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RESUMO
A Porcelana é composta de feldspato, caulim e aproximadamente 50% de
cinzas de osso bovino. Este trabalho tem como objetivo analisar as
propriedades adquiridas pela substituição do caulim pelo rejeito do mesmo.
Para caracterização das mátrias-primas foram feitas analises químicas por
Florescência de Raios-X (FRX) e analises mineralógicas por Difração de RaiosX (DRX). Foram produzidos quatro formulações variando os percentuais das
matérias de rejeito de caulim e das cinzas de osso de 25 e 55 % em peso. Os
corpos de provas foram sinterizados nas temperaturas de 1150, 1200 e 1250ºc.
Os ensaios tecnológicos realizados foram Absorção de Água (AA), Porosidade
Aparente (PA), Densidade Aparente (DA), Retração Linear. Foram observados
nos ensaios realizados que houve uma melhora nas propriedades físicomecânicas dos corpos de prova com aumento de temperatura, sendo que a
1250ºC obteve 0,69% de AA, 1,22% de PA, 2,26 g/cm3 DA, e 0,52% RL
Palavras-chave : cerâmica branca, porcelana de osso, rejeito de caulim.
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INTRODUÇÃO
Porcelana é uma variedade de cerâmica dura e resistente, branca, às
vezes translúcida, que é preparada a partir de uma mistura triaxial de caulim,
feldspato e quartzo. Dentre os diferentes tipos, a porcelana de cinza de ossos
é um tipo especial, com uma mistura de matérias-primas composta por
aproximadamente 50% de cinza de ossos bovinos e também feldspatos, caulim
ou outras argilas e sílica [1].
Na Inglaterra, em substituição ao feldspato, esse tipo de produto foi
originalmente fabricado com cornishstone [3], matéria-prima originária da
região de Cornwal, sudoeste do país, que é composta principalmente por
minerais do grupo dos feldspatos, mas também pequenos teores de quartzo.(1)
As características particulares da porcelana de ossos são a grande
alvura e baixa vitrificação, qualidade da decoração e também elevada
resistência mecânica, que pode chegar a ser até duas vezes maiores do que a
das porcelanas de argilas. Essa combinação positiva de propriedades resulta
em uma porcelana de mesa das mais atrativas e caras do mundo.
De acordo com Helferichi, R.L. Evaluation os cristais da porcelana de
osso são muito pequeno. Quando comparado com os cristais da porcelanadura
geralmente são tão pequenos que a resolução do microscópio óptico é
insuficiente para revelá-los. Devido à porcelana de osso apresenta essas
características na sua microestrutura. Explica o fato da porcelana de osso ser
mais forte que a porcelana dura. (2)
Segundo alguns autores produção das cinzas de osso obtida a parti de
ossos de animais bovino pelo fato desses ossos apresentarem um elevado
grau de pureza. Já os ossos de outros animais não são indicados por terem
contaminados com teores de oxido de ferro que pode resultar numa porcelana
de baixa alvura.(3)
Segundo instituto Brasileiro de geografia e estatística (IBGE) Brasil é um
dos países maior rebanho de bovino do mundo com 205, 292 milhões de
cabeça em 2009. Com uma grande disponibilidade de matéria-prima.
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O objetivo deste trabalho é analisa as propriedades adquiridas pela
substituição do caulim pelo rejeito do caulim na porcelana de osso, variandose as porcentagens das composições. Foram feitos corpos de prova em quatro
proporções e variando a temperatura. Foram realizados ensaios de análise
química por Fluorescência de Raios-X (FRX), análise mineralógica por Difração
de Raios-X (DRX) Absorção de Água (AA), Porosidade Aparente (PA), e Massa
Especifica.

Matérias e métodos
Os ossos utilizados neste trabalho foram obtidos em frigoríficos da
região metropolitana da cidade do Natal. Os quais foram calcinados em uma
mufla Marca JUNG conforme Figura 1. A Tabela 1 abaixo mostra as
composições com seus respectivos percentuais das matérias primas utilizadas
nos ensaios.
Tabela 1 cinzas de ossos com rejeito de caulim e feldspato em porcentagem

Composições
Rejeito de caulim
Cinzas de ossos
Feldspato

Composições
A
50
25
25

B
40
35
25

C

D

35
45
25

55
20
25

Preparação dos Corpos de Provas
Os ossos foram fervidos em água para retirada dos resíduos químicos,
depois colocados em estufas 110ºC por 24 horas para retirada da água em
seguida colocada em um forno JUNG em uma temperatura de 1000ºC por 60
minutos

em

patamares

de

10ºC/min.

As

matérias-primas

foram

homogeneizadas em um moinho de bolas durante 60 minutos tendo sido, após
esta homogeneização, peneirados para obtenção de frações menores que
200#.
A este produto obtido com o peneiramento foi adicionada 10% em
massa de água para conformação dos corpos de provas. Os mesmo foram
compactados em prensa hidráulica com capacidade de 15 ton.(Figura 1) A
pressão de compactação foi de 250kgf/cm2. A matriz utilizada na compactação
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tem dimensões de 60x20x5mm como mostras ( Figura 2). Após a compactação
os corpos de provas foram secos a 110ºC por 24 horas em estufa e
sinterizados nas temperaturas de 1150ºC, 1200ºC e 1250ºC em forno mufla
(Figura 3).

