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RESUMO 
 
O presente trabalho teve como objetivo caracterizar diferentes amostras de 
feldspatos, representativos daqueles extraídos na Província Pegmatítica da 
Borborema Seridó da Paraíba e comercializados para a indústria cerâmica, as 
amostras de feldspatos foram selecionadas a partir de critérios como teor e 
composição química. Os feldspatos foram caracterizados quanto à distribuição 
granulométrica (analise granulométrica a laser), composição química (por 
fluorescência de raios X), analise da composição mineralógica (por difração de raios 
X) e propriedades térmicas (por cones de fusão, que é um método rápido e permite 
analisar algumas características como cor de queima e textura). Os resultados 
obtidos evidenciaram as diferenças entre os feldspatos, em termos de distribuição 
granulométrica e formação de fases vítreas durante a queima, o que pode ser 
associado à variação na composição química dos constituintes mineralógicos. 
 
PALAVRAS-CHAVE: caracterização; feldspatos; composição química. 
 
ABSTRACT 
 
The present work had as objective to characterize different samples of feldspar, 
representative of those extracted in Pegmatítica Province of Seridó of Paraíba and 
marketed for the ceramic industry, the feldspar samples were selected from criteria 
such as content and chemical composition. Feldspars were characterized as to 
particle size distribution (laser particle size analysis), chemical composition (x-ray 
fluorescence), analysis of mineralogical composition (by x-ray diffraction) and thermal 
properties (melting by cones, which is a quick method and allows you to analyze 
some features such as color and texture-burning). The results obtained showed 
differences among the feldspars, in terms of particle size distribution and formation of 
glassy phases during the burn, which can be associated with the variation in 
chemical composition of mineral constituents. 
 
KEYWORDS: characterization; feldspar; chemical composition.  
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1. INTRODUÇÃO 
 
Feldspato é o termo empregado para denominar um grupo de minerais constituídos 
de aluminossilicatos de potássio, sódio e cálcio. Sabe-se que o feldspato é o mineral 
mais abundante da crosta terrestre, cerca de 60 % (LUZ et al., 2008). Encontrados 
amplamente em rochas ígneas, o que indica que eles foram cristalizados direto do 
magma.  
 
Os pegmatíticos são considerados a principal fonte de feldspato, formando cristais 
gigantes com elevado grau de pureza e muita abundância. Ocorre, também, em 
veios pegmatíticos associados ao quartzo, à mica, granada, minério de ferro, gemas, 
etc. 
 
O grupo do feldspato é muito abrangente, de forma geral os minerais deste grupo 
são encontrados com as seguintes composições: ortoclásio - K2O.Al2O3.6(SiO2), 
albita - Na2O.Al2O3.6(SiO2) e anortita - CaO.Al2O3.2(SiO2). Dentre suas 
características mineralógicas podemos destacar a densidade de 2,54 a 2,76; a 
coloração branca, cinza, rósea; a dureza de 6 a 6,5 (escala Mohs). As propriedades 
físicas dos feldspatos são influenciadas diretamente pelo teor de Na2O, K2O e CaO, 
teores estes que não são constantes, podendo variar de acordo com cada jazida 
(PICCOLI, 2003). 
 
Durante o processo de queima os feldspatos sódico e potássico apresentam 
comportamentos distintos. Os feldspatos sódico são caracterizados por apresentar 
baixo ponto de fusão (em torno de 1170 °C) e por uma fusão abrupta, bem como 
retração e fusibilidade dependentes da temperatura. A massa fundida do feldspato 
sódico tem viscosidade mais baixa. Os feldspatos potássico têm um ponto de fusão 
mais elevado (cerca de 1500 °C) e seu comportamento cerâmico se dá de forma 
mais progressiva (LUZ et al., 2005). 
 
A principal aplicação do feldspato é na indústria de cerâmica (revestimento de piso e 
parede), louça sanitária, porcelana elétrica, fritas, vidrado e esmalte. A escolha da 
matéria-prima para emprego na indústria é feita de acordo com as características 
que se deseja que tenha o produto final. Na indústria ceramista os feldspatos são 
utilizados como fundentes.  
 
Os feldspatos são considerados fundentes por possuir a capacidade de diminuir o 
ponto de fusão de substâncias refratárias. Na massa cerâmica eles atuam na 
dissolução de grãos refratários, como o quartzo. Durante o processo de cozedura 
das peças cerâmicas os fundentes tendem a formar uma fase líquida de baixa 
viscosidade, ainda a baixas temperaturas, ocorrendo preenchimento de poros vazios 
na peça.  
 
