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“ Dificuldades preparam pessoas comuns para destinos extraordinários. ” 
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RESUMO 

 

Uma grande quantidade de resíduos é gerada pela população anualmente no meio em que 

vivemos e são descartados ou reaproveitados de várias maneiras, não sendo muito diferente nos 

mares onde pequenas quantidades de conchas de mariscos também são descartadas trazidas às 

praias, mas grande quantidade de resíduo de conchas é produzida resultante da pesca/coleta por 

marisqueiras. O presente estudo tem como objetivo a possibilidade da substituição parcial do 

feldspato em massas cerâmicas por pó de concha de marisco, devido serem fontes naturais de 

cálcio, agregando valor ao resíduo. O estudo também visa promover a inovação tecnológica 

através do uso de resíduos em materiais para prótese humana, uma vez que ocorre a inertização 

dos minerais contaminantes naturais. 

 

Palavras-chave: Porcelana dentária. Resíduo sólido. Conchas de marisco. Reaproveitamento. 

Sustentabilidade. 

  



 

 

ABSTRACT 

 

A lot of waste is generated by the population annually in the environment we live in and are 

disposed of or reused in various ways, not being very different in the seas where small amounts 

of seafood shells are also discarded brought to the beaches, but loads of waste shells is produced 

resulting from fishing / collection of seafood restaurants. This study aims at the possibility of 

partial replacement of feldspar ceramic bodies by clamshell powder, because they are natural 

sources of calcium, adding value to waste. The study also seeks to encourage technological 

innovation through the use of waste materials to human prosthesis once it occurs the inert 

mineral natural contaminants. 

 

Keywords: Dental porcelain. Solid waste. Seafood shells. Reuse. Sustainability. 
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1.  INTRODUÇÃO 

 

 

O capitalismo que impera no planeta, tem cada vez mais nos induzido a comprar e produzir 

mais produtos  que logo serão descartáveis para fabricação de novas mercadorias, gerando mais 

resíduos ano após ano e poluindo o meio em que vivemos. Com tanta produção, as matérias 

primas um dia poderão se tornar escassas, aumentando a importância de reaproveitar, 

complementar ou buscar novas maneiras de se adquirir ou substituir as matérias usadas. 

Deve-se achar meios de obter benefícios de resíduos, e um exemplo disso, é o trabalho 

realizado pelas marisqueiras de Grossos no litoral potiguar, onde colhem os mariscos 

descartados pelo mar às praias e utilizam tanto para adicionar na alimentação de suas famílias, 

como também buscam lucrar com a venda de artesanatos feitos por elas com as conchas ou 

vendas de diferentes maneiras dos mariscos como alimento. 

Na região litorânea de Grossos-RN, parte da comunidade sobrevive da coleta do molusco 

bivalve Anomalocardia brasiliana, um marisco que compõe a dieta familiar dos pescadores da 

região e também são importantes fontes de emprego, ajudando a reduzir a pobreza, 

principalmente de comunidades ribeirinhas. Devido a abundância desses mariscos no litoral do 

Rio Grande do Norte, é interessante que trabalhos sejam realizados no intuito de estudar as 

principais áreas de ocorrência da espécie, o potencial de exploração e a possibilidade de 

implementação de tecnologia para melhorar a renda dessas famílias que dependem da extração 

dessa espécie. (UFERSA, 2015). 

Figura 1 – Associação das Marisqueiras 

 

Fonte: (NUNES FREIRE, 2015) 
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Projetos foram desenvolvidos a fim de beneficiar as mulheres marisqueiras do litoral 

potiguar com trabalhos desde a qualificação na pesca e manejo dos mariscos, até estruturação 

e gestão de empreendimento para agregar valor ao produto, tendo como destaque o projeto 

“Gente da Maré: Melhorando as condições de vida das marisqueiras do Nordeste”, liderado 

pela ONG canadense World Fisheries Trust, juntamente com a Universidade Federal Rural do 

Semi-Árido (UFERSA), onde concorreu com outros 860 projetos nacionais e disputou entre os 

finalistas o prêmio Fundação Banco do Brasil de Tecnologia Social e foi premiado com o 

segundo lugar na categoria “Mulheres”. (FBB, 2015). 

As conchas não são aproveitadas depois de todo o processo, apenas utilizada uma parcela 

em artesanato pelas próprias marisqueiras, quando não descartadas. Visando esse problema no 

intuito de resolvê-lo reaproveitando os resíduos, uma forma de reduzir o impacto ao ambiente, 

talvez de mau cheiro e de armazenamento de água para criadouro de mosquitos, como pode-se 

observar na Figura 2, e garantir um destino aos resíduos, seria na incorporação da concha de 

marisco no desenvolvimento de massa cerâmica para porcelana dentária, o que também levaria 

há um custo menor na produção das peças. 

 

Figura 2 – Resíduo conchas de marisco 

 

Fonte: (NUNES FREIRE, 2015) 

Trabalhos vem sendo desenvolvidos na UFERSA pelo professor Dr. Marcílio Nunes 

Freire, com o aproveitamento de resíduos com conchas do mar, de ostras e carapaças de 

caranguejo, através de orientações de trabalhos de conclusão de curso do Bacharelado em 
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Ciência e Tecnologia e da Engenharia Mecânica. Os resultados obtidos nos mesmos, tem se 

mostrado promissores até o presente, uma vez que as conchas calcinadas melhoram as 

propriedades mecânicas nas amostras produzidas. 

 

 

2.  OBJETIVOS 

 

 2.1. GERAL 

 

Este estudo se justifica pela importância de utilizar resíduos do processo produtivo da 

coleta/pesca de mariscos com objetivo de obter uma fonte de matéria prima secundária natural, 

juntamente com um interesse sócio ambiental, destinando as conchas de mariscos, que antes 

seriam descartadas, para um estudo de possível substituição na composição de uma massa 

cerâmica para porcelana dentária, agregando valor ao resíduo.  

 

 2.2. ESPECÍFICOS 

 

 Apresentar um panorama geral, nacional e local (RN), do resíduo concha de 

marisco (RCM); 

 Incorporar o RCM (calcinado) na formulação de massas cerâmicas dentais, 

substituindo parcialmente o feldspato; 

 Realizar análises física, química e ensaios de retração linear, absorção de água, 

compressão diametral Difração de Raio-X e Microscopia Eletrônica de varredura; 

 Comprovar a investigação de minerais constituintes das conchas além do 

elemento Ca (Cálcio). 
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3. REVISÃO SOBRE A LITERATURA 

 

3.1.RESÍDUOS 

 

Uma grande quantidade de materiais vem sendo produzida pelo homem durante anos, 

juntamente com quantidades significativas de resíduo e sem a preocupação do descarte de 

maneira correta quando não se tinha mais o interesse da utilização dos mesmos, pois os recursos 

abundantes não geravam preocupação por possível falta de matéria prima e o ambiente não 

respondia a tantos impactos. De acordo com a Associação Brasileira de Empresas de Limpeza 

Pública e Resíduos (ABRELPE, 2009 apud. FERREIRA, 2014), os resíduos sólidos são todos 

os restos sólidos ou semissólidos das atividades humanas ou não humanas, que embora possam 

não apresentar utilidade para a atividade fim de onde foram gerados, podem virar insumos para 

outras atividades.  

Segundo a ABRELPE (2014), a geração total de resíduos sólidos no Brasil em 2014 foi 

de aproximadamente 78,6 milhões de toneladas, representando um aumento de 2,9 % 

comparado a 2013, índice superior à taxa de crescimento populacional no país no período, que 

foi de 0,9 %. De 2010 a 2014 a produção de resíduos cresceu 29 %. A geração de resíduos vem 

crescendo a cada ano, aumentando a demanda por serviços de logística, infraestrutura, recursos 

humanos e financeiros 

Atualmente, com tamanha preocupação com o ambiente e produtos que sejam 

ecologicamente corretos, o interesse nesses produtos vem crescendo muito no Brasil, onde o 

termo ambiental tornou-se um argumento de marketing para as empresas venderem suas 

mercadorias. No setor cerâmico, mais especificamente devido a uma necessidade de inovação 

dos produtos para o qual deseja-se melhorar as propriedades funcionais, tem-se estimulado a 

pesquisa em direção de materiais de baixo custo. A maior parte dessas pesquisas mostra a 

importância com o uso de resíduos, pois o reaproveitamento do mesmo não só gera ganho ao 

ambiente, como também, possibilita o avanço tecnológico com novas descobertas. 

(CASAGRANDE et al., 2008). 

De uma forma, existe uma relação entre o ambiente e os setores de produção, onde todos 

os aspectos relacionados à produção devem ser analisados de forma bastante coesa, afim de se 

ter um desenvolvimento no setor industrial sem que acabem gerando problemáticas ao meio 

ambiente. (MEDEIROS, O.M., 2005 apud. SOUSA, 2014). 
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3.1.1. Classificação dos resíduos 

 

De acordo com a Associação Brasileira de Empresas de Tratamento de Resíduos 

(ABETRE, 2006), a classificação dos resíduos sólidos é feita por laudos, onde deve constar a 

indicação da origem do resíduo, descrição do processo de segregação e do critério adotado na 

escolha de parâmetros analisados, quando for o caso, incluindo laudos de análises laboratoriais. 

Segundo a Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e a norma NBR para 

classificação de resíduos sólidos: 

NBR 10.004: 2004 – Resíduos Sólidos 

 Resíduos Classe I – Perigosos; 

 Resíduos Classe II – Não Inertes; 

 Resíduos Classe III – Inertes. 

