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A porcelana é o resultado de uma combinação triaxial, ou seja, é formada por três
materiais: argila, feldspato e quartzo. A argila, em alta temperatura, reage com o feldspato
formando fase vítrea. O feldspato também reduz o ponto de fusão do quartzo, que é o
responsável pela resistência do material. Outro tipo de porcelana que tem sido estudada nos
últimos anos é a porcelana feita a partir de cinzas de ossos bovinos. Esta porcelana é mais
branca, leve, resistente e translúcida que a porcelana comum. A resistência de uma porcelana
de ossos pode chegar a duas vezes a resistência de uma porcelana comum. É composta por
cerca de 50% de cinzas de ossos bovinos, 20% de caulim (argila) e 30% de feldspato. Estes
valores podem variar, dependendo das propriedades desejadas. O segredo da translucidez das
porcelanas é, entre outros fatores, dependente da composição, espessura das peças
moldadas, tamanho dos pós de partida, etc. Neste trabalho foram moldadas peças de
porcelana de ossos, preparadas por moagem. A translucidez será medida e comparada com
corpos de prova moldados por processos comuns e não controlados.

No fluxograma abaixo podemos ver as etapas do processamento das amostras cerâmicas.

Figura 3 – Ensaio de dilatometria.
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Podemos observar pelas análises de FRX que os ossos bovinos são compostos
principalmente por CaO e P2O5.

No ensaio de STA podemos observar que ocorre uma perda de massa de aproximadamente
5% até a temperatura de queima de 1200oC.

Na dilatometria observamos que três expansões, seguidas de três contrações antes da
sinterização em 1200oC.

Após a obtenção da barbotina de porcelana de ossos, foram moldados corpos de prova

que foram queimados em diferentes temperaturas. Estes corpos de prova foram embutidos
em resina e lixados para a caracterização por microscopia (Fig. 1)
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Figura 2- Análise térmica simultânea (STA)  

Para caracterizar a composição química das matérias-primas foi realizado um ensaio de 

fluorescência de raios X (FRX). Os resultados estão apresentados na Tabela I.

Paralelamente as amostras das porcelanas obtidas foram  caracterizadas por análises térmica 
simultânea (STA) e dilatometria (Figs. 2 e 3).

Figura 1 – Amostras queimadas (embutidas em resina) em 750°C, 850°C, 950°C, 

1050°C e  1200°C, respectivamente.

Ossos 

calcinados

CaO (%) 58,1

P2O5 (%) 38,1

MgO (%) 1,2

Na2O (%) 1,2

SO3 (%) 0,1

BaO (%) 0,1

Cl (%) 0,1

SrO (%) <0,1

K2O (%) <0,1

SiO2 (%) <0,1

P.F. (%) 0,98

Feldspato K Caulim Rosa

SiO2 (%) 64,26 56,13

Al2O3 (%) 19,81 28,51

Fe2O3 (%) 0,15 1,01

CaO (%) 0,18 0,91

MgO (%) 0,05 0,28

K2O (%) 10,90 2,44

Na2O (%) 2,47 2,87

TiO2 (%) 0,02 0,09

MnO (%) <0,01 0,02

P2O5 (%) 0,17 0,01

P.F. (%) 1,77 7,38

Soma (%) 99,77 99,67
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