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Apresentador
Notas de apresentação
Com a necessidade do mercado em produzir produtos com qualidade e inovação;Grandes formatos;Soluções para o problema;Investimentos;Solução Safira.Tema: tema atuais, aplicados à indústria cerâmica e que abordem conteúdos técnicos



Objetivo Geral: Apresentar um método eficaz e prático 
para a avaliação do índice piroplástico, que por meio 
dos  resultados, possa-se avaliar o comportamento 

físico do revestimento em movimento durante a etapa 
de queima. 

  
NBR ISO 13818: Placas cerâmicas para revestimento, especificação e 

métodos de ensaios. Rio de Janeiro: ABNT, 1997.  

Apresentador
Notas de apresentação
Método Prático para avaliar os resultados



INTRODUÇÃO 

    O que é Deformação Piroplástica? 

Apresentador
Notas de apresentação
É um defeito que ocorre na peça cerâmica durante a queima;Transporte;



INTRODUÇÃO 

   Formas de Mensurar o Ensaio de IP. 

   Benefícios da Análise do Diagrama. 

Apresentador
Notas de apresentação
Vimos que:Pouca informação;Muitas variações no processo de queima;Diagrama de IP se torna uma ferramenta muito importante para o mercado;



METODOLOGIA  
 Consiste em conformar corpos de prova em uma prensa 

hidráulica, com tamanho de cavidade determinada, cuja 
pressão é estipulada para cada tipologia de massa de acordo 
com os parâmetros de fábrica. As queimas são realizadas de 
acordo com a tipologia da massa. 

 

 



DETERMINAÇÃO DO ENSAIO DE 
ABSORÇÃO DE ÁGUA 

  

𝐴𝐴𝑎𝑎% =
𝑚𝑚𝑓𝑓 −𝑚𝑚𝑖𝑖

𝑚𝑚𝑖𝑖
× 100 

 

Onde:  

𝐴𝐴𝑎𝑎%= Absorção de água (%). 

𝑚𝑚𝑓𝑓= Massa final (g). 

𝑚𝑚𝑖𝑖= Massa inicial (g). 

 



DETERMINAÇÃO DE ENSAIO DE 
ÍNDICE PIROPLÁSTICO 

 
 
 
 
 

 
 

     Onde: 
     e = espessura do corpo de prova (mm) 
     h = deformação máxima (mm) 
     d = distância entre os apoios (mm) 

 
 



Relógio Comparador 



AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS 
Porcelanato Esmaltado 

0,47 0,28
11,80 14,10
0,42 0,25
6,58 7,28

Massa A

Massa B

Aa%

IP cm-1 (E-05)

Aa%
IP cm-1 (E-05)

Resultados avaliados antes da aplicação 
do Diagrama de IP 

Apresentador
Notas de apresentação
Problemas de avaliação dos resultados;Poucas informações;Variação grande na produção;Aa% variação de 0,30 para 0,10



AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS 
Porcelanato Esmaltado 

Aa%= 0,47 
IP cm-1 (E-05)= 11,80 
 

Aa%= 0,28 
IP cm-1 (E-05)= 14,10 
 

Aa%= 0,47 
IP cm-1 (E-05)= 11,80 
 

Aa%= 0,28 
IP cm-1 (E-05)= 14,10 
 

Aa%= 0,42 
IP cm-1 (E-05)= 6,58 
 

Aa%= 0,25 
IP cm-1 (E-05)= 7,28 
 

Apresentador
Notas de apresentação
Explicação do grafico:Noção do comportamento térmico;Ajuste de massa para melhor condição de estabilidade;Gráfico melhor opção da ajuste;



AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS 
Porcelanato Esmaltado 

Apresentador
Notas de apresentação
Estabilidade em baixa temperatura e alta absorção;IP menor;Massa B estabilidade com menor IP.



AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS 
Porcelanato Esmaltado 

0,47 0,28
11,80 14,10
0,42 0,25
6,58 7,28

Massa A

Massa B

Aa%

IP cm-1 (E-05)

Aa%
IP cm-1 (E-05)

Anteriormente: 

Aa%= 0,47 
IP cm-1 (E-05)= 11,80 
 

Aa%= 0,28 
IP cm-1 (E-05)= 14,10 
 

Aa%= 0,42 
IP cm-1 (E-05)= 6,58 
 

Aa%= 0,25 
IP cm-1 (E-05)= 7,28 
 

Aa%= 0,14 
IP cm-1 (E-05)= 19,30 
 

Aa%= 0,08 
IP cm-1 (E-05)= 7,85 
 

Aa%= 0,17 
IP cm-1 (E-05)= 7,28 
 

Aa%= 0,08 
IP cm-1 (E-05)= 26,20 
 

Apresentador
Notas de apresentação
Cadeia de estrutura comprometida;Aumento da curva muito brusca;Expansão a 0,15Contudo não se consegui avaliar este comportamentoMassa melhor mais estável;Estabilidade  a 0,15% AaAtomizado de referencia e produção;



 
CONCLUSÃO 

  
 

    Entender o problema; 
 
    Buscar solução; 
 
    Mensurar resultados – Diagrama de IP; 
 
    Aplicação na Indústria. 

Apresentador
Notas de apresentação
Entender o Problema: Visualizar o problema mais de perto e focar em uma solução;Buscar Solução: Visto que não tínhamos resultados coerentes com a produção, buscou- se outra alternativa para solucionar o problema;Mensurar Resultados: Criado o diagrama de IP, com resultados mais coerentes e que condizem com o dia a dia de fabricaAplicação: foi aplicado em produção e avaliado bons resultados para o produto final.



 
OBRIGADO PELA ATENÇÃO! 

 
 

Fone: (48) 99148-2355 
             (48) 3263-6287 
             (48) 3263-6082  
Rua Demóstenes Feminela, 999 - Centro – Tijucas/SC 
 

Contato: 
Email: diego@safiraminerais.com.br 

Agradecimentos: Toda Equipe Safira 
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