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• Este trabalho tem como objetivo apresentar o 
comportamento da massa de porcelanato quando 
adicionado diferentes percentuais de resíduo da retifica a 
seco em sua formulação. 
 

• Com a preocupação quanto a utilização consciente e 
procurando sempre minimizar os impactos ambientais é 
de suma importância o reaproveitamento dos resíduos 
diminuindo assim a utilização de matérias primas naturais. 
 
 

 

Introdução 



• Equipamentos: 
 

 
 
 

O trabalho... 



• Metodologia: 
 
• Nesse estudo foi adicionado de 1% a 5% de resíduo na 

composição da massa de porcelanato, formando assim 5 
formulações de massas diferentes. 
 

• As massas foram moídas em moinho tipo periquito, durante 20 
minutos, até atingir o resíduo de 7 a 7,5% em peneira com malha 
325. 
 

• Foram secas em estufa 110 graus, trituradas e peneiradas em 
malha 40, umidificadas com 6,5% de agua, peneiradas em malha 
18. 
 

• Prensadas 6 corpos de prova, incluindo formulação STD, 
totalizando 36 corpos de prova  na prensa hidráulica de laboratório 
a uma pressão de 370 kgf/cm². 
 

• Queimadas em forno a rolo de laboratório a temperaturas de 1175 
a 1200 graus, variando a cada 5 graus. 
 
 
 
 



Ensaios : 

Formulação DAP 

STD 2,07 g/cm³ 

1% 2,06 g/cm³ 

2% 2,05 g/cm³ 

3% 2,04 g/cm³ 

4% 2,03 g/cm³ 

5% 2,02 g/cm³ 

• Densidade aparente a verde: 
 

 
 
 



Ensaios : 
• Distribuição do tamanho de partículas: 

STD Resíduo 



• Curva de gresificação 
 

Ensaios : 





 
 
 
 

 

Ensaios: 

• IP (índice de piroplasticidade): 

Formulação IP 

STD 6,80 mm 

1% 6,89 mm 

2% 7,57 mm 

3% 6,51 mm 

4% 7,23 mm 

5% 8,09 mm 



Ensaios: 
• Analise quantitativa de fases por difração de raio X: 

STD 5% 



Ensaios: 
• MEV (Microscopia varredura eletrônica): 

STD 5% 



Ensaios: 
• Analise química: 

Amostra SiO2 TiO2 AlO3 Fe2O3 Mn3O4 MgO CaO Na2O K2O P2O5 BaO P.F. 

STD 66,17 0,69 17,43 1,8 - 2,45 0,39 1,4 2,8 0,08 0,04 5,98 

2% 66,8 0,7 17,41 1,82 - 2,44 0,4 1,42 1,79 0,08 0,05 5,6 

5% 66,24 0,69 17,08 1,77 - 2,4 0,41 1,43 2,79 0,08 0,06 6,12 



• Conclusão: 
 

• No ensaio de DAP a Verde, podemos observar que com o aumento 
da adição de resíduo na formulação, existe uma piora no 
empacotamento. 
 

• Analisando os gráficos de gresificação, notamos que a partir da 
adição de 2% de resíduo, existe uma mudança na retração e 
absorção, de forma mais acentuada nas formulações de 4 e 5% de 
resíduo. 
 

• No ensaio de IP, o maior valor encontrado foi na formulação com 
5% de resíduo, o que requer atenção para instabilidade na 
deformação. 
 

• Na analise quantitativa de fases foi possível observar que a 
sinterização tem estágios bem melhores na STD que na formula 
com 5%. 
 

       



• Comentários finais: 
 
• As matérias primas utilizadas nas formulações de massa 

apresentam DAP entre 1,8 g/cm³ à 2,0 g/cm³. 
 

• O resíduo do pó da retifica apresenta DAP de 1,45 g/cm³. 
 

• Concluímos que a DAP a Verde tem grande influencia nas 
variações que encontramos nos ensaios, principalmente na 
retração e absorção. 
 



OBRIGADO!! 
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