As propriedades requeridas ao produto final dependem das características inerentes 
ao processamento cerâmico a que serão submetidas e os aspectos econômicos são 
critérios básicos na seleção adequada de matérias-primas. As propriedades 
tecnológicas finais dos produtos cerâmicos são criticamente dependentes da 
composição química e mineralógica das matérias-primas empregadas. O feldspato 
sódico ou potássico são, atualmente, os fundentes mais utilizados nas indústrias 
cerâmicas, por sua disponibilidade comercial (OLIVEIRA, 2012). 
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O objetivo deste trabalho foi selecionar e caracterizar diferentes amostras de 
feldspatos, representativos extraídos na Província Pegmatítica da Borborema Seridó 
da Paraíba e comercializados para a indústria cerâmica, a partir da composição 
química, mineralógica, e propriedades térmicas. 
 
 
2. MATERIAL E MÉTODOS 
 
2.1. Preparação da amostra 
 

Foram utilizadas quatro amostras de feldspatos coletadas em diferentes lavras 
pertencentes à Mineração Florentino, todas no município de Pedra Lavrada – PB. As 
amostras foram fragmentadas a uma granulometria abaixo de 200 malhas (74 μm), 
em um moinho de bolas laboratorial, modelo CT 242/1 da Servitech, com 
capacidade de moer ao mesmo tempo duas jarras. As jarras são revestidas com 
porcelana, e os corpos moedores (as bolas) são de alumina (>92% de Al2O3) de dois 
diâmetros diferentes: 18 e 12 mm, o tempo de moagem para cada amostra foi de 25 
minutos. As amostras foram moídas a seco, tentando evitar ao máximo a 
contaminação dos agentes de moagem e similarizando, tanto quanto possível, os 
processos industriais utilizados pelas empresas fabricantes de revestimentos 
cerâmicos.  
 
2.2. Distribuição granulométrica 
 
A análise granulométrica para as quatro amostras foi realizada em um analisador de 
tamanho de partículas a laser da marca MALVERN, modelo Mastersizer 2000, via 
úmida, utilizando água destilada. Os ensaios foram feitos em triplicata e os 
resultados representados através da média dos valores. A utilização da técnica de 
espalhamento de luz vem se tornando popular em função da simplicidade 
operacional, reprodutibilidade e por permitir a medição de partículas com tamanhos 
nanométricos até milimétricos (FLORÊNCIO E SELMO, 2006). 
 
2.3. Análise química 
 
As amostras estudadas foram caracterizadas quanto à composição química por 
fluorescência de raios X em um equipamento SHIMADZU XRS 1800. 
 
2.4. Identificação dos constituintes mineralógicos 
 
A composição mineralógica das amostras foi determinada através da análise por 
DRX que foi realizada com o equipamento Difratômetro Siemens modelo D5005 
operando com uma voltagem de 30 kV e corrente de 10 mA, com irradiação de Cu-
Kα1 = 1.54180 Å. Os difratogramas foram obtidos na faixa de 2θ de 4° a 70°, em 
modo contínuo, a 1°/min. 
 
2.5. Propriedades térmicas 
 
Os cones de fusão das amostras foram conformados e queimados de acordo com a 
metodologia padrão utilizada pelos principais fabricantes de grês porcelanato. 
Inicialmente, as amostras foram moídas. A moagem foi feita em moinho de bolas a 
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seco até ser reduzida à fração abaixo de 100 μm. Após a moagem, os cones foram 
moldados manualmente em uma forma cônica feita de resina e cano de PVC, 
confeccionada na própria empresa. Colocados em base refratária de porcelana, os 
cones foram levados à queima a 1250 °C em um Forno Jung ano 2014, modelo LF 
00613, com taxa de aquecimento de 20,8 °C/min., permanecendo no patamar 
máximo por 60 minutos. O resfriamento foi livre. 
 
 
3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
3.1. Análise granulométrica 
 
A Tabela 1 apresenta características granulométricas das quatro amostras obtidas 
por separação de tamanhos. 
 

Tabela 1. Características granulométricas das amostras de feldspato. 
Amostra D90 (μm) 

1 72,7 
2 72,7 
3 98,9 
4 80,5 

 
A amostra 3 (três) foi a que apresentou o maior tamanho de partícula com D90 = 98,9 
μm, enquanto que as demais amostras apresentaram granulometria entre 70-80 μm. 
É possível observar que com as mesmas condições de moagem as amostras sofrem 
reduções equivalentes umas às outras. A Figura 1 mostra a distribuição de tamanho 
da amostra 1 (d90=72,7 µm). 

 

 
Figura 1. Gráfico da distribuição de tamanho da amostra 1 (d90 = 72,7 µm). 

 
Os gráficos de distribuição granulométrica apresentam uma distribuição de tamanho 
de partículas heterogênea para todas as amostras estudadas, ou seja, há uma 
grande variação no tamanho das partículas dentro da mesma amostra. Como 
exemplo, da amostra 1 mostrada no gráfico que tem o d50=17,5 µm e o d90=72,7 µm.  
 
