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RESUMO 

O Estado da Bahia apresenta uma diversidade de terrenos geológicos que encerra uma 

expressiva dotação mineral e está situado entre os mais importantes Estados produtores de 

minerais industriais, ressaltando-se agregados, rochas ornamentais e matérias-primas 

cerâmicas. Atualmente somente quatro empresas produzem placas cerâmicas. O grês 

porcelanato é uma das mais nobres cerâmicas de revestimento devido a sua baixa absorção 

d’água (tipicamente abaixo de 0,5%), além de apresentar excelentes características técnicas, 

destacando-se pelas elevadas resistências mecânica, ao risco e ao manchamento. O presente 

trabalho tem a finalidade de avaliar o potencial das matérias-primas, feldspato, argila e 

caulim, utilizado na produção de grês porcelanato no estado da Bahia. Para isso, foi feita a 

caracterização das matérias-primas por fluorescência de raios X (FRX), difração de raios X 

(DRX), análise granulométrica (AG), análise térmica gravimétrica (TG), análise térmica 

diferencial (DTA) e análise dilatométrica, elaborando-se sete formulações que foram 

queimadas nas temperaturas: 1100 ºC, 1150 ºC, 1200 ºC e 1250 ºC, com isoterma de 60 

minutos e taxa de aquecimento de 5 oC/ min. Após a queima, os corpos-de-prova foram 

submetidos a ensaios de absorção de água, retração linear, análise dilatométrica, porosidade 

aparente, massa específica aparente, resistência à flexão, difração de raios X e  microscopia 

eletrônica de varredura. Em três formulações foram obtidas, propriedades compatíveis com as 

exigidas para a produção do grês porcelanato com matérias-primas oriundas do Estado da 

Bahia. 

 

Palavras-chave: Grês porcelanato, matéria-prima cerâmica, caracterização, feldspato, caulim e 

argila. 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

The State Bahia, Brazil, presents different geological sites it with a very expressive 

variety minerals. It is situated among the very important States  which produces  minerals for 

industries, such as pointed aggregate, ornamentals stones and ceramics raw materials. 

Nowadays only four companies producting ceramics tiles. Porcelainized stoneware tiles is one 

of the noblest ceramics, depicting low water absorption (typically below of 0,5%), in addition 

to excellent staining resistance and mechanical strength. The present work aims at 

investigating the potential of local raw materials for the production of porcelainized 

stoneware tiles. For this purpose, these materials were characterized by X-ray fluorescence, 

X-ray diffraction, particle size analysis, thermal gravimetric analysis, thermal differential 

analysis and dilatometric analysis. Admixtures containing different compositions were 

prepared and fired at four temperatures, 1100 ºC, 1150 ºC, 1200 ºC and 1250 ºC with isotherm 

for 60 minute and heathing rate of 5 oC/min. After firing the samples, they were characterized 

by water absorption tests, linear retraction,  analysis, apparent porosity, apparent specific 

mass, flexural strength, and microstructural analysis by X-ray diffraction and scanning 

electron microscopy . The results revealed three ceramics with porcelainized stoneware tiles 

characteristics and porcelain tile will be produce from raw materials originated in the State of 

Bahia. 

 

Key Words: Porcelainized stoneware tiles, raw materials ceramic, characterization ,feldspar 

,kaolin and clay.  
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1 INTRODUÇÃO 

O Brasil possui o quinto maior território do mundo, com 8,5 milhões de quilômetros 

quadrados (50% da América do Sul). Está entre as cinco nações mais populosas, com 190 

milhões de habitantes. O PIB brasileiro é de aproximadamente US$ 1,3 trilhão (2008), 

posicionando-o entre as dez maiores economias mundiais. Com uma indústria diversificada e 

muito competitiva, apresenta um setor de agronegócios altamente produtivo, um moderno 

sistema de serviços e negocia com praticamente todos os países do mundo. Detém, ainda, 

20% de toda a biodiversidade do planeta. O Brasil é um dos principais protagonistas no 

mercado mundial de revestimentos cerâmicos, ocupando a segunda posição em produção e 

consumo. Em 2008, foram produzidos 713,4 milhões de metros quadrados, para uma 

capacidade instalada de 781 milhões de metros quadrados. As vendas totais atingiram 686,8 

milhões de metros quadrados, sendo 605,4 milhões de metros quadrados vendidos no mercado 

interno e 81,4 milhões de metros quadrados exportados (ANFACER, 2009). 

No processo de constante modernização de seus produtos, as indústrias de revestimentos 

cerâmicos desenvolveram o grês porcelanato, ou simplesmente porcelanato. O grês 

porcelanato é um produto que apresenta absorção d´água muito baixa (tipicamente abaixo de 

0,5%) em virtude de sua porosidade aparente praticamente nula (0% a 0,5%). Além disso, 

placas de porcelanato apresentam excelentes características técnicas, destacando-se elevadas 

resistências mecânica, ao risco e manchamento por ataque químico. 

O grês porcelanato é seguramente, dentro deste contexto, o produto mais avançado no 

mercado de pisos e revestimentos e em pleno aumento de produção no Brasil e no exterior. 

Este se difere dos demais tipos de revestimentos cerâmicos devido ao seu processo de 

produção altamente tecnológico. Um dos fatores se deve ao alto nível de qualidade de suas 

matérias-primas (RODRIGUEZ, et al., 2004). 

A indústria cerâmica, um dos mais dinâmicos setores da economia nacional, assim como 

outros setores produtivos, vem apresentando nos últimos anos uma acentuada tendência de 

regionalização de sua produção, em busca de mercados emergentes e novas bases de 

competitividade, consolidando pólos de desenvolvimentos (CBPM, 2006). 

O Governo do Estado da Bahia desenvolveu uma série de estudos enfocando os fatores 

que contribuem para a implantação, consolidação e desenvolvimento de pólos cerâmicos no 

Estado. Alguns desses fatores têm dependência direta de ação governamental, como matriz 

básica de infra-estrutura, apoio creditício e incentivos fiscais, mas outros como a 

disponibilidade de matérias-primas com custos vantajosos, são legados naturais da região 
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onde se pretende fomentar as atividades. Ressalte-se que, sob este aspecto, o território baiano 

é privilegiado (CBPM, 2006).  

O estado da Bahia apresenta uma diversidade de terrenos geológicos que encerra uma 

expressiva dotação mineral, produzindo, cerca de 50 (cinqüenta) variedades de substâncias 

minerais. Situa-se entre os mais importantes estados produtores de minerais industriais, 

ressaltando-se agregados, rochas ornamentais e matérias-primas cerâmicas (CBPM, 2006). 

Historicamente a produção de blocos e telhas cerâmicas na Bahia, assim como a cerâmica 

artística, incorpora uma experiência artesanal que vem da época colonial. Com o passar dos 

séculos e com o avanço tecnológico, essas atividades produtivas ampliaram de tal forma que 

atualmente se encontram implantadas em todas as regiões do estado (SIM/COMIM-BA, 

2005).                                                                                                             

De acordo com a Companhia Baiana de Pesquisas Minerais (CBPM) o Recôncavo Baiano 

é considerado uma região de destaque em termos de ocorrência de minerais utilizados em 

cerâmica de revestimento, sendo na Região Metropolitana de Salvador (RMS), a localização 

deste pólo cerâmico. 

Atualmente quatro empresas produzem pelos processos de via seca e via úmida, pisos e 

revestimentos na região, explorando minas próprias ou de terceiros na Bacia do Recôncavo, 

constando dos argilominerais caulim, argila plástica, argila medianamente plástica (queima 

clara) e argilas fundentes (queima clara). O feldspato matéria-prima fundamental em massa 

cerâmica de revestimento, o município de Castro Alves, onde está localizado o Distrito 

Pegmatítico de Castro Alves é o principal fornecedor do mineral para o pólo cerâmico e 

indústrias siderúrgica, da Região Metropolitana e Recôncavo. 

Este trabalho tem como objetivo avaliar a potencialidade da utilização de matérias-

primas oriundas da Bacia do Recôncavo Baiano e do Estado da Bahia, para a obtenção de 

massa cerâmica na produção de revestimento cerâmico tipo grês porcelanato, caracterizando-

as por fluorescência de raios X (FRX), difração de raios X (DRX), análise granulométrica 

(AG), análise dilatométrica (AD), análise térmica gravimétrica (TG) e análise térmica 

diferencial (DTA). A caracterização tecnológica e microestrutural dos corpos-de-prova nas 

formulações e temperaturas de sinterização estudadas complementaram a avaliação. 
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

2.1   Materiais cerâmicos 
2.1.1 Definição 

Os materiais cerâmicos são materiais inorgânicos, não-metálicos, formados por 

elementos metálicos e não-metálicos ligados quimicamente entre si fundamentalmente por 

ligações iônicas e/ou covalentes têm composições químicas muito variadas, desde compostos 

simples a misturas de várias fases complexas ligadas entre si. As propriedades dos materiais 

cerâmicos variam muito devido as diferentes ligações químicas. Em geral, os materiais 

cerâmicos são duros e frágeis, com pouca tenacidade e pouca ductilidade. São bons isolantes 

elétricos e térmicos, devido à ausência de elétrons de condução. Têm geralmente temperaturas 

de fusão relativamente altas e grande estabilidade química em muitos ambientes hostis, 

devido à estabilidade de suas fortes ligações químicas (SMITH, 1998). 

As cerâmicas tradicionais são produzidas a partir de três componentes básicos, argila, 

sílica e feldspato. A argila consiste essencialmente em alumino-silicatos hidratados 

(Al2O3·SiO2·H2O) com pequenas quantidades de outros óxidos, tais como TiO2, Fe2O3, CaO, 

Na2O e K2O  e fornece as propriedades plásticas ao material antes do endurecimento por 

sinterização e constitui o principal componente da massa. A sílica (SiO2) tem um elevado 

ponto de fusão e é o componente refratário das cerâmicas tradicionais. O feldspato de potássio 

(K2O·Al2O3·6 SiO2) tem um ponto de fusão baixo e dá origem, quando a mistura cerâmica é 

sinterizada, a um vidro que liga entre si os componentes refratários. As cerâmicas estruturais 

ou cerâmicas vermelhas são produzidas de argilas naturais com misturas de dois ou mais 

tipos, as quais já reúnem os três componentes básicos. As cerâmicas brancas, tais como 

porcelana elétrica, louça de mesa, louça sanitária e outras são produzidas a partir de argila, 

sílica e feldspato cuja composição é controlada (SMITH, 1998). 

Segundo Barsoum, materiais cerâmicos são compostos sólidos formados pela aplicação de 

calor, algumas vezes calor e pressão, constituídos por ao menos um metal (M) e um sólido 

elementar não-metálico (SENM) ou um não-metal (NM); dois SENM; ou um SENM e um 

não-metal (NM). Sendo: metais (Na, Mg, Ti, Cr, Fe, Ni, Zn, Al...), não-metais (N, O, H, 

halogênios, gases nobres...), sólidos elementares não-metálicos: isolantes (B, P, S, C) ou 

semicondutores (Si, Ge) (Hotza, 2009). 

. 
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2.1.2  Matérias-primas básicas para produção de porcelanato 

A expressão “cerâmica branca” é proveniente do fato de que, no passado, devido à 

transparência dos vidrados, procurava-se produzir corpos brancos e isentos de manchas e que 

se diferenciam, entre outros fatores, pela temperatura de queima, composição da massa, tipo 

de fundente e teor de água absorvida pelo corpo cerâmico. A massa é do tipo composta, 

constituída de argilas plásticas de queima branca, caulins, quartzos e fundentes, notadamente 

o feldspato, filito, rochas feldspáticas ou carbonatos (MOTA et al., 2001). 

 Com a evolução dos revestimentos cerâmicos, o termo porcelanato passou a designar 

revestimentos cerâmicos com composição e qualidades de cerâmica branca. 

 

 2.1.2.1  Argila 

A argila em função dos argilominerais componentes, na presença de água desenvolve 

uma série de propriedades tais como: plasticidade, resistência mecânica a úmido, retração 

linear de secagem, compactação, tixotropia e viscosidade de suspensões aquosas que explicam 

sua grande variedade de aplicações tecnológicas. Os principais grupos de argilominerais são 

caulinita, ilita e esmectitas ou montmorilonita. O que diferencia estes argilominerais é o 

elevado teor de partícula de diâmetro equivalente abaixo de 2 µm e basicamente o tipo de 

estrutura e as substituições que podem ocorrer nestas. Há substituição do alumínio por 

magnésio ou ferro, e do silício por alumínio ou ferro, em conseqüência da neutralização das 

cargas residuais geradas pelas diferenças de cargas elétricas dos íons por alguns cátions. 

Dessa forma, na caulinita praticamente não ocorre substituição, na ilita ocorre substituição e o 

cátion neutralizante é o potássio; na montmorilonita também ocorrem substituições e os 

cátions neutralizantes podem ser: sódio, cálcio, potássio e outros. Isto implica em diferenças 

nas características de interesse para as diversas aplicações tecnológicas (ABCERAM, 2009). 

As argilas para a produção de grês são, geralmente, plásticas e compostas de caulinita 

e outros argilominerais subordinados (ilita e esmectita), com variável conteúdo de quartzo, 

feldspato, micas e matéria orgânica. Na composição da massa, tem a função de dar coloração 

clara na queima, fornecer plasticidade e características ligantes a massa cerâmica, fornecer 

propriedades reológicas facilitando a fluidez, conferir, com as próprias características 

fundentes, uma boa densidade na queima e dar ótima resistência mecânica aos produtos finais. 

A cor de queima branca deve-se aos baixos teores de ferro e outros elementos corantes, além 

de teores consideráveis de caulinita, característica esta que torna essas argilas escassas. 

Devido a essa escassez, para a produção do porcelanato são utilizadas misturas de vários tipos 
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de argilas, plásticas, não-plásticas, com alto teor de caulinita ou mais ricas em materiais 

argilosos como ilita e montmorilonita, de forma que a massa conseguida confira as 

características físicas necessárias para um produto final de qualidade (BIFFI, 2002). 

 

2.1.2.2  Feldspato 

O termo feldspato cobre uma série de alumino-silicatos alcalinos ou alcalinos terrosos. 

Os feldspatos naturais são normalmente uma mistura em diversas proporções de alumino-

silicatos de potássio, de sódio, de cálcio, de lítio e ocasionalmente de bário e de césio. Nos 

revestimentos cerâmicos os feldspatos de maior importância são o potássico 

(K2O.Al2O3.6SiO2) e o sódico (Na2O.Al2O3.6SiO2), por terem temperatura de fusão 

relativamente baixa, sendo então empregados como geradores de “massa vítrea” nas massas 

cerâmicas e nos vidrados (ABCERAM , 2009). 

Os feldspatos desempenham, nas massas de porcelanato, uma função de fundentes, já 

que proporcionam as primeiras fases líquidas que aparecem durante a queima. Estas fases 

líquidas contornam as partículas mais refratárias, aproximando-as por meio das forças de 

tensão superficial que são geradas nos poros mais finos, fato que gera contração da peça. 

Desta maneira, os feldspatos são os responsáveis iniciais do processo de densificação, o qual 

contribui majoritariamente para a densificação das peças e, conseqüentemente, para as 

propriedades desejadas do grês porcelanato. Como os caulins são ricos em alumina, durante a 

queima, podem fazer parte da reação de vitrificação formando vidros sílico-aluminosos, ou 

formando mulita secundária (3Al2O3.2SiO2) com formato de agulhas, as quais atuam como 

esqueleto do corpo contribuindo para o aumento da resistência mecânica. As argilas, por sua 

vez, têm a função de proporcionar plasticidade, ou seja, a capacidade de conformação das 

peças (MENEGAZZO, 2000). 