Figura 1 - Prensa Hidráulica.

Figura 2 - Modelo da matriz de aço.

Figura 4 – mufla

Figura 3 - corpo de prova depois da
queima
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Caracterização tecnológica
Com os corpos de prova já sintetizados foram realizados os ensaios de
retração linear, absorção de água, densidade aparente de acordo com a norma
NBR 6220.
Para a realização dos ensaios de absorção, porosidade e massa especifica os
corpos - de –provas foram emerso em água por 24 horas, depois foram
retirados do recipiente e com um pano umedecido foi removido o excesso de
água da superfície, colocados em uma balança hidráulica para obter a
porcentagem da água absorvida pelo material.
O objetivo do ensaio de flexão e determinar a carga a e tensão máxima que o
corpo- de -prova pode suporta, utilizando-se o método de 3 pontos .para
realização deste ensaio foram produzidos para cada amostra cinco corpo-deprova. Para este ensaio foram medidos os corpos-de-prova de cada
temperatura.
A caracterização mineralógica foi realizada pela difração de Raios-X
indica o tipo de fases cristalinas presentes nas amostras. Este método baseiase na interação de ondas na freqüência de raios x com planos de repetições
sistemáticos dos retículos cristalinos.
A composição química foi determinada pela Fluorescência de Raios-X
(Figura 5) e seus valores estão na Tabela 2 baixo.

Figura 5 – Equipamento de Fluorescência de Raios-X
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RESULTADOS E DISCUSSÃO
Neste tópico serão discutidos os resultados dos ensaios realizados os
corpos de provas nas diferentes temperaturas utilizadas.
Tabela 2 - composição química das cinzas de osso
Elementos Químicos
Porcentagem %
CaO
62, 183
P2O5
34, 765
SiO2
2, 074
SO3
0, 474
K2O
0, 254
SrO
0, 177
Sc2O3
0, 072
Como já era de se espera no ensaio realizado por Florescência de
Raios-X na farinha de osso foi observado uma grande porcentagem com 63%,
CaO, 34,76% de P2O5 e com 2,07% de SiO2 e outros elementos em menor
proporção.

Figura 6- de Absorção de Água
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A Figura 1 acima indica uma diminuição de absorção da água com o
aumento de temperatura. Tendo sido a temperatura de 1250ºC o menor valor
de absorção em todas as formulações

Figura-7 Porosidade
A Figura 7 acima indica que com o aumento da temperatura houve uma
diminuição na porosidade corroborando com o gráfico de absorção de água
(gráfico 6).

1185

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

2,50

Densidae Aparente (%)

2,00

1,50

1,00

0,50

0,00
1140

1160

1180

1200

1220

1240

1260

Temperatura (°C)
Formulação A

Formulação B

Formulação C

Formulação D

Figura-8 Densidade Aparente
A Figura 8- acima indica que com houve um aumento densidade do
corpo de prova. Tendo ocorrido na formulação B à maior densidade aparente.
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Figura-9 Limites Retração
Com o aumento da temperatura houve um aumento na retração dos
corpos de provas. Tendo ocorrido na formulação D a maior retração.
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Figura 5 – Difratometria de osso calcinado
No ensaio realizado por Difração de Raios-X(DRX) mostrado na Figura 5
foi observado que a amostra de osso calcinado tem em sua composição
basicamente hidroxiapatita. Sendo esta um fosfato de cálcio que contem ao íon
hidroxila na sua formatura, composta principalmente de fósforo e cálcio. A sua
formulação química é Ca10(Po4)6(OH)2.

A tabela 2 e 3 mostram as composições químicas dos corpos
de prova sinterizados a 1150ºC e 1250ºC, respectivamente.
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Tabela 2 - composição química a temperatura de 1150ºC
Elementos

(%)

SiO2

47, 853

P2O5

16, 813

Al2O3

16, 534

CaO

14, 996

K2O

3, 597

Fe2O3

0, 206

Tabela 3 - composição química a temperatura de 1250ºC
Elementos

(%)

SiO2

53, 367

Al2O3

18, 317

CaO

12, 494

P2O5

11, 822

K2O

3, 818

Fe2O3

0, 181

De acordo com as tabelas é possível notar que a variação de
temperatura não altera significativamente o resultado. Para a Tabela 2, 81,2%
da amostra e composta de SiO2 e P2O5 e Al2O3 enquanto que a tabela 3
apresenta 84,178% de SiO2 e Al2O3 apresentando ainda elementos tais como
CaO, K2O e Fe2O3 em menor quantidade.
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CONCLUSÃO
O resultado obtido pela Difração de Raios-X mostra que os ossos são
formados de hidroxiapatita. Já no ensaio de Fluorescência de raios-X mostra a
quantidade em porcentagem de cada elemento químico na sua composição. Já
nos ensaios realizados por absorção de água, densidade Aparente,
porosidade, retração linear, mostram que obtiveram os melhores resultados
com 0,69% de AA, 1,22% de PA, 2,26% DA, e 0,52% RL e a melhor
sinterização foi a de 1250°C assim podemos constata que com o aumento da
temperatura melhora as propriedades físico-químicas dos materiais.
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