3.2. Fluorescência de Raios-X 
 
Os resultados das análises químicas das amostras estão apresentados da Tabela 2. 
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Tabela 2 . Composição química das amostras analisadas (%). 

Óxido Amostra 01 Amostra 02 Amostra 03 Amostra 04 

Na2O 0,84 1,38 0,64 0,56 

Al2O3 17,32 19,24 14,28 17,61 

SiO2 53,57 75,13 60,57 53,79 

SO3 1,66 2,73 1,73 1,58 

K2O 25,22 1,04 21,18 25,23 

CaO 1,39 0,48 1,61 1,23 

 
O óxido de silício (SiO2) que aparece em grande quantidade está na forma de 
feldspatos. A amostras 1, 3 e 4 apresentam composição química similares, já a 
amostra 2 contêm um menor teor de potássio. 
 
3.3. Difratometria de Raios-X 
 
Os resultados das análises por difração de raios-X das amostras 1, 2, 3 e 4 estão 
apresentados nas Figuras 2, 3, 4 e 5, respectivamente.  
 

 
Figura 2. Difratograma da amostra 1. 
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Figura 3. Difratograma da amostra 2. 

 

 
Figura 4. Difratograma da amostra 3. 
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Figura 5. Difratograma da amostra 4. 

 
Analisando os difratograma fica evidente a heterogeineidade das amostras, visto que 
as mesmas são provenientes de pegamatitos. Foram verificadas fases de 
variedades de feldspatos como: anortita, feldspato potássico, ortoclasio, albita entre 
outos, além de muscovita que está presente nas amostras 2 e 3.  
 
3.4. Cones de fusão 
 
Os cones de fusão dos fundentes proporcionam uma visão preliminar de 
propriedades como o grau de fusibilidade, escorrimento relativo à viscosidade do 
líquido formado, cor de queima. Comparativamente, o método permite identificar o 
potencial de aproveitamento do fundente em uma massa cerâmica. A Figura 6 
apresenta fotos (lateral e de topo) dos cones de fusão após ensaio. Apesar de 
pertencerem ao mesmo grupo mineral, o feldspato, algumas amostras apresentam 
comportamentos distintos ao serem submetidas ao ensaio cerâmico, isto se deve a 
variação na composição química dos seus componentes mineralógicos.  
 

 

 
Figura 6. Foto lateral e de topo dos cones de fusão após ensaio. 

 

1 2 3 4 
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A amostra 1 apresentou uma ótima fusibilidade, com a superfície isenta de 
viscosidade e brilho vítreo. Não apresentou mudanças no formato cônico, 
característica comum a feldspatos ricos em K2O. Já a amostra 2 além da coloração 
branca e brilho, nesta amostra houve uma alteração de seu formato, ela perdeu 
parte do formato cônico. Isto se deve a predominância do teor de Na2O sobre os 
teores de K2O e CaO em sua composição química.  
 
Enquanto a amostra 3, o comportamento apresentado por esta amostra é inferior às 
demais, ela demonstrou pouca fusibilidade, podendo ser observada através da sua 
superfície viscosa. Com coloração branca e ausência de brilho. Apesar de possuir 
um bom teor de K2O, esta se difere das demais amostras de feldspato potássico 
analisadas pelo teor de SiO2, característico por se tratar de uma substância 
refratária. A amostra 4 tem alto teor de K2O e apresentou uma ótima fusibilidade, 
com a superfície isenta de viscosidade, coloração branca e brilho opaco. 

 
 

4. CONCLUSÕES 
 
A distribuição granulométrica apresentou-se heterogênea para todas as amostras 
estudadas. Foi possível observar que com as mesmas condições de moagem as 
amostras sofrem reduções equivalentes umas às outras e a amostra 3 foi a que 
apresentou um maior D90 de aproximadamente 99 µm. 
 
Quanto à composição química o óxido de silício (SiO2) aparece em grande 
quantidade e está na forma de feldspatos. Os teores de K2O são relativamente os 
mesmos com exceção da amostra 2, que apresentou um teor bem inferior (1,04%). 
 
Os difratogramas indicaram a presença de variedades de feldspatos como: anortita, 
feldspato potássico, ortoclasio, albita entre outos, além de muscovita que está 
presente nas amostras 2 e 3. 
 
A amostra 1 apresentou uma ótima fusibilidade, com a superfície isenta de 
viscosidade e brilho vítreo. A amostra 2 além da coloração branca e brilho, nesta 
amostra houve uma alteração de seu formato, ela perdeu parte do formato cônico. 
Isto se deveu a predominância do teor de Na2O sobre os teores de K2O e CaO em 
sua composição química. Na amostra 3, o comportamento apresentado é inferior às 
demais, ela demonstrou pouca fusibilidade. A amostra 4 tem alto teor de K2O e 
apresentou uma ótima fusibilidade, com a superfície isenta de viscosidade, 
coloração branca e brilho opaco. 
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