Os feldspatos desenvolvem um papel fundamental nas massas cerâmicas de grês 

porcelanato. De fato, deve-se a estes minerais a elevada gresificação e a alta resistência 

mecânica, quando comparadas com um revestimento cerâmico de composição tradicional, que 

registram os produtos no final da queima. O comportamento cerâmico mais característico dos 

minerais feldspáticos é a notável fusibilidade e a formação, com os outros elementos 

presentes, de eutéticos que possibilitam atingir a gresificação mesmo a temperaturas 

relativamente baixas. A redução da porosidade é atribuída a autovitrificação dos feldspatos e 

das argilas (GILBERTONI, 2004). 
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2.1.2.3 Caulim 

O caulim merece destaque por ser uma matéria-prima de grande importância na 

produção do porcelanato, e é definido como sendo uma argila de granulometria fina, 

geralmente de cor branca e de boa inércia química. Os minerais que mais comumente 

constituem o caulim são: caulinita, haloisita, diquita e nacrita, o mais importante 

industrialmente é a caulinita, (Al2O3.2SiO2.2H2O), formada por intemperismo ou por 

alteração hidrotérmica. Os tipos de caulim variam de acordo com suas características físicas: 

alvura, grau de cristalização, opacidade, viscosidade, forma das partículas. Ele tem 

composições químicas essencialmente similares, porem cada um deles tem diferenças 

estruturais. O caulim pode apresentar impurezas coloridas, como, por exemplo, hematita, que 

deprecia seu valor comercial, se destinado à produção de papel ou produtos cerâmicos de base 

clara (LUZ, 2008). 

A caulinita, na massa cerâmica de porcelanato, tem seu emprego em teores que variam 

de 10% a 15%, por atribuir a massa características próprias desse material, ou seja, atribui à 

cor branca apos a sinterização da massa. Além disso, por possuir grande quantidade de óxido 

de alumínio (Al2O3), que funciona como regulador do equilíbrio das reações durante a fase de 

vitrificação da massa cerâmica. A alumina também pode tomar parte na formação vítrea do 

tipo sílico aluminosa, quando se associa com elementos alcalinos fundentes. 

A constituição predominante da caulinita ao final da queima é como mulita 

(3Al2O3.2SiO2), que devido a sua estrutura funciona como “esqueleto” dos materiais 

cerâmicos obtidos, contribuindo dessa forma, para o aumento da resistência mecânica (BIFFI, 

2002). 

 

2.1.2.4 Quartzo 

O quartzo é encontrado na natureza sob as formas polimorfas: quartzo, tridimita e 

cristobalita. Com a variação de temperatura ocorrem as transformações de fase, recebendo 

cada uma, a sua denominação especifica. O quartzo alfa é estável a temperatura ambiente, 

transformando-se na variedade beta a 573 °C e em tridimita a 870 °C. A temperatura de 1470 

°C ocorre à transformação para cristobalita, até atingir o ponto de fusão a 1713 °C. A 

presença de quartzo nas massas de cerâmica branca e de materiais de revestimento é 

fundamental já que este é um dos componentes responsáveis para o controle da dilatação e 

para ajuste da viscosidade da fase líquida formada durante a sinterização da massa cerâmica, 

além de facilitar a secagem e a liberação dos gases durante a queima e ser um importante 
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regulador da correta relação entre SiO2 e Al2O3 para a formação de mulita (3Al2O3.2SiO2). O 

quartzo finamente moído pode ser muito útil quando misturado nas argilas que contem 

calcário, utilizadas na massa cerâmica, pois acima de 900 oC reage com CaO formando 

silicato de cálcio e contribuindo para maior resistência mecânica do produto (BERNARDIN, 

2006).  

Um ponto importante a ser observado na massa cerâmica com presença de quartzo é 

durante a sinterização do corpo cerâmico, em torno de 573 oC. O quartzo altera de tamanho, 

com um aumento de volume superior a 3%. Durante essa transformação a taxa de 

aquecimento deve ser lenta para evitar o surgimento das trincas provocadas pela variação do 

volume. Na fase do resfriamento, entre 1250 oC e 1100 oC, se for rápido evita a cristalização 

da cristobalita. O resfriamento rápido também favorece o desenvolvimento de vidros 

transparentes, enquanto que o resfriamento lento favorece a formação de cristais com efeito 

opaco. Entre 573 oC e 300 oC ou 200 oC ocorrem mudanças físicas na sílica o que torna 

recomendável um resfriamento lento em ambos os pontos (BOSCHI, 2005). 

 

2.1.2.5 Talco 

Talco é um silicato de magnésio hidratado cuja fórmula é 3MgO.4SiO2.H2O. Apresenta 

forma laminar e é um material bastante inerte, não reagindo com bases ou ácidos. A sua cor 

varia de branco a cinzento, verde-maca a amarelada, possuindo brilho nacarado (perolado). 

Nas massas de revestimentos cerâmicos proporciona características tecnológicas de maior 

resistência mecânica, menor retração de queima, menor temperatura de fusão (percentual até 5 

%) aumenta a resistência ao choque, para ciclos de queima rápida. A alta resistência ao 

choque térmico é devida à formação de eutéticos de cordierita (Mg2Al4Si5O18), clinoestetita e 

cristobalita (forma cristalina de alta temperatura do SiO2) (SILVA, 2005; BERNARDIN, 

2006). 

 

2.2 Grês porcelanato 

O Dicionário de Cerâmicas do Institute of Materials of London, define “grês” como 

qualquer produto esmaltado: o qual, embora denso, impermeável e resistente o suficiente para 

resistir a arranhões com uma ponta de aço, difere da porcelana por ser mais opaco e, 

geralmente, parcialmente vitrificado. Ele pode ser vítreo ou semi-vítreo. Por outro lado, 

porcelanato decorrente das qualidades da porcelana, refere a um produto cerâmico totalmente 

vitrificado, sendo impermeável (mesmo sem esmalte), branco ou artificialmente colorido, 
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translúcido (exceto quando muito grosso) e ressonante. No Reino Unido, o termo é definido 

com base na composição, indicando que a mistura é do tipo feldspática (feldspathic type) 

(caulim-quartzo-feldspato). Como resultado, podemos definir “grês porcelanato” como sendo 

um revestimento cerâmico impermeável, totalmente vitrificado esmaltado ou não, cuja peça 

queimada é branca ou artificialmente colorida, e feita a partir de uma mistura de caulim (ou 

argilas cauliníticas), quartzo e feldspato. Na prática, esta definição deve ser compatível com a 

classificação da International Standard Organization – ISO, padrão para revestimentos 

cerâmicos, que define que a qualificação de totalmente vitrificada pode ser entendida como 

tendo a absorção de água abaixo de 0,5 % (SÁNCHEZ, 2003). 

Esta definição dá uma visão geral do conceito de revestimento cerâmico que se encontra 

entre os materiais da indústria de construção para arquitetura de interiores e exteriores, como 

um produto jovem com grandes potencialidades de desenvolvimento. Este desenvolvimento 

também decorre da extraordinária evolução técnica apresentada em novos processos de 

fabricação, métodos de controle e acompanhamento da evolução micro-estrutural, seleção de 

matérias primas, aquisição de máquinas e equipamentos com alto grau de automação e 

programação de produção eletrônica computacional (SÁNCHEZ, 2003). 

Segundo a definição da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, Porcelanato 

é uma placa cerâmica para revestimento constituída por argilas, feldspato e outras matérias-

primas inorgânicas. Destina-se a revestir pisos e paredes, podendo ser conformados por 

prensagem, extrusão ou por outros processos. O processo envolve elevado grau de moagem, 

alto teor de matérias-primas fundentes e alta densificação após queima, resultando em um 

produto de baixa porosidade e elevado desempenho técnico. Pode ser esmaltado ou não, 

polido ou natural, retificado ou não retificado (ABNT NBR 15463: 2007). 

A Associação Nacional de Fabricantes de Cerâmica de Revestimento – ANFACER, 

baseada na NBR 13818:1997 classifica as placas de revestimentos cerâmicos quanto a 

absorção de água, método de fabricação e módulo de resistência à flexão em três pontos 

conforme tabela 1. 
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Tabela 1: Classificação dos revestimentos cerâmicos, em função da absorção de 
Água, método de fabricação e resistência à flexão segundo ISO 13006/NBR 

13818:1997. 

PROODUTO 
Extrusão 

(A) 

Prensado 

(B) 

Outros 

(C) 

ABSORÇÃO 

(%) 

*MRF 

(MPa) 

PORCELANATO AI BIa CI 0 a 0,5 ≥ 35 

GRÊS AI BIb CI 0,5 a 3,0 ≥ 30 

SEMI-GRÊS AIIa BIIa CIIa 3,0 a 6,0 ≥22 

SEMI-POROSO AIIb BIIb CIIb 6,0 a 10 ≥ 18 

POROSO AIII BIII CIII 10 a 20 ≥ 15 

Fonte: ISO13006/NBR 13818: 1997. Nota: *Módulo de resistência à flexão.  

 

O grês porcelanato assemelha-se à pedra natural, tendo, porém, inúmeras 

características que superam o desempenho do mármore, granito, pedra São Tomé, etc. O grês 

porcelanato destaca-se das pedras naturais nos seguintes aspectos: maior resistência química - 

adequado ao uso em laboratórios e indústrias; é impermeável - maior resistência a manchas, 

maior facilidade de limpeza e em caso de infiltração de umidade, não há desenvolvimento de 

manchas de umidade; maior resistência à abrasão - recomendável para áreas de altíssimo 

tráfego; uniformidade de cores na peça e entre peças - efeito estético agradável aos olhos; 

mais leves, menor espessura, e maior resistência mecânica - mais fáceis de transportar e 

manusear, e finalmente; maior facilidade de assentar – um assentador de cerâmica tradicional 

poderá assentar o porcelanato  (HECK, 1996). 

Quanto ao método de conformação, o grês porcelanato pertence à classe das placas de 

revestimentos cerâmicos obtidos pelo processo de conformação por prensagem. Em relação à 

conformação por extrusão, a prensagem permite um controle mais acurado das dimensões, 

além de um melhor acabamento da superfície. De maior significado foi à transformação do 

grês porcelanato em um material de características modernas e versáteis, através do processo 

de polimento e da introdução de técnicas de decoração. O desenvolvimento deste tipo de 

produto foi de grande significado, pois estendeu o uso da cerâmica para locais de domínio das 
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pedras naturais, que possuem uma resistência à abrasão mais elevada do que produtos 

cerâmicos esmaltados. (BIFFI, 2002). 

A ISO 13006 / NBR 15643:2007 faz referência ao porcelanato produzido pelo 

processo de extrusão, sendo este na prática, usado nas áreas industriais, almoxarifados, 

cervejarias, indústrias alimentícias, cozinhas industriais, praças esportivas, em alguns países 

logradouros de alta taxa circulação e ao ar livre, desde a década de 70 é fabricado no Brasil 

pela empresa GAIL, com a especificação de gressit revestimento cerâmico antiácido 

industrial. 

 

2.2.1 Tipos de grês porcelanato 

O grês porcelanato possui uma variada tipologia de produtos, conseguindo assim 

atingir os vários mercados de revestimento cerâmico. Dentre as tipologias mais comuns 

encontramos as seguintes: 

 

• Monocolores: que são obtidos a partir da coloração da barbotina ou do pó atomizado; 

• Granitados (sal e pimenta): são obtidos a partir da mistura de pós atomizados de diferentes 

cores (em processo automático que dosa as quantidades); 

 • Macrogranitados: são obtidos através da mistura de pós atomizados com grânulos de 

grandes dimensões (1 a 8 mm) coloridos; 

• Duplo carregamento: são obtidos através da mistura de pós micronizados de diferentes 

cores, que através de oportunos carregamentos nas prensas, são distribuídos casualmente, 

originando nuances superficiais; 

• Sais solúveis: consiste na decoração superficial do produto com sais que desenvolvem cor. 

Este tipo de decoração só é perfeitamente visível após o polimento. 

A camada de aplicação, bem como a penetrabilidade do sal nas peças de grês 

porcelanato devem ser muito bem controladas. A deformação piroplástica é um fator 

importante a ser controlado, visto que pode causar o defeito denominado “faixa” que é 

proveniente do polimento irregular em função da deformação (ROSSO et al., 2005). 

 

 

 

 

 



REVISÃO BIBLIOGRÁFICA  26

2.2.2 Módulo de Weibull do grês porcelanato 

Os materiais cerâmicos apresentam uma série de defeitos que podem atuar como 

elementos concentradores de tensões e que determinam os pontos onde se inicia a fratura do 

produto.  

A resistência mecânica de um produto depende de sua microestrutura e, 

principalmente, da distribuição e tamanho dos defeitos presentes. Como esta distribuição é 

quase sempre aleatória, a resistência avaliada experimentalmente apresenta uma dispersão. 

Quantitativamente, esta dispersão dos valores de resistência mecânica pode ser obtida através 

da distribuição de Weibull. O módulo de Weibull fornece um indicativo da reprodutibilidade 

da resistência mecânica do produto. Quanto maior é o módulo de Weibull, menor é a 

dispersão dos valores de resistência mecânica. De maneira geral, os módulos de Weibull 

obtidos para os porcelanatos são bastante elevados, o que representa uma ótima característica 

de reprodutibilidade de sua resistência mecânica. Weibull fez uma analogia entre uma 

estrutura frágil tracionada e uma corrente que se rompe quando a resistência de seu elo mais 

fraco é excedida. O crescimento de uma micro-trinca isolada em um corpo elástico, quando 

carregada na direção normal a seu plano, é similar à ruptura de uma corrente (MENEGAZZO 

et al., 2002). 
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2.3 Produção de grês porcelanato 

A Figura 1 mostra o esquema de produção do grês porcelanato de acordo com a literatura. 

 

 

Figura 1: Esquema de produção do grés porcelanato 

Fonte: Adaptado de PINHEIRO, 2006. 

 

2.3.1 Matérias-primas  

A seleção de matérias-primas componentes de massas cerâmicas devem ter como 

critérios básicos às propriedades requeridas ao produto e as características inerentes ao 

processo de fabricação. Estas propriedades são criticamente dependentes da composição 

química e mineralógica das matérias-primas empregadas. De modo geral, as matérias-primas 

cerâmicas classificam-se em dois grupos: os plásticos (materiais argilosos em geral) e os não-

plásticos (fundentes, inertes, carbonatos, talcos). Os fundentes enérgicos são utilizados 

quando se tem certa dificuldade em reduzir a absorção de água na massa para valores abaixo 
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de 1%. Os materiais de natureza magnésica, tais como o talco e a magnesita são os mais 

usados em função de sua eficiência. Apesar das vantagens que aparentemente proporcionam a 

adição de fundentes enérgicos, o seu uso pode originar diferentes problemas, tais como a falta 

de estabilidade dimensional e deformação nas peças obtidas (RODRIGUEZ, 2004). 

Durante a queima, as matérias-primas que contêm minerais alcalinos (ilita, feldspato, 

etc.) produzem grande quantidade de fase líquida, cuja viscosidade diminui com o aumento da 

temperatura, fazendo com que penetre nos poros existentes, que assim são eliminados 

progressivamente por forças de capilaridade. O quartzo se dissolve parcialmente na fase 

líquida e uma nova fase cristalina se forma a mulita. O produto queimado é constituído de 

uma matriz vítrea, na qual partículas de mulita e as partículas de quartzo que não se 

dissolveram totalmente estão dispersas (SANCHEZ, 2001). 

 

2.3.2 Processamento 

As novas composições das massas para a obtenção do grês porcelanato sofreram 

grandes mudanças ao longo dos últimos anos. Tais mudanças têm como justificativa básica o 

desenvolvimento tecnológico ocorrido na área de equipamentos do setor cerâmico, moinhos, 

fornos a rolo e prensas hidráulicas de elevada pressão e precisão e automação do processo, 

tem permitido de rever o produto acrescentando o conteúdo tecnológico e desfrutando 

plenamente as possibilidades oferecidas pelo grau de confiança atingido pela queima rápida.  