 

Figura 3 – Caracterização e classificação de resíduos sólidos 

 

Fonte: (ABETRE, 2006) 

Anexos Normativos: 

 Anexo A – Resíduos perigosos de fontes não especificadas; 

 Anexo B – Resíduos perigosos de fontes especificadas; 

 Anexo G – Padrões para o ensaio de solubilização. 
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3.1.2. Sustentabilidade 

 

Na prática, a sustentabilidade está definida como a capacidade que o indivíduo ou um 

grupo de pessoas tem em se manterem dentro de um ambiente sem causar impactos a esse 

ambiente, mas apesar da sustentabilidade estar associada diretamente ao meio ambiente e a tudo 

o que envolve este, não está limitada somente a esta área. A sustentabilidade está diretamente 

ligada ao desenvolvimento de vários setores da sociedade, sem que estes agridam o meio 

ambiente, é através da sustentabilidade que os recursos naturais são utilizados de forma 

inteligente e são preservados para as gerações futuras. Mundialmente a palavra sustentabilidade 

começou a ser propagada a partir da realização da Conferência das Nações Unidas sobre o Meio 

Ambiente Humano – United Nations Conference on the Human Environment (UNCHE), em 

junho de 1972, em Estocolmo. A partir deste evento, que foi o primeiro encontro mundial 

promovido com o objetivo de discutir assuntos relacionados ao meio ambiente e soluções para 

a preservação da humanidade, o conceito de sustentabilidade passou a ganhar uma maior 

importância. No Brasil, a expressão “sustentabilidade”, ganhou dimensões maiores após a 

realização da Conferência sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento (ECO), em 1992, no Rio 

de Janeiro. (BRASIL SUSTENTÁVEL, 2015). 

 

3.2. REAPROVEITAMENTO DOS RESÍDUOS 

 

Segundo a ABRELPE (2014), foram gerados aproximadamente 78,6 milhões de 

toneladas de resíduos sólidos urbanos (RSU) no Brasil em 2014, o que analisando na mesma 

pesquisa, chegamos a um número de 387,63 quilogramas de resíduo ao ano por habitante. 

Diante dessa quantidade enorme de material, a iminente escassez dos recursos naturais, e os 

problemas de saúde que podem surgir devido à coleta e despejo inadequado, ou até mesmo 

inexistente desses resíduos, vários estudos vêm apontando esses materiais como fonte de 

aproveitamento. 

O reaproveitamento de resíduos significa transformar materiais descartados em novos 

produtos, o que na reciclagem os resíduos são transformados no mesmo produto original. 

(SEBRAE, 2015). 

Possíveis receptores de resíduos não utilizados são as indústrias do setor cerâmico, 

visando a incorporação dos mesmos para obtenção de inovações tecnológicas ou melhor 

resultado final de produtos, pois é um ramo que possui grande força inovadora e variabilidade 
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de aplicações na sociedade. A indústria cerâmica se destaca na reciclagem de resíduos 

industriais e urbanos, pelo fato de grandes quantidades de rejeito poderem ser consumidas pelo 

elevado volume de produção, que aliado às características físico-química das matérias primas 

cerâmicas e as particularidades do processamento cerâmico, faz da indústria cerâmica umas das 

grandes opções para a reciclagem desses resíduos sólidos. (Menezes, 2002 apud. SOUSA, 

2014). 

 

Figura 4 – Marisqueira  

 

Fonte: (GLOBO, 2015) 

O processo de extrativismo da maricultura gera elevadas quantidades de resíduos, sendo 

a concha do marisco responsável pela maior parte, pois 25 % do peso total é o molusco e a 

concha responsável pelos outros 75 % do peso do marisco. No Estado de Santa Catarina, que 

representa 90 % da produção total de mariscos no Brasil, foi criado um programa pela 

Engenheira Ambiental Bernadete Batalha Batista no qual se aproveita as conchas de mariscos 

que não teriam utilidades e seriam descartadas, juntamente com resíduos de construção e 

demolição (RCD), para a formação do “Bloco Verde”, um bloco sustentável no qual é 

substituído as areias finas e médias pelo pó feito das conchas de mariscos. (TENÓRIO et al., 

2014). 

As conchas de mariscos podem ser reaproveitadas e incorporadas em diversas áreas, 

como adubos, cerâmicas, controlador de pH do solo, no processo de fabricação de tintas, vidros, 

dentre outros. O carboneto de cálcio, presente nas conchas, também é utilizado na fabricação 

de tubos de PVC, pois é necessário a incorporação de aditivos para que o PVC passe de resina 

plástica para o produto final. Esses aditivos tem a finalidade de baixar o custo ou melhorar 

determinada propriedade, dependendo da utilização do PVC pronto. (BOICKO et al., 2004). 
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3.3. CONCHA DE MARISCO 

 

São basicamente carapaças protetoras dos moluscos marinhos, animais de corpo mole. 

A formação da concha começa quando o molusco atinge a idade jovem, que então substitui uma 

concha provisória formada ao nascer, chamada protoconcha, pela concha definitiva. Um tecido 

que envolve as partes vitais do animal, chamado manto, secreta as substâncias que formam as 

camadas da concha: carbonato de cálcio, aminoácidos e proteínas. “À medida que o molusco 

cresce, o manto elimina mais carbonato e proteínas, e a concha também aumenta de tamanho”, 

diz a oceanógrafa Ceci Pereira Moreira de Souza, da Universidade de São Paulo. (MUNDO 

ESTRANHO, 2014). 

A concha de marisco é rica em carbonato de cálcio (CaCO3), proveniente da alimentação 

e extraído da água do oceano, mais especificamente com uma composição química aproximada 

de 80 a 95 % de carbonato de cálcio, sendo o restante de outras substâncias como, fosfato de 

cálcio, taurina, betaina, dióxido de silício, glicogênio, arginina, vitaminas A; B1; B2; D; F, 

gorduras, dentre outros componentes, que variam entre 5 a 20 %. Assim vemos, que é de uma 

perca grandiosa o não aproveitamento deste resíduo, matéria prima para diversos fins, bem 

como complementos alimentares a base de cálcio, bloco e pavimentação para construção civil, 

mármore compacto, cerâmicas, indústria do cimento, medicamentos e mais. (BOICKO et al., 

2004). 

A concha é composta por três camadas, lamelar, prismática e o perióstraco, a primeira 

camada, lamelar, fica em contato com o manto, formada por carbonato de cálcio cristalizado 

em forma de lâminas, que aumenta conforme o molusco cresce e é a única camada que pode 

ser reparada pelo animal. A segunda camada, prismática, é produzida durante o crescimento da 

concha, não podendo ser recuperada se danificada, também sendo formada por cristais de 

carbonato de cálcio, mas em forma de prismas. A camada da parte externa, o perióstraco, é a 

que protege as demais camadas contra o desgaste por abrasão ou por substâncias ácidas do 

ambiente, também não regenerável, constituída por aminoácidos e proteínas. (MUNDO 

ESTRANHO, 2014). 

Na Coréia do Sul, devido ao excesso de resíduos de conchas de marisco, foi incentivado 

pesquisas que buscassem soluções viáveis que minimizassem os impactos gerados pelo excesso 

de conchas. Estudos mostram que as conchas, após serem pirolisadas a uma temperatura de 750 

ºC durante o período de 1 (uma) hora em uma atmosfera de nitrogênio, transformam-se em um 

produto que serve para a remoção de fosfatos em águas residuais, com eficiência que chega a 
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ser superior a 98 %, sendo esta uma importante estratégia para o controle de eutrofização de 

águas. (KWON, 2004). 

 

3.4. MATERIAIS CERÂMICOS 

 

Os materiais cerâmicos possuem uma classificação que os distinguem baseados em 

padrões internacionais e costumes comerciais. Os padrões internacionais estão relacionados à 

absorção de água ao produto sinterizado e o seu tipo produtivo. Já os costumes comerciais estão 

relacionados à velhas nomenclaturas como grés, maiólica, clinker, etc. Os materiais cerâmicos 

usados industrialmente podem ser divididos em dois grupos: as cerâmicas tradicionais e as 

cerâmicas especiais ou avançadas. Entre as tradicionais estão os pisos e azulejos que são 

compostos de óxidos naturais, as cerâmicas especiais ou avançadas, são compostas de não-

óxido ou óxidos especiais como a porcelana elétrica e técnica, materiais biocerâmicos, 

catalisadores e refratários especiais. (BORDIGNON, 2007 apud. MASCARENHAS, 2014). 

Como é um setor amplo e heterogêneo, divide-se em segmentos em função de diversos 

fatores como matéria prima, propriedade e áreas de utilização. As cerâmicas são compostos 

formados entre elementos metálicos e não-metálicos, na maioria das vezes elas consistem em 

óxidos, nitretos e carbetos. Por exemplo, alguns dos materiais cerâmicos comuns incluem o 

óxido de alumínio (ou alumina, Al2O3), o dióxido de silício (ou sílica, SiO2), o carbeto de silício 

(SiC), o nitreto de silício (Si3N4) e o que alguns referem como sendo cerâmicas tradicionais, 

aquelas que são compostas por minerais argilosos, cimento e o vidro. Esses materiais são 

tipicamente isolantes a passagem de calor, eletricidade e mais resistentes a altas temperaturas 

do que os metais e polímeros. (CALLISTER JR., 2011 apud FERREIRA, 2014). 

