo KX 260, temperatura 
máxima de 1340"C) nas temperaturas de I 050, 1150 c 1250"C a uma taxa de aquecimento de I O"C/min e isoterma de I hora. 
A caracterização dos corpos sintcrizados é apresentada a partir dos resultados de variação de massa, a partir da pesagem dos 
corpos-de-prova antes e após a sinterização c contraçào linear, determinada com base na variação, devido à queima, do 
comprimento dos corpos-de-prova planos (paquímetro Mitutoyo, precisão de 0,05mm). 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

3.1 Análise de Granulometria 
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Na tabela 11 são mostr'<~dos os resultados de análise de granulometria das matérias primas utilizadas, onde pode-se observar 
que os resultados obtidos estão em coerência com os encontrados nas literatura, para todas as matérias primas, a faixa de 
tamanho médio de partícula está entre 5.08J.Un e 29.1311m. 

Tabela 11. Granulometria das matérias-E_rimas. 
Matéria Prima Tamanho médio de particula {ltm) 

Argila 5.08 
Caulim 10.83 

Feldspato 29.13 
Quartzo 28.08 

3.2 Fluorescência de Raios-X 

Foi realizada a análise de nuorescência de raios-x para velificar a natureza do feldspato. A partir do resultado desta análise, 
pode-se observar que o percentual de K10 (15.289%) é maior que o do Na10 (0,583%), o que implica em um feldspato 
tipicamente potássico. 

3.3 Análise Termogravimétrica (TGA) 

Na Figura 1 são apresentados os resultados das análises ténnogravimétricas das matérias primas estudadas. 
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Figura I. Análise tem1ogravimétrica das matérias primas: (a) feldspato, (b) Caulim, (c) Argila, (d) Quartzo. 

A partir das curvas de análise termogravimétrica (TGA) dos pós pode se observar que, o feldspato c o quartzo não 
apresentaram significativas perdas de massa durante a análise térmica gravimétrica, e esta pequena perda deve está 
relacionada à evaporação de impurezas tais como carbetos e a eliminação de água livre; 
Na análise, o caulim apresentou uma perda de massa acentuada em tomo de 13% na faixa de temperatura de 55o•c à 680"C 
em função da desidroxilação e da transfonnação da caulinita em metacaulinjta_ 
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A argila apresentou duas perdas de massa, a primeira na faixa de temperatura de 90"C à ISO"C em função da evaporação de 
água livre de aproximadamente 4,2% em massa e a segunda na faixa de temperatura de 530"C à 620"C em conseqüência da 
transformação de caulinita em metacaulinita (Santos, 1989). 

3.4 Análise Térmica Diferencial (OT A) 

Na Figura 2 são apresentados os resultados das análises térmicas diferencial das matérias primas estudadas. 
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Figura 2. Análise térmica diferencial das matérias primas: (a) feldspato, (b) Caulirn, (c) Argila, (d) Quartzo. 

A partir das análises térmicas diferenciais (DT A) dos pós são mostradas as afmnações seguintes: 

O feldspato e a argila não apresentaram picos característicos na análise ténnica diferencial. 
A análise térmica diferencial do quartzo apresentou um pico endotérmico (vale), na temperatura de 574"C cm função da 
transfonnação de quartzO-a em quartzo-j}(Callister, 2002). 
A curva de DTA do caulim apresentou três picos, dois endoténnicos c um exotérmico, nas temperaturas de 556"C, 669"C e 
887,7S•c respectivamente, o primeiro e o segundo pico é em conseqüência da transformação da caulinita em metacaulinita 
confonne equação I, c o terceiro é a formação de espinélio a partir da metacaulinita conforme equação 2 (Santos, 1989). 

3.5 Difratometria de Raios-X 

2[Si2AI20$(0H)4) -+ 4Hz0l + 2[Si2Ah01] 
Caulinita sss•c Gás Metacaulinita 

2[Si2AI20 7) 
Metacaulinita 

-+ 2AhÜJ . JSi02 + Si02 
889"C Espinélio AI/Si Siliea (não cristalina) 
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Na figura 3 são apresentados os difratogramas de Raios-X das matérias primas. A partir dos difratogramas pode-se inferir 
que: 
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Figura 3. Difratogramas de raios-x das matérias primas estudadas. 

O Feldspato apresenta as seguintes composições: Anortoclásio ((Na,K)(ShAI)08]; 

•• 

00 

O Caulim apresenta as seguintes composições: Caulinita [A~Si20~(0H)4} e llaloysita (AhSi20s(Oil) •. 2H20}. 
O Quart7.0 apresenta a seguinte composição: Quartzo(Si02) . 

Argila apresenta as seguintes composições: Muscovita [(K,Ca,Na)(AI,Mg,Fe)2(Si,AI)•01a(OH)2], Quartzo (Si01) e Caulinita 
[AhSh0s(OH)4). 

3.6 Dilatometria 

Na figura 4 são mostrados os resultados de dilatometria das porcelanas estudadas 
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Figura 4. Curva de dilatometria das porcelanas: (a) Composição A (b) Composição B 
Com base nas curvas de dilatometria observa-se que para as porcelanas A e B as temperaturas de sinterização encontram-se 
acima de IOOo•c aproximadamente e a temperaturas da ordem de 120o•c dar-se inicio a uma elevada retração linear, 
indicando possível formação de fase líquida (Gomes, 1994), proveniente da presença de feldspato. 

3. 7 Caracterização do Sinterizado 

Na figura 5 encontram-se os gráficos de variação de massa e contração linear em função da temperatura correspondentes as 
composições das porcelanas A e B. 
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Figura 5. Gráficos da caracterização dos sintcrizados: (a) Variação de massa (b) Contração linear. 

A variação de massa é mais signi ficativa para a porcelana da composição A, em ftmção da maior quantidade de argila e 
caulim presentes na mesma. 
Com base no gráfico de contração linear observa-se que a porcelana da composição B apresenta maior contração linear, em 
função da maior quantidade de feldspato e argilominerais. 

4. CONCLUSÕES 

Com base nos resultados das análises termogravimétricas das matérias primas utilizadas, concluir-se que o feldspato e do 
quartzo tem forte influência na perda de massa é desprezível quando comparado a influência do caulim e da argila; 
A contração linear aumenta com o aumento do teor de feldspato; 
A quantidade de argi la e caulim influencia diretamente na variação de massa das porcelanas esn1dadas; 
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As temperaturas de sinterização das porce lanas estudadas devem estar den tro da faix a de temperatu ra de I I OO"C a 1200"C, à 
temperaturas superiores, podem levar ao amo lecimento do material e de lúnnação do produto sintcrizado. 
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