O aumento do índice de automação e controle permitiu não só incrementar a produção, mas 

também garantir elevados índices de qualidade, reduzir a quebra de produtos, eliminar 

gargalos pela supressão de tarefas manuais e aumentar o grau de segurança operacional.  

Antes levava de 40 a 50 horas com temperaturas de 1200 ºC para a obtenção do porcelanato.  

Com essas melhorias, consegue-se ciclos de 50 a 70 minutos, a temperaturas que variam entre 

1200 ºC e 1230 ºC.   Os componentes das massas cerâmicas que eram submetidas à queima 

lenta, devido ao longo tempo de sinterização, tinham tempo de participar das muitas reações 

que levavam à modificação total da sua composição, com a formação de novos compostos. Na 

queima rápida isso não ocorre, visto que os componentes da massa geralmente se comportam, 

no sinterizado, com suas características próprias. A estrutura dos materiais queimados é 

semelhante para as duas composições, contudo, no caso da queima em ciclo lento, podemos 

encontrar a presença de mulita em alto percentual e a ausência de microporosidade (poros 

fechados e abertos), propriedades que conferem ao queimado elevada resistência aos ácidos e 

manchas. No ciclo de queima rápida também se formam cristais de mulita, que mais do que 
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atribuídos às reações entre todos os componentes, deve-se a uma cristalização no interior dos 

materiais argilosos (BIFFI, 2002; BARBOSA et al., 2008). 

  Na Tabela 2 podem ser observadas as evoluções ocorridas nas formulações das massas 

de grês porcelanato. 

 

Tabela 2: A evolução das composições para grês porcelanato (Adaptado de 
BIFFI, 2002). 

Matérias primas 1985-1990(%) A partir de 1990(%) 

Argilas plásticas 15 a 30 5 a 15 

Argilas medianamente 

plásticas 
-------- 10 a 25 

Caulins 10 a 30 5 a 10 

Feldspatos 20 a 30 25 a 40 

Areias feldspáticas 5 a 15 10 a 20 

Areias quartzozas 5 a 10 5 a 10 

Talco, Dolomita 0 a 5 0 a 3 

           Fonte: Adaptado de BIFFI, 2002. 

 

As evoluções nas composições têm como meta, gerar um produto acabado que 

preencha os requisitos de absorção de água quase nula, altos valores de resistência à flexão e a 

abrasão profunda e escassa manchabilidade. Porém, além das mudanças na massa cerâmica, 

para se obter um produto com as características típicas do porcelanato, devem-se levar em 

consideração as influências causadas pelas condições do processo de produção nas fases 

fundamentais da dosagem, moagem, prensagem, secagem e sinterização (MORAIS, 2007).  

 

2.3.2.1 Moagem 

2.3.2.1.1 Moagem via seca 

A preparação da massa cerâmica constitui-se na primeira fase no processo produtivo 

de revestimentos cerâmicos. Isto se deve a necessidade de que a massa preparada propicie a 

granulometria, morfologia e umidade adequadas para uma boa fluidez durante o 

preenchimento da matriz de compactação. A rigor esta etapa consiste basicamente na 

granulação da massa cerâmica. O processo de granulação pode ser definido como a 

aglomeração intencional de partículas finas pela adição de água ou solução ligante, para 
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formar aglomerados de tamanhos controlados denominados de grânulos. Existem diversas 

formas de se realizar o processo de granulação de pós finos, entretanto, no setor de 

revestimentos cerâmicos esta etapa é tradicionalmente feita por dois processos distintos 

denominados de processo de moagem via úmida e processo de moagem via seca (SAMPAIO 

et al, 2007). 

O processo via seca consiste basicamente na moagem a seco das matérias-primas, 

seguido pela granulação do pó fino. Na etapa de moagem são usados moinhos que permitam a 

obtenção de fina granulometria com elevada superfície específica, que favoreça a gresificação 

da massa durante o processo de sinterização. A granulação é realizada geralmente em 

granulador de forma senoidal com adição de água. As partículas umidificadas tendem a 

aglomerar-se em torno de um núcleo para formar grânulos maiores. A aglomeração é causada 

principalmente pela coesão entre as camadas de umidade que encobre as partículas. Assim, os 

grânulos são compostos de partículas primárias ligadas entre si por meio de forças superficiais 

e pontes sólidas. As forças superficiais são forças de Van der Waals ou eletrostáticas entre as 

partículas, ou ainda forças de capilaridade devido à presença de líquido dentro do grânulo. 

Além disso, a ação mecânica de turbulência no granulador aumenta os contatos entre as 

partículas, que influencia a taxa de formação dos grânulos. A quantidade de umidade dos 

grânulos apropriada para a operação de prensagem é ajustada em secador de leito fluidizado. 

Os pós granulados por via seca têm características tecnológicas próximas às obtidas por via 

úmida (SAMPAIO et al., 2007).  

Uma das maiores conquistas da indústria brasileira de revestimentos cerâmicos foi o 

desenvolvimento do processo de via seca, que permitiu a fabricação de revestimentos com 

características técnicas que superam as exigências das normas internacionais e nacionais e que 

dificilmente podem ser distinguidos dos produzidos pela tradicional via úmida. A via seca é 

uma inovação brasileira que, muito embora seja usualmente chamada pelo mesmo nome em 

outros locais, tem características próprias que não são encontradas em nenhum outro país. No 

que se refere à qualidade dos produtos de via seca, como mencionado anteriormente, elas 

superam as exigências das normas e são aceitas em alguns dos mercados mais exigentes do 

mundo, tais como os USA e vários países da Europa e só não são exportados para mais países 

e em maior volume devido às taxas de câmbio desfavoráveis. Atualmente, a via seca é 

responsável por 69% da produção brasileira de revestimentos cerâmicos (BOSCHI, 2008). 
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2.3.2.1.2 Moagem via úmida 

O processo de fabricação é iniciado com a dosagem das matérias-primas, mediante 

uma formulação pré-determinada. Antes desta etapa do processo é necessário um controle 

rigoroso na pré-liberação das matérias-primas e também da umidade de consumo das mesmas, 

para que a formulação tenha peso real, conforme determinada. 

A moagem de porcelanatos deve proporcionar elevada finura da massa e, 

conseqüentemente, elevada gresificação e valor de absorção de água praticamente nulo. Uma 

moagem não eficiente poderá comprometer a reatividade da massa durante a queima, podendo 

ocasionar arrancamento de partículas durante a etapa de polimento, além do afloramento de 

poros fechados à superfície. Além disso, a resistência mecânica após queima está relacionada 

com o tamanho dos microporos gerados no interior da peça, que depende, entre outros fatores, 

do tamanho de partículas da massa e da quantidade de viscosidade da fase vítrea presente. 

Caso a moagem da barbotina seja excessiva, pode haver o comprometimento da etapa de 

prensagem, resultando em peças com baixa densidade aparente e resistência mecânica a seco, 

além da excessiva retração linear das placas durante a queima. Os principais controles 

realizados na moagem são: densidade, viscosidade e resíduo da barbotina. Quanto menor a 

viscosidade, com uma máxima densidade, maior será a facilidade de descarga e peneiramento 

da barbotina e menores serão os custos com atomização. O controle granulométrico é 

realizado através da avaliação dos resíduos em peneiras e os referenciais geralmente adotados 

são: 0,5% a 1,0% em malha 325mesh (44μm). A estes valores de resíduo correspondem 

normalmente diâmetros médios de partículas compreendidos entre 15 e 20 μm. Este grau de 

finura contribui para aumentar a superfície específica das partículas componentes da massa 

cerâmica e como tal para aumentar sua reatividade na queima (BIFFI, 2002; ROSSO et al., 

2005). 

A descarga da barbotina é feita através do peneiramento da mesma em tanques aéreos, 

térreos ou subterrâneos. Nesta etapa é que é realizada a coloração da barbotina. Após adição 

do corante, a mesma deve permanecer em agitação, no mínimo, 24 horas para 

homogeneização da cor. (ROSSO et al., 2005). 

 

2.3.2.2 Atomização 

A atomização é uma operação efetuada no processo via úmida e consiste na 

desumidificação da barbotina obtida no final do processo de moagem. O controle do conteúdo 

de água é feito através do atomizador, também conhecido por “spray-dryer”. O processo 
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consiste na injeção da barbotina a alta pressão (18 a 22 atm) e convenientemente nebulizada 

dentro de uma câmara de secagem, onde entra em contato com ar a uma temperatura que varia 

entre 500 e 600ºC. Com essa mudança brusca de temperatura, consegue-se a evaporação 

quase que instantânea da água, devido ao elevado coeficiente de troca térmica causado pelo 

movimento acelerado das partículas, pela elevada superfície específica das gotas e pelo alto 

gradiente de temperatura entre o ar e a barbotina. Ao final desse processo, é possível obter 

grãos arredondados com umidade e distribuição granulométrica adequadas à prensagem 

(BIFFI, 2002). 

O formato, umidade e tamanho dos grânulos obtidos através do processo de 

atomização podem afetar a fluidez do pó e, conseqüentemente, o preenchimento do molde na 

prensa, que por sua vez pode alterar a resistência mecânica a verde das peças, gerar problemas 

dimensionais e trincas durante a queima. As técnicas de decoração que envolve duplo 

carregamento ou granitados (“sal e pimenta”, por exemplo), são diretamente afetadas pela 

distribuição do tamanho de partículas dos grânulos (ROSSO et al., 2005). 

 Na atomização, é preciso manter muito próximo o intervalo da viscosidade da 

barbotina, a fim de garantir a estabilidade do padrão do atomizado. Variações no tamanho do 

grão significam variações na tonalidade do produto acabado. O tempo de repouso da massa 

recém atomizada não poderá ser inferior a 36 horas, de forma a garantir a homogeneização da 

umidade (MORAIS, 2007). 

 

2.3.2.3 Conformação 

Segundo NBR 15463: 2007 as placas cerâmicas de revestimento podem ser 

conformadas por prensagem, extrusão ou por outros processos. No mercado nacional, na 

produção de grês porcelanato, somente uma empresa utiliza o processo de conformação por 

extrusão.  

A prensagem é o processo utilizado para a conformação das placas de porcelanato e 

para as placas cerâmicas para piso e revestimento. Nesse processo de conformação, os pós 

apresentam teores de umidade que variam, geralmente entre 5,0 e 5,5 % e são comprimidos 

entre duas superfícies, uma móvel (punção) e a outra fixa (estampo). A pressão impressa 

provoca uma redução do volume tanto da porosidade intergranular quanto da porosidade 

intragranular, resultando em um forte adensamento do pó através do rearranjo e uma parcial 

deformação dos granulo, permitindo uma elevada densidade a verde do corpo cerâmico Esta 

redução de volume de poros se dá através de três mecanismos distintos: do deslocamento e 
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reordenação dos grânulos; da deformação plástica dos grânulos, estes dois primeiros são 

referentes à redução da porosidade intergranular; e o da deformação e reordenamento das 

partículas primárias que compõem os grânulos buscando um maior empacotamento, este 

referente à redução da porosidade intragranular. Deve-se observar que, quase todo o volume 

de poros eliminado durante a compactação corresponde aos poros intergranulares. Quanto 

maior for o grau de compactação do pó, ou seja, maior densidade a verde, maior será a 

superfície de contato entre os grânulos, aumentando assim a possibilidade de reação entre os 

mesmos durante a sinterização (ALBARO, 2000). 

A elevada pressão de conformação influencia os valores de absorção e de retração do 

sinterizado. No caso de pós muito finos, a pressão de conformação pode chegar 50 MPa. 

Geralmente esse valor é utilizado para produtos de cor única, por apresentarem granulometria 

mais fina devido a um maior tempo de moagem. Os produtos decorados são críticos, pois o 

desvio na planaridade das peças deve ser mínimo, uma vez que no processo de polimento a 

camada removida deve ser uniforme para evitar diferenças de tonalidade. Nos casos de 

confecção de produtos decorados com sais solúveis, a temperatura da peça deve ser 

rigorosamente controlada de forma a garantir uma penetração de 1,5 a 2,0mm. O controle da 

umidade durante a prensagem é um fato a ser observado, pois alguns defeitos como, por 

exemplo, inchamento dos bordos pode ocorrer quando se tem um teor de umidade inferior a 

4% (BIFFI, 2002). 

 

2.4.2.4 Secagem 

A fase de secagem tem como função reduzir a quantidade de água que foi utilizada 

para a moldagem, de maneira que a sinterização do material seja realizada em tempos 

industrialmente aceitáveis e, no caso da monoqueima, para aumentar a resistência mecânica 

do suporte a verde, apresentando valor de carga de ruptura entre 17 e 20 kg/cm2, de forma a 

permitir o seu transporte nas linhas de esmaltação. Devido a sua estrutura relativamente pouco 

plástica, o porcelanato não apresenta particularidades nem diferenças substanciais tanto no 

ciclo quanto nas condições de trabalho do secador. Nessa fase do processo, deve-se tomar 

cuidado com a velocidade de secagem das peças, pois uma secagem superficial muito rápida 

pode levar ao aparecimento de fissuras quando a água interna tentar migrar para fora da peça. 

Deve-se ainda ter sob controle as variações dimensionais causadas pela secagem em função 

da quantidade de água liberada para que ocorra a ausência de zonas de retração diferenciada, 

que induzam ao aparecimento de tensão internas no material (BIFFI, 2002; VIEIRA, 2003). 



REVISÃO BIBLIOGRÁFICA  34

 

2.4.2.5 Decoração 

Com o grês porcelanato esmaltado, as cerâmicas reencontraram um produto técnico 

que o mercado está apreciando sempre mais. Com as tipologias esmaltadas foi dada uma 

resposta à exigência do mercado que pedia produtos de qualidade e esteticamente aceitáveis 

para os ambientes internos em áreas públicas ou privadas (BIFFI, 2002). 

Nos casos de confecção de produtos decorados com sais solúveis, a temperatura da 

peça deve ser rigorosamente controlada de forma a garantir uma penetração de 1,5 a 2,0 mm. 

Os produtos decorados são críticos, pois o desvio na planaridade das peças deverá ser 

mínimo, já que no processo de polimento a camada removida deverá ser uniforme para evitar 

diferenças de tonalidade (HECK, 1996). 

As características mais importantes dos esmaltes podem ser resumidas nos seguintes 

pontos: 

- elevada resistência à abrasão; 

- baixa permeabilidade; 

- boa limpabilidade; 

- ausência de chumbo ou de substância contaminante em geral. 

A aplicação do esmalte pode ser feita a úmido ou então a seco através do uso de 

granilhas coloridas em fusão, para garantir uma amplíssima gama de cores (BIFFI, 2002). 

A esmaltação consiste basicamente na aplicação de uma camada de material vítreo no 

substrato cerâmico. Com a aplicação do esmalte se busca impermeabilizar, aumentar a 

resistência ao desgaste e incrementar a resistência mecânica das peças alem de desenvolver 

propriedades estéticas. Essas etapas são críticas na determinação da qualidade do produto 

final (BARBOSA et al., 2008). 