A maioria dos materiais cerâmicos se enquadra em um esquema de aplicação-

classificação que inclui grupos, representada na Figura 5 que mostra uma taxonomia desses 

vários tipos de materiais. 
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Figura 5 – Classificação dos materiais cerâmicos com base na sua aplicação. 

 

Fonte: (CALLISTER JR., 2007). 

A palavra cerâmica se origina da palavra grega “keramikos”, que significa “material 

queimada”, indicando que as propriedades desejáveis desses materiais são normalmente 

atingidas através de um processo de tratamento térmico a alta temperatura, conhecido por 

ignição. Materiais cerâmicos compreendem todos os materiais inorgânicos e não-metálicos, 

para os quais as ligações interatômicas são predominantemente ou totalmente iônicas, com 

alguma natureza covalente. (CALLISTER JR., 2007). 

Possuem maior dureza e rigidez que o aço, maior resistência ao calor e a corrosão com 

relação aos polímeros e metais, são normalmente menos densas do que a maioria dos metais e 

suas ligas, além de possuir matéria prima abundante e de baixo custo. Assim, os materiais 

cerâmicos possuem características que a fazem ser uma boa alternativa em diversas áreas, como 

nas indústrias aeroespaciais e até mesmo na medicina. (KRIEGER, 2003). 

Na preparação da massa, os materiais cerâmicos geralmente são fabricados a partir da 

composição de duas ou mais matérias primas, além de aditivos e água ou outro meio. Mesmo 

no caso da cerâmica vermelha, para a qual se utiliza apenas argila como matéria prima, dois ou 

mais tipos de argilas com características diferentes entram na sua composição, raramente 

emprega-se apenas uma única matéria prima. Dessa forma, uma das etapas fundamentais do 

processo de fabricação de produtos cerâmicos é a dosagem das matérias primas e dos aditivos, 

que deve seguir com rigor as formulações de massas, previamente estabelecidas. Os diferentes 

tipos de massas são preparados de acordo com a técnica a ser empregada para dar forma às 

peças. (ABCeram, 2011). 
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A etapa de preparação das massas é a mais importante de todas, onde será determinada 

as características que influencia outras etapas do processo, bem como nas propriedades finais 

do produto, o que ajuda na busca da composição ideal para o produto desejado. (NETO, 2007 

apud. FERREIRA, 2013). 

 

3.4.1. Biocerâmicas 

 

As biocerâmicas são usadas para reparar, reconstruir, e substituir partes do corpo 

humano, pois se integram bem com o tecido ósseo vivo, estimulando seu crescimento. Estas, 

entre outras propriedades, fazem desses novos materiais produtos estratégicos no mercado atual 

(Figura 6). (ROSSI et al., 2006). 

 

Figura 6 – Biomateriais e seus campos de aplicações 

 

Fonte: (PUCCI et al, 2002) 

Esses tipos de materiais foram introduzidos na década de 70, quando algumas falhas 

começaram a ser detectadas nos biomateriais que estavam sendo utilizadas, como os aços 

inoxidáveis, ligas de cobalto, e PMMA (polimetilmetacrilato). 

A baixa resistência mecânica das biocerâmicas é a principal desvantagem apresentada, 

pois praticamente excluem o seu uso em regiões que requeiram sustentação e esforços 

mecânicos. Uma alternativa a fim de resolver esse problema, vem a ser o uso de alguns materiais 

metálicos revestidos dessas biocerâmicas técnicas como o Plasma Spray, que permitem aliar as 

vantagens intrínsecas das biocerâmicas com a resistência do metal. (KAWACHI, et al., 2000 

apud. MASCARENHAS, 2014). 

As principais vantagens dos biomateriais cerâmicos é a sua baixa reatividade química, 

sendo geralmente inertes e, portanto, biocompatíveis. Nem todas as cerâmicas são inertes, sendo 
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melhor adequado definir o material como quase-inerte, pois não existe um biomaterial 

totalmente inerte, e de fato, os materiais cerâmicos utilizados em cirurgias reconstrutivas são 

inertes, reabsorvíveis e bioativos. As biocerâmicas inertes, ou quase-inertes, são mais utilizadas 

em superfícies de articulação e estrutural (odontológica), pois não apresenta nenhuma 

influência nas proximidades com tecido vivo. As biocerâmicas bioativas são utilizadas em 

fixação estrutural, regeneração de tecido e estrutural (ortopédica), pois são capazes de se unirem 

ao osso vivo. A biofuncionalidade é o conjunto de propriedades que dá a um determinado 

dispositivo a capacidade de desempenhar uma função desejada, um fator muito importante a 

ser estudado pelo fato de ser um dos critérios na seleção dos materiais que irão confeccionar os 

implantes. No que também se refere a biofuncionalidade, a degradação dos materiais não é um 

problema que se limita à perda da funcionalidade dos implantes, há de se considerar também 

os efeitos causados pelos detritos produzidos por essa deterioração no meio fisiológico, que 

podem levar a várias características indesejáveis. (PUCCI et al, 2002). 

Os materiais reabsorvíveis ou biodegradáveis, são incorporados nos tecidos vizinhos, 

ou até mesmo absorvidos completamente em um determinado período de tempo. (KRIEGER, 

2003). 

Um exemplo do sucesso na utilização de biocerâmicas na medicina está na artroplastia 

(procedimento cirúrgico na substituição da articulação do quadril), com próteses de diferentes 

tipos, sendo as próteses cerâmica-cerâmica (Figura 7) o par que menos sofre desgaste a longo 

prazo e, estatisticamente, sua sobrevida sem revisão pode chegar a 90 % em 10 anos. 

(BUSATO, 2014). 

Figura 7 – Prótese Artroplastia Cerâmica-Cerâmica 

 

Fonte: (http://medicinadoquadril.com.br/site/proteses/) 
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Entre as biocerâmicas, a hidroxiapatita (HAP) tem um maior destaque devido sua larga 

aplicação no campo da medicina e da odontologia, como um substituto ósseo e dentário em 

implantes. A HAP é uma biocerâmica que tem composição e estrutura similar à fase mineral de 

ossos e dentes, aplicada em preenchimento de cavidades, como também no revestimento de 

implantes metálicos, estes geralmente feitos de titânio, procurando melhorar as características 

dos implantes, combinando a resistência mecânica do metal à biocompatibilidade e atividade 

biológica do material cerâmico. Sendo possível modificar suas propriedades químicas através 

do método de preparação, a HAP pode ser produzida para durar por muitos anos, utilizando um 

material pouco solúvel constituído por hidroxiapatita pura no caso de implantes ósseos e 

dentários, ou ser reabsorvida pelo corpo, cedendo lugar ao tecido ósseo novo, utilizando uma 

cerâmica mais solúvel constituída por uma mistura de hidroxiapatita com outros fosfatos. Outra 

importante característica da HAP é a capacidade de adsorção, tornando-a capaz de ser utilizada 

em implantes como suporte para antibióticos e drogas, além de ser empregada em tratamentos 

prolongados de infecções e doenças ósseas, neste último caso, liberando aos poucos as 

medicações necessárias. (ROSSI et al., 2006). 

As biocerâmicas satisfazem uma gama de necessidades, como: lubrificação de próteses 

de juntas, por possuírem baixos coeficientes de atrito; superfícies de válvulas de coração, 

evitando a coagulação do sangue, materiais que estimulem o crescimento ósseo e até aqueles 

que podem prender espécies radioativas para tratamentos terapêuticos. (SCHWAN, 1995 apud. 

SOUSA, 2014). 

 

3.4.2. Cerâmica Dentária 

 

Dados encontrados a quase 13 mil anos mostram evidências dos primeiros indícios de 

cerâmica nas escavações do Vale do Egito. Desde o século X, a China já dominava a tecnologia 

da arte em cerâmica, a qual apresentava estrutura interna firme e cor muito branca, chegando 

na Europa apenas no século XVII, onde ficou conhecida como “louças de mesa”. Após muitos 

anos de pesquisa pelos europeus, afim de copiar a composição da porcelana chinesa, descobriu-

se que eram confeccionadas a partir de três elementos básicos: caulim (argila chinesa), sílica 

(quartzo) e feldspato (mistura de silicatos de alumínio, potássio e sódio). Foi desenvolvido uma 

porcelana comparável à porcelana chinesa, composta por feldspato e óxido de cálcio como 

fundente, sendo sinterizada em alta temperatura. Em 1774, o francês Alexis Duchateau ao 

verificar a durabilidade e resistência ao manchamento e a abrasão da cerâmica quando utilizado 
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em utensílios doméstico, decidiu trocar sua prótese total confeccionadas com dentes de marfim 

pelas próteses cerâmicas, sendo assim introduzidas na odontologia com o auxílio de Nicholas 

Dubois de Chemant. (GOMES et al., 2008). 

Segundo esse mesmo autor, as próteses parciais fixas (Figura 8) em cerâmicas surgiram 

no final do século XIX, denominadas de coroas de jaquetas, passando a ser amplamente 

utilizadas. As porcelanas feldspáticas foram desenvolvidas na Inglaterra, às quais foram 

incorporadas 40 a 50 % de cristais de alumina, com o objetivo de melhorar a resistência das 

coroas de jaqueta (120 a 180 Mpa) sem sacrificar a estética. Em 1976 uma nova técnica foi 

introduzida para o aumento da resistência das coroas de jaqueta em alumina, utilizando uma 

folha de platina sobre a qual tinha uma camada de óxido de estanho, responsável em promover 

a união entre a porcelana e a folha de platina. Diversos sistemas cerâmicos foram 

desenvolvidos, a fim de proporcionar a confecção de restaurações cerâmicas livres de metal, 

com o intuito de melhorar as propriedades físicas e mecânicas do material. 