 

2.4.2.6 Sinterização 

Durante a sinterização, as matérias-primas que contêm minerais alcalinos (ilita, 

feldspato, etc.) produzem grande quantidade de fase líquida, cuja viscosidade diminui com o 

aumento da temperatura, fazendo com que penetre nos poros existentes, que assim são 

eliminados progressivamente por forças de capilaridade. O quartzo se dissolve parcialmente 

na fase líquida e uma nova fase cristalina se forma a mulita. O produto sinterizado é 

constituído de uma matriz vítrea, na qual partículas de mulita e as partículas de quartzo que 

não se dissolveram totalmente estão dispersas. (SANCHEZ, 2001). 
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No processo de sinterização, ocorrem dois fenômenos contrapostos de forma 

concomitante, durante parte do ciclo. O primeiro mecanismo, a formação de fase vítrea, 

responsável pela densificação do corpo, ocorre em virtude da utilização de um elevado teor de 

matérias-primas fundentes, na formulação da massa. Esta fase vítrea formada, de elevada 

viscosidade, por força de capilaridade, estabelece um fluxo laminar que promove a redução 

gradativa do volume dos poros, promovendo a densificação do corpo cerâmico 

Concomitantemente durante o ciclo térmico, o gás existente no interior do corpo cerâmico 

compactado, disperso ao longo de todo seu volume, gases eventualmente formados em razão 

das reações de oxidação de material orgânico e decomposição de minerais existentes na 

massa, devem ser eliminados, ou seja, quando a porosidade aparente do corpo cerâmico tende 

a ser nula, a fase vítrea formada envolve praticamente todos os poros. Assim, os gases, ainda 

existentes no interior do corpo, são isolados do meio externo, dando origem à porosidade 

fechada do produto. Devido à alta tensão superficial da película de fase vítrea que envolve os 

poros, o gás passa a ficar aprisionado no interior do compacto, impedido de sair. A partir 

deste ponto, onde os pontos de interconexão entre os poros e o meio externo deixam de 

existir, os dois mecanismos passam a se confrontar diretamente. O gás aprisionado no interior 

dos poros dificulta o avanço do fluxo laminar da fase vítrea, e, à medida que este fluxo 

avança, a pressão do gás aprisionado no interior do poro aumenta em função da diminuição do 

volume do poro, tornando cada vez mais difícil a densificação. O aumento da temperatura, 

seguindo-se o ciclo térmico, também contribui para o aumento da pressão interna dos gases, 

ao mesmo tempo em que reduz a tensão superficial da fase vítrea, até atingir um ponto em que 

a pressão interna dos gases aprisionados no interior dos poros supera o valor da tensão 

superficial da fase vítrea, fazendo com que o volume dos poros passe a aumentar, gerando o 

fenômeno conhecido como inchamento dos poros (ARANTES, 2001). 

 

2.4.2.8 Polimento 

O objetivo do polimento é obter placas com aparência extremamente brilhosa, o que é 

uma característica bastante requisitada pelos consumidores de revestimento, pois além do 

efeito estético facilita também a limpeza. Esta operação é uma das últimas etapas da linha de 

produção. Nesta fase, se emprega abrasivos sucessivamente mais finos para obter uma 

superfície lisa e brilhosa. Existem dois parâmetros a serem considerados para uma operação 

perfeita de polimento: número de rotações por minuto dos cabeçotes abrasivos e o número de 

oscilações e dos setores abrasivos oscilantes. O resultado final desta operação são placas 
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cerâmicas perfeitamente polidas em nível de espelho e prontas para as fases sucessivas de 

esquadrejamento e bizelatura (BIFFI, 2002). 

 

2.4.2.9 Retífica e bizelatura  

Nesta operação, obtém-se o esquadrejamento das placas cerâmicas, que é efetuado 

através de rolos diamantados de alta capacidade de remoção, que trabalham sobre os lados 

contrapostos das placas cerâmicas firmadas e conduzidas por correias sobrepostas. Uma vez 

que o esquadrejamento das bordas permite a produção de placas cerâmicas com um só 

tamanho, por vezes a operação é realizada sobre todas as placas cerâmicas na saída do forno, 

mesmo sobre aquelas não destinadas à levigatura. Posteriormente à retificação, inicia-se a fase 

de bizelatura que se processa através de mandris inclinados a 45 graus, dotados tanto de rolos 

diamantados quanto dos tradicionais abrasivos. Terminada a operação de esquadrejamento e 

bizelatura, as placas cerâmicas, sempre sobre a mesma linha, são lavadas, limpas e secas, 

antes de serem estocadas e/ou despachada para o mercado (BIFFI, 2002). 

2.4 Caracterização do grês porcelanato 

2.4.1 Absorção de água 

O grês porcelanato, dentre as placas cerâmicas, é o produto caracterizado pelos valores 

mais baixos de absorção de água (absorção d’água é sempre inferior a 0,5%, e freqüentemente 

também inferior a 0,1%). Então, é o produto cerâmico para piso e revestimento mais 

compacto que existe e como tal, dotado de características físico-químicas nitidamente 

superiores àquelas dos outros materiais mais porosos. A extrema compacidade é a 

conseqüência de uma queima a alta temperatura durante a qual o material sofre uma retração 

dimensional bastante elevada, fazendo-se notar o alto grau de gresificação em função do 

desenvolvimento de fase vítrea no decorrer da queima (BIFFI, 2002). 

 

2.4.2 Resistência à flexão. 

A extrema compactação do grês porcelanato faz com que, entre os materiais cerâmicos 

para piso e revestimento, seja o dotado dos maiores nível de resistência à flexão. Isto está 

relacionado com a estrutura extremamente compacta que o caracteriza. As espessuras mais 

difundidas para o grês porcelanato são 8 a 10 mm, contudo, para usos particulares se atingem 

espessuras também de 15 a 20 mm. Os valores absolutos de carga a ruptura, em torno de 1960 
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a 2450 newtons (N) asseguram requisitos mecânicos mais que adequados mesmo em casos 

com solicitações mecânicas particulares, como por exemplo, pisos de almoxarifados, oficinas 

mecânicas, laboratórios, etc. Quanto a resistência mecânica a flexão, a norma Européia UNI 

EN 100 faz referência ao valor médio que deve apresentar o MRF > 27 N/mm², para um 

revestimento prensado e com AA < 0,5% (BIFFI, 2002). Segundo a ISO 13006 /NR 13818, o 

porcelanato deverá apresentar o MFR ≥ 35 MPa (ABNT NBR 13818 : 1997).  

 

2.4.3 Avaliação microestrutural 

As placas cerâmicas de grês porcelanato são caracterizadas por uma microestrutura 

densa, com uma baixa porosidade e em grande parte fechada. As fases cristalinas estão 

representadas fundamentalmente por grânulos residuais de quartzo e por pequenos cristais de 

mulita inclusos em uma fase amorfa vítrea. Nestes produtos completamente vitrificados, a 

porosidade é muito baixa (0,1% como absorção de água, 0,5% como intrusão de mercúrio) e 

caracterizada por poros relativamente grandes (1-10 mm). A porosidade fechada está em torno 

de 6% com dimensões dos poros tendencialmente maiores do que aqueles dos poros abertos 

(BIFFI, 2002). 

A avaliação microestrutural é realizada nos corpos cerâmicos queimados através da 

análise de transformação de fases por técnicas de DRX, como também a formação de mulita e 

evolução de porosidade por MEV, na superfície de fratura. 

 

2.4.4 Resistência à abrasão 

A resistência à abrasão representa a oposição ao desgaste superficial do esmalte das 

placas cerâmicas causado pelo movimento de pessoas e/ou objetos, inerente, portanto, 

somente aos pisos (ANFACER, 2009). 

Existem dois métodos de avaliação de resistência à abrasão: 

- Superficial: para produtos esmaltados; 

- Profunda: para produtos não-esmaltados. 

  A ABNT NBR 13818: 1997, Anexo D – Determinação da resistência à abrasão 

superficial e Anexo E - Determinação da resistência à abrasão superficial profunda, normatiza 

os métodos de ensaios porem condiciona a acordo entre as partes e obrigação de informação 

na embalagem, adotando a mesma classificação do PEI (Porcelain Enanel Institute), também 

adotada pela ANFACER, conforme as Tabelas 3 e 4. 
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Tabela 3: Classificação de placas cerâmicas esmaltadas quanto à resistência à 
abrasão superficial. 

Grupo (PEI) Classe de Abrasão (ABNT) Resistência à Abrasão 

0 0 Baixíssima 

PEI- 1 1 Baixa 

PEI-2 2 Média 

PEI-3 3 Média Alta 

PEI-4 4 Alta 

PEi-5 5 Altíssima* 

Fonte: ANFACER, 2009. * Altíssima e sem mancha após a abrasão. 

 

Tabela 4: Classificação das placas cerâmicas não esmaltadas quanto à 
resistência à abrasão profunda (mm3). 

Grupo Resistência à Abrasão 

Ia MENOR OU IGUAL A 175 

Ib MENOR OU IGUAL A 175 

IIa MENOR OU IGUAL A 345 

IIb MENOR OU IGUAL A 540 

III NÃO APLICÁVEL 

Fonte: ANFACER, 2009. 

 

2.4.5  Resistência ao gelo 

Na resistência ao gelo que as placas cerâmicas de grês porcelanato evidenciam a sua 

máxima garantia, advinda da ausência quase que total de porosidade e das suas características 

microestruturais. A água não consegue penetrar no interior e então não se estabelece o 

mecanismo de expansão devido à transformação da água em gelo. É uma característica 

importante em placas cerâmicas destinadas a terraços, fachadas e sacadas em cidades com 

temperaturas baixas e câmaras frigoríficas (ANFACER, 2009). 

 

2.4.6  Resistência química e ao manchamento 

É a capacidade que a superfície da placa tem de não alterar sua aparência quando em 

contato com determinados produtos químicos ou agentes manchantes. O resultado do ensaio 

permite alocar o produto em uma classe de resistência para cada agente manchante ou para 



REVISÃO BIBLIOGRÁFICA  39

cada produto químico especificado na norma. Isso decorre do contato da placa cerâmica com 

produtos de uso doméstico e tratamentos de água de piscina. As Tabelas 5 e 6 apresentam as 

classes de resistência química e ao manchamento (ANFACER, 2009). 

 

Tabela 5: Codificação dos níveis de resistência química. 

Produto Concentração A B C 

Ácidos e Álcalis H ( Alta ) HA HB HC 

Ácidos e Álcalis L (Baixa) LA LB LC 

Domésticos  A B C 

Fonte: ANFACER, 2009.  A-Alta, B-Média C-Baixa. 

 

Tabela 6: Resistência a Manchas. 

1 Impossibilidade de remoção 

2 Removível com ácido clorídrico, acetona, hidróxido de potássio (diluído). 

3 Removível com produto de limpeza forte (abrasivo) 

4 Removível com produto de limpeza fraco (detergente) 

5 Máxima facilidade de remoção (água quente) 

Fonte: ANFACER, 2009. 

 

2.4.7 Curva de gresificação 

A gresificação de massas cerâmicas é a medida da evolução da microestrutura do 

material durante a queima. A curva de gresificação (Figura 2) utilizada em revestimentos 

cerâmicos ilustra o comportamento térmico do material em função da temperatura. 

Normalmente, é representada por dois parâmetros: porosidade e sinterização. A porosidade 

pode ser medida pela absorção de água (método mais simples e mais utilizado) ou 

porosimetria de mercúrio, enquanto que a sinterização é medida por retração linear (mais 

utilizado) ou expansão térmica. A temperatura ótima de queima corresponde aquela em que 

coincidem o máximo de retração linear com o mínimo de absorção de água. Esta característica 

é essencial nos revestimentos por implicar em estabilidade dimensional nas peças cerâmicas 

para pequenas variações na temperatura de queima no forno (SANCHEZ-MUÑOZ et al., 

2002). 
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Figura 2: Modelo de curva de gresificação (SANCHEZ-MUÑOS, et al., 2002). 

 

2.4.8 Dilatação térmica 

Sob o ponto de vista da dilatação térmica, o grês porcelanato não se distingue de modo 

significativo das outras placas cerâmicas. Seu valor não se afasta significativamente do valor 

dos produtos mais porosos, de tal modo a não apresentar riscos particulares na utilização do 

grês porcelanato que, ao contrário, devido à compactação estrutural, está em condições de não 

acusar eventuais aumentos dimensionais, contrariamente aos produtos mais porosos, que 

podem apresentá-los. As placas cerâmicas de grês porcelanato devem possuir, segundo a 

norma européia EN 103, um coeficiente de dilatação térmica linear não superior a 9 x 10-6    

°C-1 (BIFFI,2002). 
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3 PROCEDIMENTO EXPERIMENTAL. 

3.1 Materiais e métodos. 

Os procedimentos experimentais foram executados de acordo com o esquema apresentado 

na Figura 3, a seguir. 

 

Matérias-primas

Argila CaulimFeldspato

Plasticidade Moagem 
Peneiramento 

Secagem

Caracterização 
(FRX, DRX, AG, TG, DTA).

Mistura / Homogeneização 
(8% de umidade)

Prensagem Dilatometria 

Secagem

Sinterização 
(1100 ºC, 1150 ºC, 1200 ºC, 1250 ºC.)

Massa específica Retração linear Absorção Porosidade 
aparente 

Módulo de 
resistência à 

flexão 
aparente de queima de água 

MEV DRX  

Figura 1: Esquema do procedimento experimental. 
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3.2  Materiais 

No desenvolvimento do presente trabalho, foram utilizadas as matérias-primas: 

3.2.1 Argila 

A argila medianamente plástica foi fornecida por indústria cerâmica de pisos e 

revestimentos, localizada no município de Camaçari, integrante do pólo cerâmico do 

Recôncavo Baiano e da Região Metropolitana de Salvador – RMS, do estado da Bahia, 

proprietária das jazidas. O material foi coletado nos boxes de matérias-primas da empresa. 

 

3.2.2 Feldspato 

O feldspato foi proveniente do Distrito Pegmatítico de Castro Alves, localizado no 

município de Castro Alves – BA, fornecido por empresa de mineração. O material foi 

coletado na descarga da peneira de expedição e ensacamento de produto acabado da empresa. 

 

3.2.3 Caulim 

O caulim foi fornecido pela indústria cerâmica de pisos e revestimentos, localizada no 

município de Camaçari, integrante do pólo cerâmico do Recôncavo Baiano e da Região 

Metropolitana de Salvador – RMS, do estado da Bahia, proprietária das jazidas. O material foi 

coletado nos boxes de matérias-primas da empresa. 
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3.2.4 Formulações das massas 

As formulações das massas estudadas foram baseadas na literatura e são apresentadas  na 

tabela 7. 

Tabela 1: Formulação das massas. 

MASSA ARGILA % CAULIM % FELDSPATO % 

MJ1 60 0 40 

MJ2 50 10 40 

MJ3 40 20 40 

MJ4 30 30 40 

MJ5 20 40 40 

MJ6 10 50 40 

MJ7 0 60 40 

Fonte: Adaptada de PINHEIRO, 2006. 

 

3.3 Caracterização química das matérias-primas 

A caracterização química tem como objetivo determinar a composição e elementos 

químicos presentes nas matérias-primas utilizadas. As matérias-primas foram moídas,  

peneiradas em peneira de malha 325 mesh (44µm) e secas em estufa por vinte e quatro horas 

a temperatura de 110 ± 5  oC. A composição química foi determinada através de fluorescência 

de raios X por energia dispersiva (FRX), e executada em um equipamento EDX 700 

Shimadzu do laboratório de FRX do Instituto de Química da Universidade Federal da Bahia – 

IQ-UFBA. Foi utilizado o método semi-quantitativo em atmosfera de vácuo. Os resultados 

obtidos são apresentados em forma de óxidos mais estáveis dos elementos químicos 

presentes. Por limitação do método, somente os elementos entre Na (12) e U (92), na tabela 

periódica são detectados. 

 

3.4 Caracterização mineralógica 

A caracterização mineralógica por difração de raios X permite a identificação e 

quantificação das fases cristalinas dos minerais presentes nos materiais. As matérias-primas 

com granulometria abaixo de 325 mesh (44µm) e secas em estufa por vinte e quatro horas a 

temperatura de 110 ± 5  oC, foram caracterizadas por difração de raios X (DRX), executada 
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no laboratório de DRX do IQ-UFBA, em um equipamento XRD-6000 Shimadzu com tubo de 

Cu (λ=1,54056 Å). A tensão utilizada foi de 40 kV e a corrente de 30mA, com varredura de 2o 

a 80o para 2θ, com velocidade de 2o/ min e passo de 0,02o. A identificação das fases de cada 

matéria-prima foi obtida por comparação entre os picos gerados no difratograma com as 

cartas padrões do software JCPDF cadastradas no ICDD (International Center for Difraction 

Data). 

 

3.5 Análises térmicas 

Segundo o Comitê de Nomenclatura da Confederação Internacional de Análises Térmicas 

(ICTA). Análise térmica é um termo que abrange um grupo de técnicas nas quais uma 

propriedade física ou química de uma substância ou de seus produtos de reação, é monitorada 

em função do tempo ou temperatura, enquanto a temperatura da amostra, sob uma atmosfera 

específica, é submetida a uma programação controlada. Esta definição também é adotada pela 

União Internacional de Química Pura e Aplicada (IUPAC) e pela Sociedade Americana de 

Testes de Materiais (ASTM). 

 

3.5.1 Análise termogravimétrica 

A análise termogravimétrica (TG) é a técnica na qual uma mudança da massa de uma 

substância é medida em função da temperatura enquanto esta é submetida a uma programação 

controlada. A TG foi realizada utilizando um analisador térmico Thermogravimetric Analizer 

TGA-51 da Shimadzu, do Centro de Tecnologia do Gás – RN (CTGÁS), obedecendo aos 

procedimentos recomendados pelo fabricante. A analise dos resultados foi efetuada utilizando 

software TA-60, fornecido pela Shimadzu.  

 

3.5.2 Análise térmica diferencial 

A análise térmica diferencial (DTA) é a técnica na qual a diferença de temperatura 

entre uma substância e um material de referência é medida em função da temperatura 

enquanto a substância e o material de referência são submetidos a uma programação 

controlada de temperatura. A DTA foi realizada usando um analisador térmico Diferential 

Thermal Analizer DTA-50 da Shimadzu do CTGÁS, obedecendo aos procedimentos 

recomendados pelo fabricante. A análise dos resultados foi efetuada utilizando software TA-

60, fornecido pela Shimadzu.  
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3.5.3 Análise térmica dilatométrica 

A análise térmica dilatométrica ou dilatometria (DIL) é a técnica na qual a mudança nas 

dimensões de uma amostra é medida em função da temperatura enquanto esta é submetida a 

uma programação controlada. A dilatometria foi executada utilizando um dilatômetro modelo 

BP 3000 da BP Engenharia, localizado no laboratório de Materiais Cerâmicos e Metais 

Especiais-LMCME, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte - UFRN. 

 

3.6 Índice de plasticidade 

Plasticidade é a propriedade os solos finos, entre largos limites de umidade, de se 

submeterem a grandes deformações permanentes, sem sofrer ruptura, fissuramento ou 

variação de volume apreciável (ABNT /NBR 7250/82). No caso da argila esta propriedade é 

um fator determinante para a qualidade da cerâmica em função do processamento adotado. 

 

3.6.1 Limite de liquidez 

Limite de Liquidez (LL) de um solo é o teor de umidade que separa o estado de 

consistência líquido do plástico e para o qual o solo apresenta uma pequena resistência ao 

cisalhamento. Foi determinado de acordo com a norma ABNT/NBR 6459/84 (NBR, 1984), 

no laboratório de Materiais Cerâmicos LMC-UFRN. 

 

3.6.2 Limite de plasticidade 

Limite de Plasticidade (LP) é o extremo inferior do intervalo da variação do teor de 

umidade no qual o solo apresenta comportamento plástico. Foi determinado de acordo com a 

norma ABNT/NBR 7180/84 (ABNT 1984) no LMC-UFRN. 

 

3.6.3 Índice de plasticidade 

  O Índice de Plasticidade (IP) é entre os índices que relacionam os limites de liquidez, 

plasticidade e às vezes o teor de umidade dos solos, o mais utilizado atualmente. Representa a 

quantidade de água necessária a acrescentar ao solo para que este passe do estado plástico ao 

estado líquido. É definido como a diferença entre os limites de liquidez e plasticidade, foi 

calculada de acordo com a Equação 3.1, ABNT/NBR 7180/84 (ABNT 1984). 
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LPLLIL −=    (3.1) 

 

IP – Índice de Plasticidade 

LL – Limite de Liquidez 

LP – Limite de Plasticidade 

De acordo com a literatura os solos argilosos podem ser classificados a partir de seus 

índices de plasticidade em: 

 1 < IP <7....................................................... Fracamente plástico 

 7 <IP < 15..................................................... Medianamente plástico 

 IP > 15.......................................................... Altamente plástico 

 

3.7  Análise granulométrica 

Na operação de moagem via seca e conformação de placas cerâmicas por prensagem, a 

análise granulométrica (AG) é de importância fundamental. A distribuição granulométrica da 

massa cerâmica interfere na estabilidade dimensional à medida que o tamanho, formato, 

rugosidade e a homogeneização do pó, influenciam no preenchimento do molde de prensagem 

e empacotamento das partículas, determinando assim os pontos de contato onde ocorrem as 

reações de sinterização, que juntamente com os parâmetros de sinterização irão destacar as 

propriedades tecnológicas do produto. 

A análise granulométrica, das matérias primas e massas com granulometria abaixo de 325 

mesh, foi executada através de classificação de partículas por difração a laser, em um 

granulômetro a laser modelo 1180 CILAS do laboratório LMCME-UFRN. 

 

3.8  Conformação dos corpos-de-prova 

Para conformação dos corpos-de-prova (CP) foi utilizada matriz de aço SAE 1045 

temperada e com dimensões de 60 x 20 x 5 mm, elaborados sete amostras e selecionados  

cinco CP, conforme norma ABNT NBR 13818: 1997. A etapa de conformação mecânica 

consiste de prensagem em matriz uniaxial à pressão de 45 MPa, com manutenção da pressão 

máxima por  um período de um minuto para estabilização homogeneização das partículas.. 

Depois de conformados os CP foram mantidos em estufa a 110 °C por vinte e quatro 

horas, para eliminação de umidade e consolidação de resistência mecânica a verde. Após 

período de secagem e arrefecimento em estufa até a temperatura ambiente foram pesados em 
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balança de precisão Marte A 200 com resolução de 0,001 g e medidos nas três dimensões com 

paquímetro Digimatic digital Mitutoyio com resolução de 0,05 mm. 

 

3.9  Sinterização dos corpos-de-prova 

Sinterização é um processo termicamente ativado que consiste na consolidação, 

densificação, recristalização e ligação obtidas por tratamento térmico dos pós de uma mistura 

(massa), durante ou após compactação, em temperaturas abaixo do ponto de fusão do 

componente principal e que envolve transporte de massa em escala atômica. 

A etapa de sinterização dos CP foi realizada em forno mufla, marca JUNG com controle 

eletro-eletrônico, na Coordenação de Materiais (COMAT), do CENTRO DE PESQUISA E 

DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DA BAHIA (CEPED), em atmosfera natural sob 

patamar de 60 min e taxa de aquecimento de 5  oC/min. As temperaturas de sinterização foram 

de 1100 oC, 1150 oC, 1200 oC e 1250 oC, o resfriamento foi de forma natural, com o forno 

desligado e fechado até atingir a temperatura ambiente. Após a sinterização os CP foram 

medidos e pesados em balança de precisão. 

 

3.10 Caracterização tecnológica dos corpos-de-prova 

A caracterização tecnológica dos CP é um dos parâmetros mais importantes no estudo e 

formulação de massas cerâmicas, pois através destes serão classificados de acordo com as 

normas nacionais e internacionais vigentes e adotadas conforme o mercado consumidor a que 

será destinado. Como parâmetros de caracterização tecnológica para o presente trabalho 

foram adotados, os valores da média aritmética simples dos cinco melhores resultados obtidos 

e apresentados em gráficos de: Retração Linear (RL), Absorção de Água (AA), Porosidade 

Aparente (PA), Massa Específica Aparente (MEA) e Módulo de Resistência à Flexão em três 

pontos (MRF). 

 

3.10.1 Retração linear de queima (RLq) 

A retração linear é a medida da variação dimensional linear do CP após sinterização 

nos parâmetros de temperatura e patamar de sinterização especificado, e espelha o grau de 

densificação da mistura (massa) nestas condições (MELO, 2006). 
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Para obtenção da retração linear os CP foram medidos com paquímetro digital 

centesimal, antes e depois da sinterização e com os valores encontrados em seus 

comprimentos foi calculada, utilizando a Equação 3.2 (SANTOS, 1989).   

 

( ) ( ) 100L
LL%RL

O

FO ×⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡ −=    (3.2) 

 

RL – Retração Linear 

LO – Comprimento inicial (mm) – Verde 

LF – Comprimento final (mm) – Sinterizado 

 

3.10.2 Absorção de água (AA) 

A absorção de água tecnicamente classifica as cerâmicas de revestimento junto a 

outras propriedades e representa o quanto de água é absorvido pelo corpo cerâmico após 

sinterização. Determina sua resistência ao gelo, grau de porosidade e é inversamente 

proporcional ao grau de compactação. 

Para determinação de absorção de água (AA) os CP foram acondicionados em bandeja 

tipo gaveta com circulação total de água, dotada de pinos verticais, que fossem mantidos nesta 

posição. Em seguida foram, imersos em água destilada, com total submersão, mantendo uma 

lâmina de água de 5 cm acima da sua borda superior, e submetidos à fervura por um período 

de duas horas mantendo o nível dinâmico através de bóia mecânica e em seguida arrefecidos 

em água destilada até a temperatura ambiente (NBR -13818, 1997). 

Os CP foram retirados da bandeja e secos com pano de algodão umedecido para 

eliminação do excesso de umidade superficial e em seguida pesados em balança analítica, 

para determinação da absorção de água, de acordo com a Equação 3.3, a seguir. 

 

( ) ( )
100

P
PP

%AA
s

su ×
−

=    (3.3) 

 

AA – Absorção de água (%) 

Pu – Peso úmido (g) 

Ps – Peso seco (g) 

 



PROCEDIMENTO EXPERIMENTAL 49

3.10.3 Porosidade aparente (PA) 

A porosidade aparente (PA) quantifica em percentual o volume total de poros abertos 

em relação ao volume do corpo-de-prova. 

Após a pesagem para determinação da absorção de água (AA), os CP foram 

depositados em recipiente com água destilada, para então serem pesados utilizando a mesma 

balança analítica, possuidora de dispositivo para pesagem imersa em água, sendo então 

determinada a Porosidade Aparente de acordo com a Equação 3.4 (SANTOS, 1989). 

 

( ) ( )
( ) 100PP

PP%PA
iu

su ×⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡

−
−=     (3.4) 

 

PA – Porosidade Aparente (%) 

Pu – Peso Úmido (g) 

Ps – Peso Seco (g) 

Pi – Peso Imerso (g) 

 

3.10.4 Massa específica aparente (MEA) 

A massa específica aparente (MEA) é a razão entre a massa do CP e seu volume, 

quantifica o volume total de poros fechados do CP e evidencia seu grau de leveza, 

tecnicamente determina o peso por metro quadrado de piso cerâmico. A MEA foi determinada 

de acordo com a Equação 3.5 (SANTOS, 1989). 

 

( ) ( )iu

S3

PP
PcmgMEA −=     (3.5) 

 

MEA – Massa específica aparente (g/cm3) 

Ps – Peso seco (g) 

Pu – Peso úmido (g) 

Pi – Peso imerso (g) 
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3.10.5 Módulo de resistência à flexão (MRF) 

Nos materiais cerâmicos o módulo de resistência à flexão é proporcional aos defeitos 

existentes que ocorrem durante o processo de produção dos materiais. Assim espelham a 

importância do controle das etapas de produção dos materiais cerâmicos (ACCHAR, 2000). 

Os CPs foram medidos nas três dimensões após sinterização e submetidos a ensaio de 

ruptura por flexão em três pontos. (NBR 13818:1997) 

O ensaio de resistência à flexão em três pontos foi realizado em máquina de ensaio 

Gabrielli – CRAB424 mod 546 - QD/SIN-11028-50, utilizando a menor célula de carga e 

dispositivo de carga em três pontos com L = 38 mm, com velocidade de aumento de carga (1 

± 0,2) MPa/s. 

Cálculo da MRF foi efetuado de acordo com a Equação 3.6. 

 

( ) ( )
( )2hb2

LF3MPaMRF
×

×=    (3.6) 

 

             MRF – módulo de resistência à flexão (MPa) 

             F – Força aplicada (N) 

             L – Distância entre barras de apoio (mm) 

             b – Largura do CP ao longo da ruptura (mm) 

             h – Espessura do CP (mm) 

 

3.10.6 Curva de gresificação 

A gresificação de massas cerâmicas é a medida da evolução da microestrutura do 

material durante a queima. A curva de gresificação utilizada em revestimentos cerâmicos 

ilustra o comportamento térmico do material em função da temperatura.  

Para determinação da curva de gresificação foram utilizados os valores encontrados nos 

procedimentos de cálculo de absorção de água (AA) e retração linear de queima (RLq). 

 

3.11 Caracterização Microestrutural dos CP Sinterizados 

As analises mineralógica e micro-estrutural do produto sinterizado foram realizadas 

através de técnicas de difração de raios X (DRX) e microscopia eletrônica de varredura 

(MEV). 
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3.11.1  Caracterização Mineralógica dos CP Sinterizados (DRX) 

Os CP foram moídos manualmente até uma granulometria abaixo de 325 mesh e 

analisados conforme o item 3.4 - caracterização mineralógica. 

 

3.11.2 Caracterização microestrutural por microscopia eletrônica de varredura 

(MEV) 

A caracterização microestrutural por MEV foi realizada nas superfícies de fratura dos 

CP sinterizados após ensaio mecânico (MRF), por um microscópio eletrônico de varredura, 

marca Shimadzu, modelo SSX-550 do laboratório de Ensaios de Materiais do CTGÁS, 

utilizando voltagem de aceleração de elétrons entre 20 e 26kV. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

4.1 Caracterização das matérias-primas 

A caracterização química e mineralógica tem como objetivo identificar a composição das 

matérias-primas utilizadas, seus elementos e fases. 

 

4.1.1 Caracterização química (FRX) 

  Na Tabela 8 são apresentados os resultados da composição química em forma de 

óxidos, das matérias-primas utilizadas, obtidas por técnica de fluorescência de raios X. As 

análises de fluorescência de raios X apresentaram composição esperada para cada matéria-

prima. Os elementos, em termos quantitativos e qualitativos, estão de acordo com a literatura 

especifica para formulação de massa cerâmica branca, bem como materiais empregados por 

fabricantes nacionais e internacionais de grês porcelanato e de acordo com o Catálogo de 

Matérias-Primas (CBPM-IPT, 2006). 

As matérias-primas apresentaram como constituintes básicos os óxidos de silício 

(SiO2) e alumínio (Al2O3). A Argila apresentou o teor de 2,36 % de Fe2O3 constituinte 

indesejável para materiais de queima clara, pois confere a coloração avermelhada nas 

cerâmicas após a sinterização. Entretanto este percentual é aceitável, tendo em vista que 

muitas empresas da Europa utilizam argilas com porcentagens elevadas de Fe2O3 para 

produção de grês porcelanato (BIFFI, 2002). 

A concentração de TiO2 pode contribuir para atenuar o efeito do Fe2O3 na coloração 

do corpo sinterizado. Os outros agentes encontrados na argila, como os óxidos alcalinos (K2O 

e Na2O) e alcalino-terrosos (CaO e MgO), apresentam individualmente baixos valores 

percentuais, caracterizando assim, a alta refratariedade dos materiais. Estes óxidos juntamente 

com o óxido de ferro atuam como material fundente (JORDAN, 1999). 

O feldspato apresentou um teor de 11,97% de K2O e 3,16% de Na2O, fundentes de 

elevados teores de álcalis que reduzem a temperatura de queima, sendo por tanto, de acordo 

com a literatura indicado para porcelanatos. O teor de Fe2O3 apresenta-se de acordo com 

vários feldspatos utilizados na produção de grês porcelanato na Europa. O caulim apresentou 

baixos teores de Fe2 O3 e de TiO2, além dos constituintes básicos SiO2 e Al2O3. Os óxidos 

alcalinos e alcalinos terrosos presentes juntamente com o oxido de ferro atuam como material 

fundentes. Todos os óxidos se encontram em faixas aceitáveis, para o mercado de grês 

porcelanato (BIFFI, 2002). 
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Tabela 1: Composição química das matérias-primas (IQ/UFBA, 2008). 