 

Figura 8 – Prótese Parcial Fixa 

 

Fonte: (http://www.clinicaclopi.com.br/protese.html) 

De modo geral, as cerâmicas são constituídas pelos mesmos constituintes: feldspato, 

sílica e caulim, tendo proporções em média entre 75 a 85 % de feldspato, 12 a 22 % de sílica 

(quartzo) e 3 a 5 % de caulim. Constituem uma pequena porcentagem da mistura os pigmentos, 

opacificadores e vidros que são adicionados para controlar a temperatura de fusão, temperatura 

de sinterização, coeficiente de contratação térmica e solubilidade. Considerando que o feldspato 

utilizado é relativamente puro e sem cor, pigmentos são utilizados para produzir os matizes dos 

dentes naturais ou a aparência dos materiais restauradores estéticos. Os vários componentes da 

porcelana resultam em duas fases principais: a fase vítrea ou matriz de vidro, formada durante 

o processo de cocção e possui propriedades típicas de um vidro, e a fase cristalina ou mineral. 
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As cerâmicas dentárias possuem importantes qualidades, são o seu potencial para simular a 

aparência dos dentes naturais e suas propriedades isolantes, quimicamente estáveis, apresentam 

coeficiente de expansão térmica semelhante ao da estrutura dentária, boa compatibilidade 

biológica suficiente resistência à compressão e abrasão. (GUERRA et al., 2007).  

A classificação das cerâmicas dentárias atualmente é feita quanto a composição química 

em: 

 Metalocerâmicas: cerâmicas feldspáticas; 

 Cerâmicas puras/Metal-free: Feldspáticas (com alto teor de leucita), Alumina, 

Zircônio, Mica e Dissilicato de lítio. 

 

3.5 MATERIAS-PRIMAS 

 

Grande parte das matérias-primas utilizadas na indústria cerâmica tradicional é natural, 

encontrando-se em depósitos espalhados na crosta terrestre. Após a mineração, os materiais 

devem ser beneficiados, isto é, desagregados ou moídos, classificados de acordo com a 

granulometria e muitas vezes também purificadas. O processo de fabricação, propriamente dito, 

tem início somente após essas operações. As matérias-primas sintéticas geralmente são 

fornecidas prontas para uso, necessitando apenas, em alguns casos, de um ajuste de 

granulometria. (ABCeram, 2011). 

A cerâmica é um material decorrente de matérias-primas que foram moldadas e 

mantiveram suas formas após a sinterização. Para isso, é necessário ter em sua composição 

componentes que sejam (FERNANDES, 1999): 

i. Plásticos (Para permitir a moldagem); 

ii. Ligantes (Para que mantenham a forma antes e após a sinterização); 

iii. Estruturais (Para que originem um produto com resistência adequada). 

Algumas matérias-primas possuem os componentes plásticos, ligantes e estruturais 

necessários e isoladamente produzem cerâmicas de qualidades variáveis, enquanto outras 

apresentam características isoladas, sendo necessário combinações para a formulação de uma 

massa.  

 

3.5.1 Caulim 
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O caulim é uma argila refratária constituída principalmente de caulinita 

(Al2O3.2Si4O2.2H2O), um silicato de alumínio hidratado, com composição química teórica de 

39 % de Al2O3, 46,54 % de SiO2 e 13,96 % de H2O, no entanto, podem ser observadas pequenas 

variações em sua composição (LUZ et al., 2005 apud FERREIRA, 2013). O termo caulim ou 

“china clay” deriva da palavra chinesa Kauling (colina alta) e se refere a uma colina de Jauchau 

Fu, ao norte da China, onde o material é obtido desde a antiguidade. É formado essencialmente 

pelo mineral caulinita apresentando em geral cor branca ou quase branca, devida ao baixo teor 

de ferro. É um dos mais importantes minerais industriais e provavelmente um dos seis minerais 

mais abundantes do topo da crosta terrestre. O termo é utilizado tanto para denominar a rocha 

que contém a caulinita como seu principal constituinte, quanto para o produto resultante do seu 

beneficiamento. (MME, 2009). 

Uma rocha formada por um grupo de silicatos hidratados de alumínio, principalmente 

caulinita e haloisita, que contém outras substâncias sob forma de impurezas como areia, 

quartzo, palhetas de mica, grãos de feldspato, óxidos de ferro e titânio etc. A primeira utilização 

industrial do caulim foi na fabricação de artigos cerâmicos e de porcelana há muitos séculos. 

Somente a partir da década de 1920 é que se teve início aplicação do caulim na indústria de 

papel, sendo precedida pelo uso na indústria da borracha. Atualmente há grande variedade de 

aplicações industriais e possui reservas mundiais de caulim abundantes e amplamente 

distribuídas geograficamente. (SIMINERAL, 2009). 

Para a sua aplicação em cerâmicas são requeridos: plasticidade, cor, ponto de 

vitrificação, retração linear e resistência mecânica à deformação. O caulim cerâmico deve 

possuir um teor de caulinita entre 75 e 85 % e não ter minerais que afetem a cor de sinterização 

(DA LUZ, et al., 2003 apud SOUSA, 2014). 

Foi produzido mundialmente em 2013 aproximadamente 37 milhões de toneladas, sendo 

os maiores produtores Uzbequistão, Estados Unidos, Alemanha e República Tcheca. No Brasil, 

a produção em relação ao ano de 2012 houve um decréscimo, mas se manteve na 5ª posição do 

ranking mundial de produtores. (DNPM, 2014). 

O caulim tem muitas aplicações industriais e novos usos estão constantemente sendo 

pesquisados e desenvolvidos. É um mineral industrial de características especiais, porque é 

quimicamente inerte dentro de uma faixa de pH, tem a cor branca, apresenta ótimo poder de 

cobertura quando usado como pigmento ou como extensor em aplicações de cobertura e carga, 

macio e pouco abrasivo, possui baixas condutividades de calor e eletricidade, e seu custo é mais 

baixo que a maioria dos materiais concorrentes. As principais aplicações são no preparo de 
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papel, composição de cerâmicas e em menor escala, na fabricação de materiais refratários, 

plásticos, borrachas, tintas, entre outros. (MME, 2009). 

 

3.5.2. Feldspato 

 

O feldspato tem origem no alemão feld (campo) e spath (pedra), engloba uma série de 

silicatos de alumínio, contendo proporções variadas de potássio, sódio, cálcio e, 

ocasionalmente, bário. Tem como características a cor branco róseo, aspecto translúcido e 

transparente, não-metálico, vítreo, cristal prismático ou compacto e dureza de 6,0 a 6,5 na escala 

de Mohs. Os feldspatos sódicos e os potássicos tem grande aplicação nas indústrias cerâmicas 

e de vidro, tendo a função de fundente no corpo cerâmico. Apesar de ser um dos minerais mais 

abundantes da crosta terrestre, podendo ocorrer de maneira variada, em muitos ambientes 

geológicos, apenas um pequeno número de depósitos é apropriado para exploração. (MME, 

2009). 

O feldspato é um mineral pertencente ao grupo de silicatos de alumínio com potássio, 

sódio, cálcio, e mais raramente bário, sendo os silicatos de alumínio amplamente utilizado na 

indústria de cerâmica e de vidro (RAMOS, 2001 apud SOUSA, 2014). Segundo Argentin & 

Freitas (2001 apud SOUSA, 2014) os feldspatos podem ser de alta ou baixa temperatura, sendo 

de alta quando preserva a estrutura de geração a alta temperatura e de baixa quando cristalizam 

em ambiente de baixa temperatura ou quando as estruturas de alta temperatura sofrem 

modificação lenta e total para formas de baixa temperatura. 

A produção mundial de feldspato em 2013 atingiu aproximadamente 22 milhões de 

toneladas, sendo a Turquia, Itália e China os maiores produtores com pouco mais de 60 % da 

produção mundial. No Brasil a reserva medida e na ordem de 316 milhões de toneladas. 

As indústrias de cerâmica, vidros e coloríficos são os principais consumidores de 

feldspato no Brasil, correspondendo em torno de 88 % do consumo de feldspato de pegmatito 

(Argentin & Freitas, 2010 apud SOUSA, 2014). Na indústria cerâmica o feldspato atua como 

fundente (diminuindo a temperatura de fusão), além de fornecer sílica, onde na fabricação de 

vidros o feldspato é utilizado também como fundente e fonte de alumina, álcalis e sílica, usado 

como carga mineral nas indústrias de tintas, plástico, borrachas abrasivos leves e como insumo 

na indústria de eletrodos para soldas (DNPM, 2014). Segundo (MME, 2009), o feldspato 

também é utilizado em grande porcentagem na porcelana dentária e no porcelanato, mas 

também usado na fabricação de vidro e outras peças de cerâmica. 
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3.5.3. Quartzo 

 

É o mais comum dos polimorfos e, graças aos seus cristais grandes, transparentes e bem 

formados, é conhecido desde os tempos antigos. As principais variedades cristalinas do quartzo 

são: quartzo hialino ou cristal de rocha, quartzo leitoso, enfumaçado, roxo (ametista), negro 

(morion), verde (prásio), etc. Estas variedades são usadas como gemas e ornamentação, 

podendo ser natural ou cultivado. O natural é extraído da natureza, o cultivado é produzido a 

partir do crescimento hidrotérmico na indústria de cristais cultivados. (MME, 2009). 