 Óxidos 

 presentes 

 Concentrações 

em peso (%) 

  

 Argila Feldspato Caulim 

SiO2 67,79 65,83 66,58 

Al2O3 24,00 17,53 29,63 

TiO2 1,57 ___ 1,70 

K2O 2,76 11,97 0,82 

Fe2O3 2,36 0,54 0,74 

MgO 0,86 ___ 0,13 

P2O5 0,16 ___ 0,12 

ZrO2 0,07 ___ 0,08 

CaO 0,05 0,06 0,04 

Na2O 

BaO 

0,08 

0,10 

3,16 

___ 

0,07 

0,03 

Outros 0,19 0,91 0,06 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: IQ/UFBA, 2008. 

 

4.1.2 Caracterização mineralógica (DRX) 

A caracterização mineralógica das matérias primas realizada pela técnica de difração 

de raios X (DRX), para identificação das fases cristalinas é apresentada através dos 

difratogramas nas Figuras 4 a 6. 

 

  4.1.2.1 Caracterização mineralógica da argila 

A Figura 4, apresenta o difratograma de raios X da argila, cujos picos destacam as 

fases cristalinas do argilomineral Caulinita (NaO.3Al4Si6O15(OH)6 ) e de Quartzo (SiO2). 

Existem outros minerais presentes e constantes da análise de FRX (Tab 8), que não são 

detectados em função de sua baixa concentração (PINHEIRO, 2006). 
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Figura 1: Difratograma de raios X da argila (IQ/UFBA, 2008). 

 

4.1.2.2 Caracterização mineralógica do feldspato 

O difratograma do feldspato, Figura 5 apresenta as fases cristalinas do Quartzo (SiO2), 

Microclínio (KAlSi3O8) e Albita (NaAlSi3O8), indicando que o mineral é constituído 

fundamentalmente de quartzo e feldspatos sódico e potássico. 
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Figura 2: Difratograma de raios X do feldspato (IQ/UFBA,2008). 

 

4.1.2.3 Caracterização mineralógica do caulim. 

A Figura 6 mostra o difratograma de raios X do Caulim, detecta a presença das fases 

cristalinas da Caulinita (NaO.3Al4Si6O15(OH)6) e do Quartzo (SiO2) ,por ser uma argila, 

aplica-se a este todos as observações do item 4.1.2.1. O caulim e a argila  do Recôncavo 

Baiano são argilominerais de queima clara.(CBPM-IPT, 2006). 



RESULTADOS E DISCUSSÃO 56

10 20 30 40 50 60 70 80
0

1000

2000

3000

4000

5000

2

2
22

2

2 2
2

2

NaO.3Al4Si6O15(OH)6 - Caulinita2

11
1

1

1

1
1

1

SiO2 - Quartzo 1
In

te
ns

id
ad

e 
(c

ps
)

2θ  

Figura 3: Difratograma de raios X do caulim (IQ/UFBA, 2008). 

 

4.1.3 Análise granulométrica matérias-primas 

A distribuição granulométrica da massa cerâmica interfere na estabilidade dimensional 

à medida que o tamanho, o formato, a rugosidade e a homogeneização do pó determinam o 

preenchimento do molde de prensagem e, posteriormente, determinam os pontos de contato 

entre as partículas, pontos estes onde ocorrem as reações de sinterização (PRADO et al., 

2008). Em principio, as diferentes frações granulométricas que compõem uma argila 

comportam-se de maneiras distintas durante a sinterização (VIEIRA et al., 2007). 

 

4.1.3.1 Argila 

A Argila apresentou distribuição granulométrica conforme Figura 7, com diâmetro das 

partículas variando na faixa de 0,03 a 24 µm, sendo 10% do volume passante corresponde a 

partículas com diâmetro inferior a 1.05 µm, 21.5 % do volume passante corresponde a 

partículas do com diâmetro inferior a 2,0 µm (fração argila), 50% do volume passante 

corresponde a partículas do com diâmetro 5,23 µm 90% do volume passante corresponde a 

partículas com diâmetro 12,21 µm apresentando no total um diâmetro médio de 6,12 µm. 
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Figura 4: Analise granulométrica da argila (LMCME-UFRN, 2009). 

 

4.1.3.2 Feldspato 

O Feldspato apresentou distribuição granulométrica conforme Figura 8,  com diâmetro 

das partículas variando na faixa de 0,03 a 34 µm, sendo 10% do volume passante corresponde 

a partículas com diâmetro inferior a 1.20 µm, 20 % do volume passante corresponde a 

partículas do com diâmetro inferior a 2,0 µm (fração argila), 50% do volume passante 

corresponde a partículas do com diâmetro 6,44 µm, 90% do volume passante corresponde a 

partículas com diâmetro 18,41 µm, apresentando no total um diâmetro médio de 8,52 µm. 
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Figura 5: Análise granulométrica do feldspato (LMCME-UFRN, 2009). 

 

4.1.3.3 Caulim. 

O Caulim apresentou distribuição granulométrica conforme Figura 9, com diâmetro 

das partículas variando na faixa de 0,03 a 26 µm, sendo 10% do volume passante corresponde 

a partículas com diâmetro inferior a 0,80 µm, 25,5 % do volume passante corresponde a 

partículas do com diâmetro inferior a 2,0 µm (fração argila), 50% do volume passante 

corresponde a partículas do com diâmetro 4,81 µm, 90% do volume passante corresponde a 

partículas com diâmetro 16,62 µm, apresentando no total um diâmetro médio de 6,01 µm. 
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Figura 6: Análise granulométrica do Caulim (LMCME-UFRN, 2009). 

 

A Tabela 9 apresenta de forma simplificada em percentual a distribuição 

granulométrica das matérias-primas. 

 

Tabela 2: Distribuição granulométrica das matérias-primas (µm). 

Matéria-prima 10% 50% 90% Médio 

Argila 1.05 5,23 12,21 6,12 

Feldspato 1.20 6,44 18,41 8,52 

Caulim 0,80 4,81 16,62 6,01 
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4.1.4 Índice de plasticidade 

O índice de plasticidade da Argila determinado conforme capitulo 3,  item 3.6 é 

apresentado na tabela 10  (ABNT/NBR 7180 : 1984). 

 

Tabela 3: Limite de liquidez, limite de plasticidade e índice de plasticidade da 
argila. (ABNT/NBR 7180: 1984). 

Matéria Prima 
Limite de 

Liquidez-LL (%) 

Limite de 

Plasticidade-LP (%) 

Índice de 

Plasticidade-IP (%) 

Argila Medianamente 

plástica 
38,56 27,15 11,42 

Fonte: (LMC-UFRN, 2009). 

 

Com um índice de plasticidade igual a 11,42 % a argila plástica é classificada como 

argila medianamente plástica, sendo, portanto recomendada para pisos gresificados cujos 

valores estão compreendidos na faixa intermediária de IP= 10-20% (SAMPAIO et al., 2007).  

 

4.1.5 Análises térmicas 

4.1.5.1 Análise termogravimétrica (TG) com derivada (DrTG) da argila 

A Figura 10, curva obtida na análise termogravimétrica (TGA) com derivada (DrTGA) 

da Argila, apresenta conforme curva termogravimétrica (TGaA)  perda de massa  de 0,785%, 

entre as temperaturas de 30 °C e 230 °C,  decorrente da perda de água livre e adsorvida. A 

redução contínua de massa até 8,255%, corresponde a fenômenos físicos, reações químicas e 

desenvolvimentos de microestruturas. A desidroxilização, (perda de OH) ocorre a temperatura 

de aproximadamente 550 °C iniciando a formação da metacaulinita, a inversão do quartzo α 

para β ocorre entre 573 °C e 900 °C. Entre 950 °C e 1000 °C a metacaulinita transforma-se 

em uma estrutura tipo espinélio e em sílica livre amorfa. O espinélio, uma fase instável de não 

equilíbrio, certamente transforma-se em mulita acima de 1075 °C, denominada mulita 

primária em função de sua formação em baixa temperatura. (BERNARDIN, 2006). 

De acordo com a curva derivada termogravimétrica (DrTGA ) aos 569,68 °C ocorre a 

maior velocidade de perda de massa,  isto ocorre provavelmente devido à perda de água 

composicional e de oxidação de matéria orgânica com liberação de gás carbônico 

(PINHEIRO, 2006). 
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Figura 7: Curva termogravimétrica (TGA) com derivada (DrTGA ) da argila 

(CTGÁS, 2009). 

 

4.1.5.2 Análise termodiferencial (DTA) da argila. 

A Figura 11 mostra a curva obtida na analise termodiferencial (TD) da Argila, 

apresenta segundo a curva (TD) um pico endotérmico a 523,59 °C correspondente a perda de 

água estrutural da caulinita. Segundo Sanches (SANCHES et al., 1997), para faixas de 

temperatura entre 500 °C e 700 °C ocorre a maior perda de água estrutural da caulinita. A 

caulinita entre 700 °C e 900 °C transforma-se em metacaulinita, entre aproximadamente 1040 

°C e 1070 ºC possivelmente ocorre à formação do espinélio, em 1194,13 °C o pico 

exotérmico pode ser atribuído à nucleação e cristalização de mulita (MORAIS, 2007).  
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Figura 8: Curva termodiferencial (TD) da argila (CTGÁS, 2009). 

 

4.1.5.3 Análise termogravimétrica (TG) com derivada (DrTG) do feldspato 

A Figura 12, curva obtida na analise termogravimétrica (TGA) com derivada (DrTGA) 

do Feldspato, apresenta conforme curva termogravimétrica (TGA)  perda de massa  de 

0,555%, entre as temperaturas de 30 °C e 150 °C ,  decorrente da perda de água superfície e 

adsorvida, seguida de uma  redução contínua de massa correspondente à volatilização da 

matéria orgânica até 1,632%. Entre 700 °C e 1000 °C pode ocorrer à formação da sanidina, 

um feldspato alcalino homogêneo de alta temperatura, dependendo da razão sódio: potássio. 

A 990 o C inicia-se nas massas cerâmicas a formação de um líquido eutético a partir do 

feldspato e sílica. A temperatura do eutético depende do tipo de feldspato; para o feldspato 

potássico, o eutético forma-se a 990 °C; para o feldspato sódico o eutético forma-se a 1.050 

°C. A temperatura mais baixa para formação de líquido apresentada pelo feldspato potássico é 

benéfica para a redução na temperatura de queima. A presença da albita no feldspato 

potássico pode reduzir a temperatura de queima em até 60 °C. Como a temperatura continua a 

subir, a porosidade é eliminada via sinterização por fase viscosa. (BERNARDIN, 2006). 

De acordo com a curva derivada termogravimétrica (DrTGA) aos 1095,32 °C ocorre a 

maior velocidade de perda de massa por provável mudança de fase do microclínio  para 

leucita (PINHEIRO 2006). 
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Figura 9: Curva termogravimétrica (TGA) com derivada (DrTGA) do feldspato 

(CTGÁS, 2009). 

 

4.1.5.4 Análise termodiferencial (ATD) do feldspato. 

A Figura 13 curva obtida na analise termodiferencial (TD) do Feldspato, apresenta 

segundo a curva (TD) um pico endotérmico a 509,18 °C pode ser atribuída à liberação 

hidroxila de alguma mica existente ou a perda de CO2 de algum possível carbonato existente, 

conforme comentado no item anterior. O pico exotérmico a 1157,65 °C indica fase liquida, 

em função da presença da albita  que reduz  a temperatura de sinterização,   promove a 

nucleação e cristalização da mulita e eliminação de porosidade via sinterização por fase 

viscosa. Segundo Sanches (SANCHES et al., 1997), pode ocorrer uma provável mudança de 

fase do Microclínio (KAlSi3O8) para uma Leucita (KAlSi2O6) e uma Sílica vitrificada (SiO2). 

 
Figura 10: Curva termodiferencial (DTA) do feldspato (CTGÁS, 2009). 
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4.1.5.5 Análise termogravimétrica (TG) com derivada (DrTG) do caulim. 

A Figura 14, curva obtida na analise termogravimétrica (TGA) com derivada (DrTGA 

) do Caulim,  apresenta conforme curva termogravimétrica (TGA)  redução continua de massa 

da caulinita, até uma perda total de massa de 8,559. Com o caulim por ser este uma argila 

caulinítica, ocorrem os mesmos fenômenos descritos para a argila. A curva derivada 

termogravimétrica (DrTGA) aos 575,47 °C apresenta a maior velocidade de perda de massa, 

isto ocorre provavelmente devido a perda de água composicional e de oxidação de matéria 

orgânica, liberando vapor de água e gás de carbônico.Apresentou curva característica de taxa 

de aquecimento de 5 °C/min (SANTOS, 1989; ACCHAR,2006). 

 
Figura 11: Curva termogravimétrica (TGA) com derivada (DrTGA) do caulim 

(CTGÁS, 2009). 

 

4.1.5.6 Análise termodiferencial (DTA) do caulim. 

A Figura 15, curva obtida na analise termodiferencial (TD) do Caulim, o caulim 

apresenta segundo a curva (TD) um pico endotérmico a 523,64 °C correspondente a perda de 

água estrutural da caulinita. Segundo Sanches (SANCHES et al 1997), para faixas de 

temperatura entre 500 °C e 700 °C ocorre a maior perda de água estrutural da caulinita, o que 

ficou demonstrado no gráfico da curva TGA A caulinita entre 700 °C e 900 °C transforma-se 

em metacaulinita ocorrendo os demais fenômenos descritos para a argila plástica, o pequeno 

pico exotérmico em torno de 1000 °C  pode ser atribuído a transformação da caulinita em 

espinélio e em seguida em mulita primária e sílica livre amorfa (BERNARDIN,2006). 
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Figura 12: Curva termodiferencial (DTA) do caulim. 

 

Foram escolhidas as formulações MJ2 e MJ6 nas temperaturas de 1100 °C, 1200 °C e 

1250 °C para análises térmicas, estudo das transformações de fases e micro-estrutural, em 

função dos percentuais de Caulim e Argila, de acordo com a Tabela 7. 

 

4.1.5.7 Análise termogravimétrica (TG) com derivada (DrTG) de MJ2 

(CTGAS, 2009). 

A Figura 16, curva obtida na analise termogravimétrica (TGA) com derivada (DrTGA) 

de MJ2, formulação de maior percentual de argila com os três componentes, a curva 

termogravimétrica (TGA) mostra a perda de massa  de 0,501%, entre as temperaturas de 30 

°C e 290 °C, decorrente da perda de água livre e adsorvida, seguida de uma  redução continua 

de massa correspondente a volatilização da matéria orgânica, e uma perda de massa até 

6,264%, entre as temperaturas de 290 °C e 1250 °C. A desidroxilização (perda de OH) ocorre 

entre as temperaturas de 500 °C e 700 °C, decorrentes dos mesmos fenômenos ocorridos com 

as matérias-primas iniciando a formação da metacaulinita, que após se transformar em 

espinélio, em torno 1000 °C transforma-se em mulita (BERNARDIN, 2006). 

De acordo com a curva derivada termogravimétrica (DrTGA ) aos 571,76 °C ocorre a 

maior velocidade de perda de massa, isto ocorre provavelmente devido a perda de água 

composicional e de oxidação de matéria orgânica (PINHEIRO, 2006). 
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Figura 13: Curva termogravimétrica (TGA) com derivada (DrTGA) de MJ2 ( 

CTGÁS, 2009). 

 

4.1.5.8 Análise termodiferencial (DTA) de MJ2.  

A Figura 17, curva obtida na analise termodiferencial (TD) de MJ2, segue o padrão 

das curvas das matérias-primas, com um pico endotérmico a 508,96 °C pode ser atribuída a 

liberação hidroxila e de gás carbônico. O pico exotérmico pode indicar ter ocorrido a 1119,19 

°C a transformação da metacaulinita ou espinélio, em mulita primária (cristais lamelares), a 

1150 °C inicia a sinterização, com a transformação da mulita primária em mulita secundária e 

vitrificação do óxido de silício. Segundo Santos (1989), formando então estruturas que irão 

reforçar o corpo cerâmico aumentando sua resistência mecânica. 
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Figura 14: Curva termodiferencial (DTA) de MJ2 (CTGÁS, 2009). 

 

4.1.5.9 Análise dilatométrica de MJ2. 

A Figura 18, mostra a curva de expansão dilatométrica de MJ2, durante ensaio de 

dilatação térmica a uma taxa de aquecimento de 5 °C/min. A curva apresenta até a 

temperatura de 900 °C uma expansão. Até essa faixa de temperatura já ocorreram fenômenos 

como a eliminação da água de umidade e da água adsorvida em forma de gás até a 

temperatura máxima de 200 ºC, reações de desidroxilação (perda de OH), inversão do 

quartzo, formação da metacaulinita e provavelmente formação de espinélio. A 900 °C ocorre 

um patamar de estabilização até aproximadamente 950 °C, decorrente do equilíbrio entre a 

expansão e formação de fase liquida e a partir desta temperatura inicia a retração, resultado 

das transformações de fases, sinterização por fase viscosa e eliminação de porosidade. O 

início de sinterização em temperatura mais baixa pode ser em função da albita presente no 

feldspato, cujo teor é de 40 % na formulação MJ2. A partir de 1100 °C a queda brusca, que 

pode ser atribuída à difusão volumétrica, que é responsável pela retração e densificação, junto 

com a formação de fase líquida. O liquido proveniente desta região escoa para os interstícios 

entre as partículas mais refratárias, que não se fundiram, e por capilaridade provoca a 

aproximação dessas partículas, o que resulta em uma retração bastante significativa. 

(MORAIS, 2007). A partir de 1100 °C até 1200 °C ocorre à sinterização da massa com 

formação de mulita secundária (cristais aciculares), que aumenta a resistência mecânica, 

elimina de poros e diminui a absorção de água (BERNARDIN, 2006).   
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Figura 15: Curva dilatométrica de MJ2 (LMCME-UFRN, 2009). 

 

4.2 Caracterização dos corpos-de-prova sinterizados 

4.2.1 Caracterização mineralógica 

4.2.1.1 Caracterização mineralógica de MJ2  

As Figuras 19, 20 e 21 apresentam os difratogramas dos corpos de prova após 

sinterização de MJ2 e MJ6 nas temperaturas de 1100 °C, 1200 °C e 1250 °C, moídos e 

pulverizados em peneira de 325 mesh (44µm), condições idênticas da análise mineralógica 

das MP, para comparação das mudanças de fase após processamento de sinterização. A 

interpretação de mudança ou formação de fases é apenas qualitativa, pois o processo ocorre 

fora do equilíbrio termodinâmico (BERNARDIN, 2006). 

A Figura 19, difratograma de raios X de MJ2 sinterizada a 1100 °C apresenta picos 

onde são identificadas as fases correspondentes aos minerais: quartzo, mulita e microclínio. A 

mulita acredita-se ser constituídas de cristais lamelares que caracteriza a mulita primária 

decorrente da transformação do espinélio à temperatura de aproximadamente 1075 °C. A 

presença do microclínio cuja temperatura de fusão é de 1180 °C, indica a fusão parcial do 

feldspato potássico, a albita presente no feldspato sódico, funde totalmente e reduz a 

temperatura de formação de líquido. O quartzo indica a presença de fase vítrea, na forma 
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cristalina tem temperatura de fusão de aproximadamente 1720 °C, na forma de sílica amorfa é 

uma fase residual proveniente da decomposição da metacaulinita, é muito reativo e  

provavelmente auxilie na formação liquido eutético a partir o feldspato a aproximadamente 

990 °C (BERNARDIN, 2006, VIEIRA et al., 2008).   

 
Figura 16: Difratograma de raios X de MJ2 sinterizada a 1100 oC (CTGÁS, 

2009). 

 

A Figura 20, difratograma de raios X de MJ2 sinterizada a 1200 °C apresenta picos 

correspondentes aos minerais mulita e quartzo. Até a temperatura de 1100 °C ocorrem as 

mesmas transformações descritas no item anterior para a mesma massa.  Com o aumento da 

temperatura a mulita primária apresenta cristais lamelares muito pequenos, que aparecem 

reunidos em agregados onde antes existia a caulinita. Com a continuidade no aumento de 

temperatura, a cerca de 1150 °C a 1200 °C, parte dos agregados de mulita primarias são 

penetrados pelos íons alcalinos provenientes do feldspato e o empobrecimento de alcalinos do 

sistema K2O – Al2O3 –SiO2 permitem a cristalização da mulita secundária, que apresentam 

cristais aciculares (MORAIS,2007). O microclinio, cuja temperatura de fusão é 

aproximadamente 1180 °C, transformou-se em mulita e quartzo dissolvido.  Em função da 

alta temperatura de fusão do quartzo, temos a presença de picos deste mineral, que 

provavelmente apresentam forma cristalina e amorfa, decorrentes das reações de nucleação e 

cristalização da mulita secundária. 
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Figura 17: Difratograma de raios X de MJ2 sinterizada a 1200 oC (CTGÁS, 

2009). 

 

A Figura 21, difratograma de raios X de MJ2 sinterizada a 1250 °C apresenta picos 

correspondentes aos minerais mulita e quartzo, consolidando as fases encontradas a 1200 °C, 

nesta temperatura provavelmente o líquido fundido torne-se saturado com sílica; e a 

dissolução do quartzo termine e iniciando sua transformação em sílica cristalina (cristobalita). 

Como os elementos alcalinos e alcalinos terrosos difundem-se a partir dos feldspatos em 

maiores temperaturas, possivelmente ocorre à nucleação e crescimento de mulita secundária, 

que forma de cristais aciculares (BERNARDIN, 2006). 
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Figura 18: Difratograma de raios X de MJ2 sinterizada a 1250 oC (CTGÁS, 

2009). 

 

   4.2.1.2 Caracterização mineralógica de MJ6 

  As Figuras 22, 23 e 24 apresentam os difratogramas de MJ6, nas mesmas temperaturas 

de sinterização de MJ2. Observamos a presença de picos fases dos mesmos minerais, com 

idêntica intensidade e posicionamento.  



RESULTADOS E DISCUSSÃO 72

 
Figura 19: Difratograma de raios X de MJ6 sinterizada a 1100 oC (CTGÁS, 

2009). 

 
Figura 20: Difratograma de raios X de MJ6 sinterizada a 1200 oC (CTGÁS, 

2009). 
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Figura 21: Difratograma de raios X de MJ6 sinterizada a 1250 oC (CTGÁS, 

2009). 

 

4.2.2 Caracterização tecnológica dos CP sinterizados 

  Os CP após sinterização foram submetidos a ensaios para caracterização tecnológica, 

constando de: retração linear de queima (RLq), absorção de água (AA), porosidade aparente 

(PA), massa específica aparente (MEA) , módulo de resistência à flexão em três pontos 

(MRF) de acordo com as Normas ABNT-NBR. 13818:1997 e elaborada a curva de 

gresificação (CG). 

 

4.2.2.1. Retração linear de queima (RLq) 

A Figura 25, gráfico das curvas de retração linear de queima das formulações MJ1 a 

MJ7 nas temperaturas 1100 °C, 1150 °C, 1200 °C e 1250 °C. Este parâmetro está 

especificado indiretamente na norma ABNT NBR 13818: 1997 ANEXO S - Determinação 

das dimensões, da retitude dos lados, da ortogonalidade dos lados, da curvatura central, da 

curvatura lateral e do empeno. Em conjunto com a absorção de água, através da curva de 

gresificação possibilita monitorar o processo e determinar as mudanças geométricas do corpo 

cerâmico. 
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  Os CP apresentaram valores percentuais de retração linear diretamente proporcionais 

aos teores de concentração de argilas (Tabela 7) que com maior teor de finos, neste caso 

argilominerais, comporta-se perfeitamente de acordo com as analises térmicas, pois nesta 

faixa de temperatura temos as influencias das reações térmicas com eliminação de água 

adsorvida e estrutural, alem do inicio das transformações de fases que contribuem de um 

modo geral para o fenômeno.  

A massa MJ1 (60% argila), na temperatura de sinterização de 1150 °C, apresenta seu 

valor máximo em percentual de retração linear (9,24 %), que acreditamos ter atingido a 

temperatura ideal de sinterização, a ser confirmada pela curva de gresificação da formulação. 

(SANCHÉS-MUÑOS et al., 2002). 

À temperatura de 1200 °C, já ocorreram todas as transformações das argilas, isto é, as 

desidratações, desidroxilações e transformação da fração caulinítica em mulita. Os materiais 

fundentes tendem a preencher os poros, resultando em maiores valores percentuais de retração 

linear, exceto em MJ1 que já apresenta dilatação ou expansão de gases e vapores aprisionados 

em poros fechados. E este fenômeno repete-se para todas as formulações na temperatura de 

1250 °C, exceto na formulação MJ7 (60% caulim), que mantém a mesma taxa de retração. 

 

 
Figura 22: Retração linear de queima em função da temperatura de sinterização. 
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4.2.2.2.  Absorção de água (AA) 

A Figura 26, gráfico das curvas de absorção de água (AA) dos corpos-de-prova nas 

temperaturas de sinterização, e classificação conforme Norma ABNT NBR 13817 -1997.  

  A absorção é um dos parâmetros dos revestimentos cerâmicos, que permitem o seu 

enquadramento com segurança no contexto das normas nacionais e internacionais. O aumento 

das temperaturas de sinterização de uma massa cerâmica tende a reduzir o teor de absorção de 

água, em função das reações já relatadas nas analises térmicas, quando ocorre a eliminação de 

poros abertos pelo preenchimento com material fundido e viscoso oriundos das 

transformações de fases dos argilominerais presentes e dissolução do quartzo, dependendo da 

temperatura. 

Os resultados com a redução dos valores de absorção de água estão relacionados 

também com a granulometria e principalmente com as características plásticas das argilas, que 

facilitam o empacotamento durante o processo de sinterização. Em principio diferentes 

frações granulométricas que compõem uma argila comportam-se de maneira distinta durante a 

sinterização. A contribuição da temperatura na redução da absorção de água é decorrente do 

fechamento dos poros provocados pela fusão dos elementos com características fundentes 

existentes no material (VIEIRA et al., 2007). 
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Figura 23: Gráfico de absorção de água em função da temperatura de 
sinterização. 
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4.2.2.3 Porosidade aparente (PA) 

A Figura 27 mostra o gráfico da porosidade aparente (PA). Este parâmetro está 

diretamente ligado à porosidade superficial dos corpos cerâmicos, em termos dimensionais e 

quantitativos é indiretamente especificado na resistência ao manchamento previsto na norma 

NBR 13818: 1997, Anexo G - Determinação da Resistência ao Manchamento, a ANFACER 

classifica os revestimentos cerâmicos quanto a resistência ao manchamento conforme Tabela 

6. 

A porosidade aparente está diretamente correlacionada com a absorção de água, grau 

de sinterização e volume de poros abertos superficiais. Após sinterização o corpo cerâmico 

apresenta certo volume de poros isolados em seu interior, que constituem a porosidade 

fechada, durante a operação de polimento, uma camada – cerca de 0,5 mm a 1.0mm é 

removida fazendo com que uma fração de poros fechados passem a fazer parte da nova 

superfície, possibilitando assim a penetração de agentes químicos e impurezas de difícil 

remoção (ROSSO et al., 2005). 

O crescimento do tamanho dos poros que ocorre durante a sinterização depende do 

tamanho dos poros no revestimento verde, sendo que a porosidade final no revestimento 

queimado dependerá mais do tamanho dos poros no revestimento verde do que do volume de 

poros (SANCHEZ, 2003). 

       

Figura 24: Porosidade Aparente em função da temperatura de sinterização. 
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4.2.2.4 Massa específica aparente (MEA) 

 

A Figura 28 apresenta o gráfico das massas específicas aparentes (MEA) das 

formulações nas diversas temperaturas de sinterização, este parâmetro não é exigido pelas 

normas ABNT. Representa o percentual do volume de poros fechados no interior do corpo 

cerâmico e tem grande influencia na resistência mecânica do corpo cerâmico. 

O aumento da quantidade de gás gerado durante a sinterização nas temperaturas mais 

elevadas e o aprisionamento destes gases no interior do corpo cerâmico, provoca uma 

diminuição da massa especifica, pois os gases gerados não conseguem sair em conseqüência 

do fechamento da porosidade aberta e da alta vitrificação que ocorre na face externa do corpo, 

aumentando o volume do corpo sinterizado e diminuindo sua massa e resistência mecânica 

(MORAIS, 2007).   

 Para os valores das médias da MEA na temperatura de sinterização de 1100° C a 

massa MJ1 (60 % argila) apresentou o maior valor 2,56 g/cm3, em função das reações 

descritas nas análises térmicas que promovem uma maior densificação Para temperaturas 

sinterização de 1150° e 1200°C ocorre a densificação de todas as massas, com um valor 

mínimo de 2,30 g/cm3 que estão de acordo com a norma européia UNI EN 87 (BIFFI, 2002). 

Na temperatura de sinterização de 1250°C todas as massas comportam-se como 

descrito na literatura e apresentam redução de massa específica. As massas MJ5 a MJ7 

apresentaram valores de MEA superiores a 2.30 g/cm3. 
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UNI EN 87 

Figura 25: Massa específica aparente em função da temperatura de sinterização. 

 

4.2.2.5 Módulo de resistência à flexão (MRF) 

A Figura 29 apresenta o comportamento da resistência mecânica sob flexão em três 

pontos dos corpos-de-prova em função das temperaturas de sinterização. Nos materiais 

cerâmicos o módulo de resistência à flexão é proporcional aos defeitos existentes que ocorrem 

durante o processo de produção e determinam a importância do controle das etapas de 

produção nos materiais cerâmicos, estes defeitos são originados por: porosidade, tamanho de 

grão, micro-trincas nos contornos de grão, trincas nas bordas e riscos superficiais (ACCHAR, 

2000). 

  Os valores das propriedades mecânicas melhoram comparativamente com a elevação 

da temperatura de sinterização para mesma formulação, este comportamento já era esperado 

em função dos valores encontrados nas análises de absorção de água (AA) e porosidade 

aparente (PA). Com o avanço da sinterização, o sistema de poros inicialmente comunicantes 

perdem conexão e a porosidade fechada começa a ser formada. A matriz vítrea é reforçada 

pela mulita que começa a ser transformada a partir de aproximadamente 1075 0 C e a fase 

cristalina residual (Quartzo) também fortalece a estrutura do material. Com o aumento da 

temperatura ocorre a dissolução de parte dos cristais de mulita, primária e secundária e o 
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aumento da fase amorfa e fase vítrea, tornando o corpo cerâmico mais frágil (MORAIS, 

2007). 

 As normas ABNT NBR 13818 e a norma Européia UNI EN 100 determinam os 

procedimentos de ensaio e módulo de resistência à flexão em três pontos. A Norma ISO 

13006 Anexo BIa define os critérios de aceitação e as técnicas específicas para placas 

cerâmicas, que podem ser esmaltadas (GL) ou não esmaltadas (UGL) (BIFFI, 2002). 

 
Figura 26: Módulo de ruptura à flexão em função da temperatura de 

sinterização. 