O quartzo apresenta algumas propriedades físicas significativas, entre elas pode-se 

destacar a sua dureza bastante elevada, possui brilho que pode variar desde fosco ao vítreo, o 

que ocorre também com sua cor que pode variar de tonalidades. O quartzo possui também 

propriedades piezelétricas, que consiste no aparecimento de cargas elétricas positivas e 

negativas em vértices opostos do prisma quando submetido a pressão ou tensão. Além disso, o 

quartzo apresenta notável estabilidade química e térmica. (BIOMANIA apud SOUSA, 2014).  

A fase estável da sílica (SiO2) à temperatura ambiente, conhecida como quartzo-α, é um 

dos minerais mais abundantes da crosta terrestre, cerca de 12 % é encontrado em todos os tipos 

de rocha, de todas as idades geológicas (FRONDEL, 1962; LUZ & LINS, 2005 apud 

FERREIRA, 2013). Apresenta várias funções nas massas cerâmicas, podendo atuar como carga, 

como agente refratário e na fabricação de vidros, como componente principal. É um dos 

principais materiais utilizados no setor cerâmico e, além da piezeletricidade, as propriedades 

físicas mais relevantes do quartzo são as elásticas e ópticas. (ACCHAR, 2006; IMA, 2011 apud 

FERREIRA, 2013). 

Informações sobre as reservas mundiais de quartzo são escassas. Sabe-se, no entanto, 

que o Brasil é detentor de 95 % das reservas mundiais, o equivalente a 78 milhões de toneladas. 

No estado do Pará estão as maiores reservas medidas do país, cerca de 64 % das jazidas, 

seguidas de 17 % em Minas Gerais, 15 % em Santa Catarina e 2 % na Bahia e 2 % em Goiás. 

O Brasil é o único produtor de blocos de quartzo natural com propriedades piezoelétricas, este 

usado principalmente na produção de ligas de silício para a indústria metalúrgica e para uma 

pequena produção de silício metálico. (DNPM, 2014). 

Segundo a mesma fonte, os recursos e as reservas de quartzo no Brasil estão associados 

a dois tipos de jazimentos: os depósitos primários (quartzo de veios hidrotermais e de 

pegmatitos) e secundários (quartzo em sedimentos eluviais, coluviais e aluviais). Nos depósitos 

primários o quartzo é extraído na forma de lascas (fragmentos selecionados manualmente, 
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pesando menos de 200 gramas) e nos secundários em cristais bem formados ou blocos naturais. 

O Brasil se destaca como fornecedor do quartzo natural, sendo posteriormente substituído pelo 

quartzo cultivado, que passou a obter ampla aceitação na maioria das aplicações. Os principais 

setores de utilização dos cristais osciladores e filtros de quartzo produzidos no Brasil são as 

indústrias de relógios eletrônicos, jogos eletrônicos, automóveis, equipamentos de 

telecomunicações, computadores e equipamentos médicos. 

 

 

4. CARACTERIZAÇÃO DAS MATÉRIA-PRIMAS 

 

A caracterização da matéria-prima é de suma importância, pois determina as 

características desejadas do produto final na formulação da massa cerâmica. Pode ser realizada 

pelas seguintes técnicas: 

 

4.1. Análise Química 

 

A análise química pode ser útil para controlar as variações possíveis da composição de 

uma matéria prima. Sem dúvida, essa análise não é útil para caracterizar um material sem o 

conhecimento de alguns dados físicos que a matéria-prima contém. (NUNES FREIRE, 2007). 

Compõe a caracterização química a determinação percentual da perda ao fogo, que 

geralmente é indicada ao final da tabela referente à composição química. Normalmente, esta se 

deve a decomposição dos argilominerais, dos carbonatos e, em menor intensidade, a combustão 

da matéria orgânica, dependendo dos tipos de matérias-primas utilizadas. A perda ao fogo 

corresponde a um processo de calcinação e é determinada analiticamente por (NUNES 

FREIRE, 2007 apud GOMES, 1988). 

 

PF = (
𝑀𝑐−𝑀𝑠

𝑀𝑠
) × 100                                                        (1) 

Onde: 

PF = Perda ao fogo. 

Mc = Massa (g) da amostra calcinada a 1.000,0 ºC. 

Ms = Massa (g) da amostra seca a 110 ºC. 
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4.2. Análise granulométrica 

 

Esta é uma técnica de fundamental importância na caracterização de matérias-primas, 

principalmente argilosas, pois a granulometria do material influencia de forma direta na 

qualidade do processamento e, consequentemente, nas propriedades finais do produto. 

(ANDRADE, 2009). 

Objetiva controlar a granulometria das matérias-primas, o menor tamanho da partícula 

está relacionado à plasticidade, a sua reatividade na etapa de sinterização, assim como a uma 

melhor característica superficial (brilho) final do produto. A determinação da granulometria é 

realizada através de peneiras para tamanhos de partículas até a medida de 50 μm.  Para tamanhos 

inferiores a esse, a classificação granulométrica é realizada através de sedimentação 

gravimétrica. (SANTOS, 2002 apud NUNES FREIRE, 2007). 

 

4.3. Densidade da partícula (Dp) 

 

A densidade das partículas, ou densidade real, consiste na relação entre a massa de uma 

determinada amostra de material e o volume ocupado pelas suas partículas. Considerando o 

volume do material ocupado efetivamente pelas partículas, sem levar em consideração sua 

porosidade. (SOUSA, 2014). 

A densidade de partículas é expressa pela Equação 1, sendo normalmente expressada 

em gramas por centímetros cúbicos, onde em média, variam de 2,3 a 2,9 g/cm³. 

 

Dp = (Massa de sólidos / Volume de sólidos) 

Dp = M /V,                                                                 (2) 

Onde:  

 Dp: Densidade de Partícula (g/cm³); 

 M: Massa seca, em gramas (g); 

 V: Volume que os sólidos ocupas (cm³). 

 

4.4. Absorção de Água 
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O valor percentual de absorção de água é encontrado a partir da Equação 3, levando em 

consideração os dados de massa seca e úmida: 

 

𝐴𝐴 =  
𝑀𝑠𝑖𝑢−𝑀𝑠𝑖

𝑀𝑠𝑖
 × 100,                                                  (3) 

onde, 

AA = Absorção de água, em (%); 

Msiu = Massa do corpo sinterizado úmido, em (g); 

Msi = Massa do corpo sinterizado, em (g). 

 

4.5. Retração Linear 

 

A retração linear deve ser controlada para evitar distorções estruturais em diversas 

aplicações, no entanto, para este estudo a contração desejada deve ser máxima para se obter um 

material sinterizado denso. 

Pode-se obter, com a Equação (4) o valor da retração e/ou contração: 

 

𝑅𝐿(%) =  
𝐿𝑜−𝐿𝑓

𝐿𝑜
× 100,                                                  (4) 

onde, 

RL = Retração Linear, em (%); 

Lo = Comprimento inicial, em (m); 

Lf = Comprimento final, em (m). 

 

4.6. Módulo de Elasticidade 

 

Valor bastante importante de um material, sendo determinada com a relação entre a 

tensão aplicada e a deformação sofrida, estando vinculado à rigidez do material. (FALCÃO, 

2013 apud HIGGINS, 1982). 

Utilizando a Equação (5), pode-se medir essa propriedade: 

 

𝐸 =
𝜎𝑟

Ɛ
,                                                                   (5) 

onde. 



34 

 

 

 

 

E = Módulo de elasticidade, em (Mpa); 

σr = Tensão de ruptura, em (Mpa); 

Ɛ = Deformação, em (mm). 

 

4.7. Compressão Diametral 

 

É um ensaio que determina a resistência à tração/compressão de corpos, sendo aplicada 

duas forças de compressão linearmente e diametralmente opostas, gerando tensões ao longo do 

diâmetro do corpo, até que ocorra a ruptura do material por tração indireta. (FALCÃO, 2013 

apud MIGLIORINI et al., 2012). 

 A prensagem é realizada por compactação a frio com estampo metálico, onde a etapa 

efetua a conformação e a condensação do pó cerâmico. Com a tensão transmitida à massa 

cerâmica, provoca deformação do granulado por deslizamento e rearranjo das partículas, 

reduzindo a porosidade, aumentando o número de contatos intergranulares e o ar comprimido 

nos poros migra para o molde, sendo eliminado. (DA SILVA et al., 2013). Cada massa será 

colocada na matriz da prensa mecânica, prensada uniaxialmente e em seguida retirada da 

matriz. 

 

4.8. Difração de raio-X (DRX) 

 

Dentre as várias técnicas de caracterização de materiais, a técnica de difração de raios-

X é a mais indicada na determinação das fases cristalinas presentes em materiais cerâmicos, 

sendo possível porque na maior parte dos sólidos (cristais), os átomos se ordenam em planos 

cristalinos separados entre si por distâncias da mesma ordem de grandeza dos comprimentos de 

onda dos raios-X. (ALBERS et al., 2002). 

Essa técnica implica na caracterização físico-mineralógica determinando os minerais 

argilosos presentes nas matérias-primas, dessa forma, auxilia fortemente no planejamento da 

formulação da massa cerâmica. (NUNES FREIRE, 2007). 

Dentre as vantagens para a caracterização de fases com a técnica de difração de raios-

X, deve-se destacar a simplicidade e rapidez do método, confiabilidade dos resultados obtidos, 

a possibilidade de análise de materiais compostos por uma mistura de fases e uma análise 

quantitativa destas fases, sendo ainda mais indicada a utilização desse método ao se caracterizar 
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argilominerais, pois uma análise química reportaria os elementos químicos presentes no 

material, mas não a forma como eles estão ligados. Porém na caracterização de argilas, o 

elevado teor de quartzo da amostra e sua facilidade de se orientar, resultam em picos bem 

definidos e de grande intensidade desta fase cristalina, prejudicando muitas vezes a 

identificação e caracterização das demais fases. (ALBERS et al., 2002). 

Ao incidir um feixe de raios-X em um cristal, o mesmo interage com os átomos 

presentes, originando o fenômeno de difração, que ocorre segundo a Lei de Bragg (Equação 2), 

a qual estabelece a relação entre ângulos de difração e a distância entre os planos que a 

originaram:  

n λ = 2d sen θ                                                            (3) 

n: Número inteiro 

λ: Comprimento de onda dos raios-X incidentes 

d: Distância interplanar 

θ: Ângulo de difração 

 

4.9. Fluorescência de raios-X  

 

Essa técnica se baseia em determinar o comprimento de onda e a intensidade das 

radiações fluorescentes, ou secundárias, que os elétrons mais internos emitem quando esses são 

submetidos a um feixe de raios-X de alta energia (primaria). As radiações fluorescentes 

emitidas são características de cada elemento e resulta das permutas eletrônicas de níveis mais 

internos. Através da técnica de espectrometria de fluorescência de raios-X, é possível 

determinar elementos como Si, Al, Fe, Ca, Mg, Na, K, Ti, Mn e P, qualitativa e 

quantitativamente. A técnica de espectrometria de fluorescência de raios-X é a mais usual na 

determinação da composição química dos materiais cerâmicos. (BARBA et al., 2002 apud 

NUNES FREIRE, 2007). 

A fluorescência de raios-X é uma técnica de análise elementar que vem sendo usada há 

aproximadamente meio século para caracterizar os materiais, sendo utilizada de modo não-

destrutivo, ainda que, algumas vezes tenha sido necessário pequenas abrasões locais para a 

obtenção de dados quantitativos (HALL, 1961; CARTER, 1964 apud CPC, 2009) as exceções 

ficam por conta das cerâmicas (PICON et al., 1971 apud CPC, 2009), para as quais a 

necessidade de se obter dados rigorosamente quantitativos impõem a retirada de amostras. Entre 
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materiais que os estudos de composição elementar fornecem resultados mais significativos 

estão as cerâmicas, as obsidianas, os metais, as pastas vítreas e as superfícies pictóricas. 

 

4.10. Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV)  

 

A Microscopia Eletrônica de Varredura auxilia na análise qualitativa da morfologia das 

partículas das matérias-primas. Posteriormente, se torna útil para verificar a morfologia das 

matérias-primas misturadas e granuladas. Sendo assim, a MEV sinaliza se foram atingidos a 

forma e tamanhos aproximados para a subsequente etapa de prensagem. (FREIRE, 2007). 

O microscópio eletrônico de varredura é um dos mais versáteis instrumentos disponíveis 

para a observação e análise das características microestruturais de materiais sólidos, utilizando 

um feixe de elétrons no lugar de fótons utilizados em um microscópio óptico convencional, o 

que permite solucionar o problema de resolução relacionado com a fonte de luz branca. O MEV 

é um aparelho que pode fornecer rapidamente informações sobre a morfologia e identificação 

de elementos químicos de uma amostra sólida. É um dos mais versáteis instrumentos 

disponíveis para a observação e análise de características microestruturais de objetos sólidos. 

Outra característica importante do MEV é a aparência tridimensional da imagem das amostras, 

resultado direto da grande profundidade de campo. Permite, também, o exame em pequenos 

aumentos e com grande profundidade de foco, o que é extremamente útil, pois a imagem 

eletrônica complementa a informação dada pela imagem óptica. (DEDAVID, et al., 2007). 

 

 

5. FORMULAÇÃO DE MASSA 

 

A formulação de massa cerâmica é uma etapa complexa que demanda cautela por 

envolver os conhecimentos das matérias-primas de interesse, as condições de processamento a 

serem utilizadas e as propriedades finais desejadas para o produto, como as fases requeridas 

(Freire, 2007 apud Morelli, 2000). De forma geral, é através da formulação que se busca 

estabelecer uma relação de proporção entre as matérias-primas que irão compor a massa 

cerâmica em função das fases finais desejadas. 

Para se formular uma massa, deve-se inicialmente atender a alguns critérios gerais (ITC, 

2003 apud NUNES FREIRE, 2007): 
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I. Produto a fabricar:  

 Cerâmica para Porcelana Dentária. 

II. Formulação da Composição: este critério é apresentado na Figura 9. 

 

Figura 9 – Critérios gerais de formulação de composição cerâmica. 

 

Fonte: (ITC, 2003 apud NUNES FREIRE, 2007) 

Como podemos analisar na Figura 9 ilustrada acima, verifica-se que após as 

propriedades do produto a fabricar, as características do processo de fabricação e o 

procedimento empregado, analisa-se as matérias-primas à disposição, faz-se um estudo das 

características técnicas das massas (Análise granulométrica, densidade da partícula, difração de 

raios-X etc.) para, então, fazer a formulação da massa. 

Estando o presente trabalho, direcionado para um ciclo térmico de sinterização lenta 

(DA SILVA e ALVES JUNIOR, 1998 apud NUNES FREIRE, 2007), ao se tratar da 

consolidação da forma obtida por prensagem, deve-se manter em mente que, através desses 

ciclos as reações se completam, logo se atinge os percentuais de fases previstos na isoterma do 

diagrama de fase associado a composição que se formula. De forma geral, em formulação de 

materiais cerâmicos, assume-se que as reações ocorrem completamente (MORELLI, 2000 apud 

NUNES FREIRE, 2007) e, que é atingido o equilíbrio termodinâmico. 

Muitos estudos já foram realizados sobre formulação de massa, mas os principais 

métodos existentes não levam em conta a fabricação da massa. Para a obtenção de uma massa 

que possua um conjunto de propriedades adequadas ao processo de fabricação é necessário que 

a proporção entre as argilas constituintes da mesma seja definida com critério. No entanto, o 

que se verifica no meio industrial é a definição da formulação da massa em função unicamente 
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do empirismo e da facilidade de dosagem da mistura. Porém, se as mesmas matérias forem 

dosadas em proporções diferentes, é possível produzir uma massa cerâmica com características 

totalmente diferentes. Afim de uma determinação da proporção ideal entre as argilas, é 

necessário conhecer como a variação desta proporção afeta as propriedades diretamente ligadas 

com as etapas do processo de fabricação. (SILVA et al., 2000). 

Ao buscar proporções das matérias-primas que irão compor a massa cerâmica, duas 

ferramentas são necessárias no momento do cálculo, sendo as análises químicas das matérias-

primas e o diagrama de equilíbrio de fases. (NUNES FREIRE, 2007). 

A maioria das cerâmicas dentárias possui um composto mineral feldspato, formado pelo 

óxido de potássio (K2O), alumina (Al2O3) e sílica (SiO2), quando misturado o feldspato com 

vários outros óxidos metálicos e sinterizado na alta temperatura, pode dar origem a uma fase 

cristalina e fase vítrea líquida, denominada fase eutética. Essa fase promove a junção das 

partículas do pó cerâmico quando sinterizado no estado sólido, envolvendo as partículas 

remanescentes formando um sólido denso. Com o resfriamento da porcelana, ocorre um 

rearranjo do material, até chegar ao nível de energia de equilíbrio. Com o novo arranjo e o 

núcleo formado, ocorre o crescimento dos grãos do mineral cristalino chamado leucita (K2O 

Al2O3 4SiO2), originando a fase cristalina. (LA CROIX et al, 1998). 

Considerando que o sistema de massa cerâmica é uma composição triaxial e o diagrama 

de fases ternário, admite-se que os óxidos com maior porcentagem de massa na composição 

química, serão os responsáveis pelas propriedades finais do produto cerâmico sinterizado 

(NUNES FREIRE, 2007). Sendo para uma composição triaxial, os três principais óxidos serão 

SiO2, Al2O3, e K2O, para cada uma dessas matérias-primas. Possíveis substituições de parte do 

feldspato por pequenos teores de outros fundentes, por exemplo, resíduo de concha de marisco 

(calcinado), não levaria a considerar outro diagrama de equilíbrio de fases. Ainda se estuda a 

influência desses pequenos teores no produto final após a sinterização, mas não há qualquer 

impedimento para que se formule uma massa cerâmica com mais de três componentes, desde 

que se disponha da análise química do material e dos diagramas de equilíbrio de fases 

correspondentes.  

Com base nos óxidos acima citados, o diagrama ternário de equilíbrio de fases será o de 

SiO2 - Al2O3 - K2O, apresentado na Figura 10. 
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Figura 10 – Diagrama de equilíbrio ternário SiO2 - Al2O3 - K2O. Porcelanas dentais são formuladas na região 

onde é formada a leucita. Intervalo de 1000 a 1600 ºC. 

 

Fonte: (LA CROIX et al, 1998) 

No diagrama geral (Figura 11) de composições do sistema argila – feldspato – sílica, 

estão marcadas as regiões correspondentes as diferentes composições de produtos cerâmicos, 

onde a porcelana dentária representa uma composição aproximadamente de 80 % de feldspato, 

16 % de sílica (quartzo) e 4 % de argila (caulim). Esses valores não são precisos, pois dependem 

das características das matérias-primas e do processamento cerâmico, havendo variações nos 

mesmos. 