    

4.2.2.6 Curva de gresificação (CG) 

As Figuras 30 a 36 apresentam as curvas de gresificação das formulações em função 

das temperaturas de queima. A gresificação de uma massa cerâmica é a medida da evolução 

da microestrutura do material durante a queima. A curva de gresificação é a representação 

gráfica simultânea das variações da absorção de água (AA) e retração linear (RL) da massa 

cerâmica com a temperatura de queima. Estabelecido à faixa de (AA) desejada e a variação 

dimensional admissível (RLq) para o produto final, a curva de gresificação permite identificar 

a temperatura em que essas características são alcançadas e avaliar a tolerância da massa a 

variações de temperatura e condições de processamento (MELCHIADES et al., 1996). 
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A temperatura ótima de queima é evidenciada pela região de menor taxa de absorção 

de água e maior retração linear, dentro da qual os valores de absorção de água e retração 

linear se mantêm constantes, ocorrendo a estabilidade dimensional (SANCHES-MUÑOZ et 

al., 2002). 

A Figura 30 mostra a curva de gresificação de MJ1, embora apresente uma 

estabilidade na taxa de absorção de água entre as temperaturas de 1200 °C e 1250 °C a 

retração linear de queima não corresponde ao percentual máximo, isso pode ter decorrido do 

alto percentual de argila na formulação da massa. Às temperaturas em que foram queimadas, 

as massas não atingiram as condições ideais, a temperatura de gresificação de MJ1 para 

obtenção de grês porcelanato seria em torno de 1175 °C, que corresponde a uma taxa de 

retração linear de queima de 9,0 % e absorção de água abaixo de 0,5 %.  

 

 
Figura 27: Curva de gresificação de MJ1. 

 

A Figura 31 mostra a curva de gresificação de MJ2, podemos observar que nas 

temperaturas de queima adotadas, a que corresponde ao grês porcelanato é a temperatura de 

1200 °C, valendo salientar que as temperaturas compreendidas entre 1175 °C e 1200 °C, a 

principio satisfazem a especificação do produto. 
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Figura 28: Curva de gresificação de MJ2. 

 

A Figura 32 apresenta a curva de gresificação de MJ3 podemos  destacar que a 

temperatura ideal de sinterização, para obtenção de revestimento cerâmico tipo grês 

porcelenato é 1200 °C.   

 
Figura 29: Curva de gresificação de MJ3. 



RESULTADOS E DISCUSSÃO 82

A Figura 33 apresenta a curva de gresificação de MJ4, podemos  observar que a 

temperatura ideal de sinterização, para obtenção de revestimento cerâmico tipo grês 

porcelenato é 1200 °C.   

 

 
Figura 30: Curva de gresificação de MJ4. 

 

A Figura 34 apresenta a curva de gresificação de MJ5 podemos  constatar que a 

temperatura ideal de sinterização, para obtenção de revestimento cerâmico tipo grês 

porcelenato é 1200 °C.   
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Figura 31: Curva de gresificação de MJ5. 

 

A Figura 35 apresenta a curva de gresificação de MJ6 podemos  destacar que a 

temperatura ideal de sinterização, para obtenção de revestimento cerâmico tipo grês 

porcelenato seria em torno de 1210 °C.   
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Figura 32: Curva de gresificação de MJ6. 

 

A Figura 36 apresenta a curva de gresificação de MJ7, podemos  obsevar que a 

temperatura ideal de sinterização, para obtenção de revestimento cerâmico tipo grês 

porcelenato seria em torno de 1220 °C.   
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Figura 33: Curva de gresificação de MJ7. 

 

4.2.3 Caracterização microestrutural por microscopia eletrônica de varredura 

(MEV) 

As Figuras de 37 a 56 apresentam a caracterização microestrutural por MEV, realizada 

na superfície de fratura, dos CP de MJ2 e MJ6 nas temperaturas de queima de 1100 °C, 1200 

°C e 1250 °C, após ensaio mecânico de flexão em três pontos. A evolução do processo de 

sinterização é evidenciada pelas diferenças microestruturais observadas em relação ao 

desenvolvimento e transformação de fases, eliminação e redução de porosidades, parâmetros 

diretamente ligados a absorção de água e resistência mecânica do corpo cerâmico. 

As Figuras 37 e 38 mostram a superfície de fratura de CP de MJ2 à temperatura de 

1100 °C, caracterizando o processo de sinterização em evolução, mostrando porosidade e 

evidenciando grão de quartzo. O grão de quartzo apresenta trincas periféricas em função da 

maior contração em relação à matriz no resfriamento. De modo semelhante, a diferença do 

coeficiente de expansão térmica entre as fases causam trincas na matriz (BRAGANÇA et al., 

2004). A estrutura formada por grãos interligados caracteriza a formação de uma fase vítrea 
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entre grãos de forma indefinida o que indica que a esta temperatura o material evoluiu 

significativamente no processo de sinterização. (MOREIRA, 2003). 

 

 

QUARTZO 

POROS

Figura 34: Micrografia obtida por MEV da superfície de fratura de MJ2 
sinterizada a 1100 oC.(100 X). 

 

TRINCAS

FORMAÇÃO DE FASE 

VÍTREA 

Figura 35: Micrografia obtida por MEV da superfície de fratura de MJ2 
sinterizada a 1100 oC. (1000 X). 
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Nas Figuras 39 e 40 são mostradas a superfície de fratura de MJ2 à temperatura de 

sinterização de 1200 0 C, podemos observar a densificação promovida pela formação de fase 

líquida, quando o liquido preenche e elimina a porosidade e por capilaridade provoca a 

aproximação de partículas mais refratárias que não fundiram, resultando em retração bastante 

significativa, alta redução de absorção de água e aumento da resistência mecânica, com 

resultados comprovados na caracterização tecnológica, indicando sinterização completa. A 

curva de gresificação complementa a análise (SANCHES et al., 2002). 

 

POROS 

Figura 36: Micrografia obtida por MEV da superfície de fratura de MJ2 
sinterizada a 1200 oC.(100 X). 
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MICRO PORO

GRÃOS 

INTERLIGADOS 

MATRIZ

 

Figura 37: Micrografia obtida por MEV da superfície de fratura de MJ2 
sinterizada a 1200 oC.(5000 X). 

 

Nas Figuras 41 e 42 são mostradas a superfície de fratura de MJ2 à temperatura de 

sinterização de 1250 °C.  Observamos o aumento significativo da quantidade e dimensões de 

poros arredondados, característica da formação por gases aprisionados em alta temperatura e 

pressão, decorrente do fechamento de poros abertos pelo preenchimento por liquido de fase 

viscosa. Como conseqüência, ocorre redução da retração linear por expansão de gases 

(inchaço) e da resistência mecânica, conforme indicado na análise dos parâmetros 

tecnológicos. Esta característica indica que foi ultrapassada a temperatura ideal de 

sinterização, conforme pode ser comprovado também pela curva de gresificação da massa. 

(SANCHES et al., 2002). 
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Figura 38: Micrografia obtida por MEV da superfície de fratura de MJ2 
sinterizada a 1250 oC.(100 X). 

 

 

Figura 39: Micrografia obtida por MEV da superfície de fratura de MJ2 
sinterizada a 1250 oC.(1000 X). 
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As Figuras 43 e 44 mostram a superfície de fratura de CP de MJ6 na temperatura de 

1200 0 C. Apresenta elevada porosidade, poros formados por expansão de gases, fases líquidas 

e regiões com diferentes graus de sinterização, denotando processamento de sinterização 

ainda em evolução. Comparando com as mesmas condições de MJ2 acreditamos ser o teor de 

caulim ou a redução do teor de argila responsável pelo fenômeno, pois o feldspato formador 

de fase vítrea mantém o mesmo percentual em todas as massas. A figura 48 apresenta a região 

de interface entre fase vítrea, fase em processo de consolidação da sinterização e 

transformação em fase líquida. 

 

 

FASE LÍQUIDA

PORO FORMADO 

Figura 40: Micrografia obtida por MEV da superfície de fratura de MJ6 
sinterizada      a 1200 oC.(100 X). 

POR GASES 

INTERFACE 



RESULTADOS E DISCUSSÃO 91

 

FASE VÍTREA 

INTERFACE

FASE LÍQUIDA 

Figura 41: Micrografia obtida por MEV da superfície de fratura de MJ6 
sinterizada a 1200 oC.(1000 X). 

 

As Figuras 45 e 55 apresentam a superfície de fratura de MJ6 na temperatura de 1250 

°C com porosidade formada por expansão de gases, por alta pressão e temperatura, com 

diâmetros arredondados indicando que a esta temperatura o processo de sinterização ainda 

não foi totalmente consolidado, fato destacado pela redução da taxa de absorção de água e 

elevação da resistência mecânica. A figura 50 apresenta fase vítrea, com poros característicos 

de formação por expansão de gases e impurezas que podem ser quartzo em dissolução. 
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POROS

FASE LÍQUIDA

Figura 42: Micrografia obtida por MEV da superfície de fratura de MJ6 
sinterizada a 1250 oC.(100 X). 

 

IMPUREZAS

POROS 

MATRIZ

Figura 43: Micrografia obtida por MEV da superfície de fratura de MJ6 
sinterizada a 1250 oC.(1000 X). 

 

 



RESULTADOS E DISCUSSÃO 93

As Figuras de 47 a 56 apresentam micrografias obtidas por MEV na superfície de 

fratura de CP de MJ2 e MJ6, atacadas com HF a 2% em H2O, para identificação da presença 

de fases cristalinas e micro análise química pontual por espectroscopia de energia dispersiva 

(EDS), na temperatura de sinterização de 1250 °C.  

A Figura 47 mostra a superfície de fratura de MJ2, identificando no ponto B a 

presença de cristais aciculares de mulita secundária dispersas na matriz vítrea, segundo 

Bragança cristalizadas a partir dos feldspatos fundidos, confirmadas no DRX da analise 

microestrutural (Figura 21) cujas transformações em mulita são relatadas na literatura, e 

partículas de quartzo que não foram totalmente dissolvidas durante o processo de sinterização, 

imersas na matriz vítrea (ponto A). O mapeamento por EDS da região do ponto A destaca a 

presença marcante de Si, confirmando o quartzo dissolvido na matriz vítrea. Os picos 

referentes ao ponto B evidenciam os elementos químicos O, Al e Si que estão combinados 

formando fases de aluminosilicatos como a mulita (VIEIRA et al., 2008 BRAGANÇA et al., 

2004). 

 

 

MULITA 
SECUNDÄRIA

MATRIZ

VÍTREA

QUARTZO

Figura 44: Micrografia obtida por MEV da superfície de fratura de MJ2 
sinterizada a 1250 oC, atacada com HF a 2% em H2O .(2400 X). 
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Figura 45: EDS do ponto A e do ponto B da Figura 47 (MJ2 sinterizada a 1250 o 
C) 

 

As Figuras 49 e 51 mostram a presença de cristais de mulita secundária (ponto C e 

ponto E) finamente precipitadas em matriz vítrea (ponto D), e cristais de quartzo em 

dissolução, confirmados pelo DRX da formulação, conforme comentado no item referente a 

Figura 47. 

 

 

Figura 46: Micrografia obtida por MEV da superfície de fratura de MJ2 
sinterizada a 1250 oC, atacada com HF a 2% em H2O.(7000 X). 
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Figura 47: EDS do ponto C da Figura 49 ( MJ2 sinterizada a 1250 oC) 

 

 

QUARTZO EM 

DISSOLUÇÃO 

MATRIZ VÍTREA

MULITA 

SECUNDÁRIA

Figura 48: Micrografia obtida por MEV da superfície de fratura de MJ2 
sinterizada a 1250 oC, atacada com HF a 2% em H2O. (4000X). 
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Figura 49: EDS do ponto D e do ponto E da Figura 51. (MJ2 sinterizada a 1250 

oC). 

 

A Figura 53 apresenta superfície de fratura de MJ6 sinterizada a 1250 0 C atacada com 

HF a 2 % em H2O ,  mostra poro formado por gás, fase líquida e interface de região em 

formação de mulita. 

 

 

PORO FORMADO POR 
GAS 

REGIÃO EM MULITIZAÇÃO 

FASE LÍQUIDA

Figura 50: Micrografia obtida por MEV da superfície de fratura de MJ6 
sinterizada a 1250 oC, atacada com HF a 2% em H2O (1000 X). 
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          As Figuras 54 e 55 mostram a superfície de fratura de MJ6, identificando no ponto B a 

presença de cristais aciculares de mulita secundária, dispersas na matriz vítrea, o EDS do 

ponto através dos elementos químicos O, Al e Si caracterizam esta fase.No ponto A, matriz 

vítrea o Si e O predominantes confirmam a presença do quartzo amorfo dissolvido (MELO, 

2006). As Figuras destacam cristal de quartzo em dissolução na matriz.   

 

 

MULITA

MATRIZ

QUARTZO EM 

DISSOLUÇÃO

Figura 51: Micrografia obtida por MEV da superfície de fratura de MJ6 
sinterizada a 1250 oC, atacada com HF a 2% em H2O .(5000 X). 
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MULITA

QUARTZO EM

DISSOLUÇÃO 

MATRIZ

Figura 52: Micrografia obtida por MEV da superfície de fratura de MJ6 
sinterizada a 1250 oC, atacada com HF a 2% em H2O (5000 X). 

 

 

Figura 53: EDS do ponto A e do ponto B da figura 54 ( MJ6 sinterizada  a 1250 0 
C). 
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CONCLUSÕES 

 

• As análises químicas e mineralógicas das matérias-primas estão de acordo com as 

especificações usuais para produção de massa de revestimento cerâmico. 

 

• A caracterização mineralógica por difratometria de raios X dos corpos-de-prova 

sinterizados, evidenciou a evolução do argilomineral (caulinita) e dos feldspatos (albita e 

microclinio) na fase cristalina mulita, com a elevação da temperatura de queima acima de 

1000 oC. 

 

• Na caracterização microestrutural por microscopia eletrônica de varredura, o mapeamento 

por EDS destaca a presença de minerais não detectados na difração por raio X. 

 

•  O feldspato sódico (albita) promove a nucleação e cristalização da mulita, em 

temperatura inferior a do feldspato potássico (microclínio). 

 

• As curvas de gresificação das formulações estudadas demonstraram que a temperatura 

ideal de queima está situada em torno de 1200 °C, confirmada pela análise 

dilatométrica da formulação MJ2.  

 

• A elevação do percentual de argila na formulação, em virtude da amarração da taxa do 

feldspato, influencia positivamente as propriedades tecnológicas do corpo cerâmico, 

reduzindo a absorção de água, a porosidade e aumentando a resistência mecânica. 

 

•  Na caracterização tecnológica dos corpos-de-prova nas temperaturas de queima das 

formulações estudadas, foram alcançadas especificações que estão em conformidade 

para produção de placas cerâmicas de revestimento prensadas, em todas as faixas da 

norma ABNT NBR 13818: 1997. 

 

• As formulações MJ1, MJ2 e MJ3 (queimadas a 1200 °C) apresentaram propriedades 

compatíveis com a produção do grês porcelanato e são classificadas como BIa (NBR 

13818 : 1997). 
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• As matérias-primas do Estado do Bahia apresentam potencial químico e mineralógico para 

fabricação de revestimentos cerâmicos tipo grês porcelanato.  
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SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

 

• Estudar novas formulações com argilas fundentes do recôncavo, substituindo parcialmente 

o teor de feldspato em massa cerâmica com matérias-primas da mesma região.  

 

• Pesquisar formulações com matérias-primas do sul do Estado, utlilizando feldspato da 

Província Pegmatitica Oriental e argila de queima clara do município de Mascote. 

 

• Investigar a influência da elevação abrupta da temperatura, nas propriedades tecnológicas 

e microestruturais do corpo cerâmico, em torno da temperatura ideal de sinterização de 

uma massa padrão. 

 

• Estudar a incorporação de resíduos da indústria petroquímica em massas cerâmicas para 

grês porcelanato ou cerâmica vermelha. 

 

• Avaliar a influência na variação dos parâmetros tecnológicos e  microestruturais de massas 

cerâmicas obtidas com matérias-primas do estado da Bahia , em níveis laboratoriais e 

industriais. 

 

• Analisar a influência do processo de moagem, via úmida e via seca  nos parâmetros 

tecnológicos de uma mesma formulação de massa cerâmica. 
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