Figura 11 – Diagrama geral de composições para produtos cerâmicos resultantes do sistema argila – 

feldspato – sílica 

 

Fonte: (NORTON, 1973 apud NUNES FREIRE, 2007) 
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Os métodos de formulação não representam uma ferramenta muito precisa, haja visto o 

número de variáveis que são incluídas no processamento de um material, principalmente os 

revestimentos cerâmicos, pela quantidade de matérias-primas que podem compô-lo, a escolha 

do método a ser utilizado depende apenas do ponto de vista de quem formula a massa. (NUNES 

FREIRE, 2007) 

É fundamental para uma boa preparação da massa, que a mistura tenha tempo para 

homogeneizar e descansar durante certo tempo de modo a diminuir as tensões sofridas após 

passar pelos equipamentos e possibilitar ao grão argiloso absorver a água adicionada no 

processo; Quanto melhor preparada for a massa, maior será a produtividade e a qualidade do 

produto. (ANDRADE, 2009) 

 

5.1. Processo de fabricação da cerâmica dentária pelo processo via seca 

 

O processo via seca se divide entre as etapas de moagem fina das matérias-primas e a 

granulação do pó obtido. (NASSETTI e PALMONARI, 1997 apud NUNES FREIRE, 2007). 

Existem dois principais processos de preparação de massas para revestimento cerâmico, 

via seca e via úmida, onde o processo via seca possui vantagens em relação ao processo via 

úmida. Vantagens essas, que elevada a produtividade no processo via seca em relação ao 

processo via úmida, sendo (LOLLI et al., 2000 apud NUNES FREIRE, 2007): 

 Menores custos energéticos, sobretudo de energia térmica; 

 Eliminação dos custos referentes aos defloculantes e aditivos; 

 Menores custos de manutenção; 

 Menor impacto ambiental (Reduzindo emissões quentes). 

 

 

6. MATERIAIS E PROCEDIMENTOS 

 

Serão apresentados os materiais, procedimentos e métodos utilizados para realizar o 

experimento. As execuções das etapas da Figura 12 estão descritas a seguir: 
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Fonte: Autoria própria (2018) 

 

6.1. Matérias-primas 

 

 A massa cerâmica da porcelana dentária é formada por caulim, feldspato e quartzo, 

como apresentado nesse trabalho, onde foi introduzida uma pequena porção do resíduo concha 

de marisco na massa. 

 Caulim 

 Feldspato 

 Quartzo 

 Resíduo concha de marisco (RCM) 

Figura 12 – Fluxograma processo de fabricação dos corpos de prova 

Matéria-Prima 

 Caulim 

 Feldspato 

 Quartzo 

 CaO (RCM calcinado a 

950ºC/4h 

Preparação das Matérias-

Primas para 

caracterização 

 Trituração 

 Secagem 

 Moagem a Seco do RCM 

 Seleção por tamanho de 

partículas: # -200 mesh 

Preparação das Massas 

Cerâmicas 

 Dosagem por medida de 

massa 

 Mistura e 

homogeneização 

Caracterização das 

Massas Cerâmicas 

 Física 

Conformação das 

Massas Cerâmicas 

 Prensagem uniaxial 

Sinterização 

 Temperatura 1100ºC/6h 

Caracterização das Massas 

Cerâmicas Sinterizadas 

 Física 

 Perda de Massa 

 Ensaio de Retração Linear 

 Absorção de água 

 Mineralógica 

 Mecânica 
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6.2. Preparação das matérias-primas para caracterização  

 

6.2.1. Lavagem 

Os resíduos foram lavados em água destilada, sendo deixados de molho por 72h, com 

uma troca de água após 24h. 

 

6.2.2. Secagem 

Após a lavagem dos RCM, foram colocadas em uma estufa, modelo Odontobras 

modelo EL-1.5, para a completa secagem a 90ºC durante 24h, ilustrado na Figura 13. 

 

Figura 13 – Secagem dos RCM em estufa 

 

Fonte: Autoria própria 

6.2.3. Trituração 

O processo de trituração da matéria-prima foi realizado em pilão artesanal de 

alumínio, em seguida, macerado em almofariz da marca Chiarotti 610 com pistilo 

marca Chiarotti Nº3 de porcelana (Figura 14). Foi acondicionado em dessecador com 

sílica gel por 24h. O objetivo de moagem do material está relacionado ao bom efeito 

estético das camadas da superfície dentária, os grãos moídos devem apresentar 

pequenas dimensões que evitam efeitos como formação de porosidade e aspereza 

superficial. (PUCCI et al, 2002). 
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Figura 14 – RCM triturado em pilão e almofariz com pistilo 

 

Fonte: Autoria própria 

6.2.4. Granulometria 

Após ser moído e obtido o pó do mesmo, foi peneirado em # -200 mesh. 

 

6.2.5. Calcinação do resíduo 

O resíduo calcinado foi ao forno da marca JUNG (Figura 15), modelo 913, a uma 

temperatura de 950 ºC por 4 horas em forno resistivo a uma taxa de 10 ºC.m-1, 

partindo de uma temperatura ambiente de 30 ºC, para que possa ser adicionado às 

massas cerâmicas. 

Figura 15 – Forno e RCM sinterizado 

 

Fonte: Autoria própria 
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6.3. Formulação das massas cerâmicas 

 

6.3.1. Dosagem por medida de massa 

Foram preparadas as formulações contendo diferentes percentuais dos materiais, 

buscando obter uma relação proporção entre os materiais de modo a atingir as 

qualidades requeridas ao produto final desejado, como demonstrado na Tabela 1. 

Com a utilização de uma balança de precisão (Figura 16), foi realizado a pesagem 

das massas referentes aos corpos de prova padrão. Posteriormente, a medição das 

massas com a incorporação do RCM calcinado. 

 

Tabela 1 – Tabela com percentual em massa dos materiais 

Massa 

cerâmica 

Materiais ( % em massa) 

Caulim Feldspato Quartzo RCM calcinado 

MCP 10 80 10 0,0 

MC 1 10 79,5 10 0,5 

MC 2 10 79 10 1,0 

MC 3 10 78,5 10 1,5 

Fonte: Autoria própria 

 

Figura 16 – Balança de precisão 

 

Fonte: Autoria própria 
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6.3.2. Mistura e Homogeneização 

Misturou-se as massas cerâmicas para homogeneizar a seco, com o objetivo de 

economizar tempo, referente a etapa de secagem, bem como a energia necessária 

nessa etapa. As massas foram separadas em recipientes diferentes e postas em um 

moinho convencional (Figura 17), onde misturou por 1 hora em uma média de 60,9 

voltas por minuto. 

 

Figura 17 – Moinho convencional 

 

Fonte: Autoria própria  

 

6.4. Conformação das massas cerâmicas 

 

6.4.1. Umidificação 

Foi realizada a umidificação com teor de 5,0%, em massa, com água destilada. As 

massas foram acondicionadas em sacos plásticos para homogeneização da umidade 

durante 12 horas novamente no dessecador (Figura 18). 
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Figura 18 – Dessecador com sílica gel 

 

Fonte: Autoria própria 

6.4.2. Prensagem uniaxial e Secagem 

As massas cerâmicas foram prensadas a 0,75 tonelada (92,7 Mpa), com um tempo de 

acomodação de 30 segundos em cada corpo de prova, em uma prensa da marca 

Ribeiro com capacidade de 15 Toneladas (Figura 19). Após o processo, os corpos de 

prova foram novamente postos na estufa para secagem por 24 horas para a retirada 

da água utilizada na umidificação. O processo de secagem é a remoção de líquido de 

um material poroso, por meio de transporte e evaporação, representa uma importante 

operação antes da sinterização no processo de conformação dos pós cerâmicos. Não 

pode ser um período curto, devendo ser cuidadosamente controlada para que não 

sejam produzidas tensões (DA SILVA et al., 2013). 

Figura 19 – Prensa manual e sistema de compactação 

 

Fonte: Autoria própria 
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6.4.3. Medida das Massas Cerâmicas 

Foram realizadas e registradas as medições do diâmetro, altura e massa de cada corpo 

de prova com paquímetro e balança de precisão, como demonstrado na Figura 20. 

 

Figura 20 – Medição de corpo de prova 

  

 

Fonte: Autoria própria 

 

6.5. Sinterização 

 

Ao ser colocado no forno resistivo, como demonstrado na Figura 21, o processo iniciou 

com taxa de aquecimento próxima de 10,0 °C.min-1 até 50,0 °C, e 50 °C.min-1 acima de 573,0 

°C, intervalo esse necessário para que ocorra a transformação polimórfica do quartzo-α para o 

quartzo-β, na ocorre variação de volume no corpo cerâmico. Então, no intervalo de ± 50,0 °C, 

a taxa de aquecimento deve ser de 5,0 °C.min-1 e, a temperatura máxima de sinterização será 

de entre 1.050 e 1.100 °C, durante 6 h, uma vez que se trata de forno resistivo controlado para 

sinterização lenta. Após ocorre a etapa de resfriamento natural, dentro do forno pela inércia do 

equipamento. A sinterização uni as partículas do material cerâmico junto ao agregado durante 

a sinterização, ganhando resistência mecânica. 
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Figura 21 – Corpos de Prova no forno resistivo para processo de sinterização 

 

Fonte: Autoria própria 

 

6.6. Caracterização das Massas Cerâmicas 

  

6.6.1. Medida das massas cerâmicas 

Foi realizado novamente as medições do diâmetro, altura e massa dos corpos de 

prova após a sinterização, quando os mesmos atingiram a temperatura ambiente. 

Podendo, assim, determinar a retração linear e realizar o ensaio de absorção de água. 

 

6.6.2. Absorção de água 

O ensaio foi realizado com o auxílio de um fogareiro resistivo da marca IKA, modelo 

C-MAG, onde os corpos de prova foram colocados dentro de recipientes de porcelana 

(Figura 22), e as mesmas colocadas dentro de uma panela de alumínio com água 

destilada por 2 horas e em seguida medidas a massa úmida. Com os valores das 

medições foi determinado a absorção de água de cada corpo de prova. 
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Figura 22 – Ensaio de absorção de água 

 

Fonte: Autoria própria 

6.6.3. Compressão diametral 

Ruptura dos corpos de prova via ensaio de compressão diametral em uma máquina 

da marca EMIC Linha 01 com capacidade de 100KN e uma célula de carga de 30KN, 

como pode-se ver nas Figuras 23 e 24. 

 

Figura 23 – Ensaio de compressão diametral 1 

 

Fonte: Autoria Própria 

 

Corpo de 

Prova 
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Figura 24  – Ensaio de compressão diametral 2 

 

Fonte: Autoria própria 

 

 

7. RESULTADOS E DISCURSÕES 

 

7.1. Análises Físicas e Mecânicas 

 

Na Tabela 2 é apresentado os resultados médios para cada MC calcinada e padrão, para 

a Retração Linear (RL, em %), a Absorção de Água (AA, em %), o Módulo de Elasticidade (E, 

em MPa) e a Densidade Aparente (ρ, em g.cm-3). 

 

Tabela 2 – Propriedades dos materiais 

Massas 

Cerâmicas 

Retração 

Linear 

Absorção de 

Água 

Módulo de 

Elasticidade 

Densidade 

Aparente 

MC RL (%) AA (%) E (Mpa) ρ (g.cm-3) 

Padrão 2,0 ± 0,0 18,3 ± 1,1 7,3 ± 1,3 2,45 ± 0,09 

1 2,4 ± 0,2 18,4 ± 0,8 8,4 ± 1,4 2,38 ± 0,03 

2 2,6 ± 0,2 18,0 ±  0,6 9,8 ± 0,9 2,35 ± 0,04 

3 2,3 ± 0,2 18,4 ± 0,9 9,6 ± 1,6 2,45 ± 0,12 
Fonte: Autoria própria 
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Pode-se observar que a maior retração linear foi da MC2, indicando menor porosidade 

para os corpos de prova calcinados em 1% em comparação com os corpos de massa padrão. 

Analisando os dados de absorção de água, os corpos da MC2 obtiveram melhores 

resultados absorvendo menos água, indicando menor porosidade da massa cerâmica, o que já 

era esperado ante as informações da retração linear obtida. 

Os resultados do módulo de elasticidade obtido com os ensaios de compressão 

diametral, mostram que todas as massas cerâmicas calcinadas obtiveram melhoras em relação 

a padrão, sendo a MC2 a melhora mais significativa. 

 

7.2. Difração de Raio-X no resíduo concha de marisco 

 

Dentre as massas cerâmicas (MC) estudadas e avaliadas, massas padrão e calcinadas, 

foi observado um melhor resultado nas massas cerâmicas calcinadas 2 referente a 1% de 

feldspato substituído pelo resíduo calcinado, sendo as MC2 analisadas com maiores detalhes, 

como pode-se observar o difratograma na Figura 25.  

 

Figura 25 – Difratograma de Raio-X do MC210 pó 

 

Fonte: Autoria Própria 

Diante dos resultados analisados confirmarem que dentre as massas cerâmicas 2 (MC2), 

a massa MC210 foi a de melhor resultado obtido, fez-se uma análise comparativa dos 

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

2000

15 25 35 45 55 65

MC2 (Pó)



52 

 

 

 

 

difratogramas, onde percebe-se um acréscimo na quantidade de picos no MC210 sinterizado, 

sendo esses picos de cálcio na Figura 26. 

 

Figura 26 – Difratograma de Raio-X do MC210 sinterizado 

 

Fonte: Autoria própria 

De acordo com os difratogramas observados, verifica-se que no intervalo 15º ≤ Ɵ ≤ 65º, 

ocorreu redução na intensidade da maioria dos picos das amostras sinterizadas em relação aos 

difratogramas do sistema particulado da massa cerâmica, conforme esperado. Foi observado a 

presença de provável quartzo não dissolvido, conforme é destacado pela presença de pico 

intenso em 2Ɵ = 26,56º. Também se observou a formação, mas não muito expressivo, teor de 

fase vítrea, ao que se atribui a temperatura máxima de sinterização (1.100,0 ºC) e ao período de 

permanência nessa temperatura. 

 

7.3. EDX 

 

O aumento ou diminuição dos percentuais em peso dos elementos variam devido a 

eliminação de matéria orgânica presente nos resíduos ou a união dos elementos causados pela 

sinterização, visto a porcentagem dos elementos principais na Tabela 3. 
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Tabela 3 – Composição química em função dos elementos 

(% em massa) 

Elemento MCP (Pó) MC210 (Sinterizado) 

Si 58,743% 57,314% 

Al 36,868% 38,619% 

K 2,302% 2,123% 

Ca 1,324% 1,240% 

Fe 0,521% 0,559% 

Ba 0,038% 0,042% 

Ti 0,027% 0,022% 

TOTAL: 100% 100% 
Fonte: Autoria própria 

7.4. Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) 

 

Foi realizado uma caracterização da superfície de fratura para determinar a distribuição 

e morfologia dos poros, onde na ampliação de 500x temos uma visão panorâmica da superfície 

de fratura do corpo de prova MC210, já pode-se observar a porosidade do material, conforme 

Figura 27. 

 

Figura 27 – Microscopia de Varredura do MC210 em 500x 

 

Fonte: Autoria própria 

Enquanto na ampliação de 2.000x, como podemos observar na Figura 28, é possível 

verificar com maior clareza as regiões vítreas formadas da dissolução do feldspato devido a 
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sinterização, causando um rearranjo das partículas que se reflete em mudanças de propriedades 

como o coeficiente de expansividade térmica e resposta a forças de compressão ou extensão. 

Porém, pode-se observar ainda muita porosidade ao redor das regiões vítreas, que podem ser 

um gerador de tensões internas e causador inicial de rachaduras, resultando em fraturas frágeis 

do material se aplicado esforços sobre o corpo. 

 

Figura 28 – Microscopia de Varredura do MC210 em 2000x 

 

Fonte: Autoria própria 

 

As fases vítreas formadas estão diretamente relacionadas com a melhoria obtida, pois 

resulta na diminuição dos microporos em função do tempo de sinterização, podendo ser 

reduzido ainda mais os poros de acordo com o período e temperatura de sinterização realizado. 
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8. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Considerando o objetivo desse estudo, sendo a substituição parcial do feldspato pelo 

resíduo concha de marisco em massa cerâmica para porcelana dentária, na finalidade de 

reaproveitar resíduos não utilizados na produção de uma suposta cerâmica mais barata e viável, 

visa um dia podermos fabricar esses produtos com qualidade e preço equiparável com as que 

são importadas, com isso, a realização desse trabalho contribuiu como uma forma de expandir 

o conhecimento sobre a aplicação das conchas de marisco, juntamente com o conhecimento de 

outros estudos relacionados a esses tipos de resíduos  

Além da viabilidade técnica e econômica, fundamentais para o início de pesquisas do 

tema, também existe uma preocupação social e ambiental que poderá trazer benefícios às 

marisqueiras e suas famílias, diminuindo os impactos ao meio. Benefícios estes em que se 

transforma os resíduos da maricultura gerados e acumulados em matéria-prima, agregando 

valor ao resíduo e transformando-os em novos produtos. Benefícios também trazidos a 

empresas que utilizam do processo de extração para a utilização de matéria-prima e 

desenvolvimentos de massas cerâmicas para porcelanas, podendo reduzir custos com a 

obtenção de matéria-prima de fácil acesso, contribuindo com a redução dos prejuízos sociais e 

ambientais causado pelas atividades de exploração. 

Os objetivos do projeto foram atendidos, sendo realizado todos os estudos propostos, 

como caracterização física e mecânica, análise granulométrica, estudo das superfícies 

fraturadas dos corpos de prova selecionados, bem como analisado sua porcentagem em 

composição química. Mas a possível fabricação das porcelanas dentárias a partir de uma 

substituição parcial de um componente ainda não foi alcançada, carecendo de maior tempo de 

estudo para a identificação de erros que possam ter afetado os resultados, deixando aberta a 

possibilidade de implementar esse estudo para um desenvolvimento e aplicação em projetos 

futuros, considerando os pontos positivos encontrados com os diversos ensaios e experimentos 

realizados com os corpos de prova que houveram a substituição parcial do feldspato por resíduo 

de concha de marisco calcinado. 

Com base nos resultados obtidos, pode-se concluir que houve evolução na massa 

cerâmica sinterizada com substituição parcial do resíduo concha de marisco calcinado em 

relação à massa padrão, onde se obteve melhor propriedade mecânica e formação de fases 

secundárias com o tempo de sinterização, observadas através da análise microscópica. 
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