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RESUMO 

 

Nos estados da Paraíba e Rio Grande do Norte, no Brasil, as jazidas mais expressivas na 

produção de minerais industriais não-metálicos são as dos pegmatitos, quartzitos e granitos, 

que estão localizadas na região do Seridó. Os municípios de Várzea - PB, Ouro Branco - RN e 

Parelhas - RN são os principais responsáveis pela extração de argila, quartzo, micas e 

feldspato. As empresas de mineração que atuam na extração e beneficiamento dos quartzitos 

geram grandes volumes de resíduos, constituindo cerca de 90% de SiO2 na sua composição 

química proveniente do quartzo, que é um dos constituintes básicos nas formulações das 

massas cerâmicas para a produção de revestimento cerâmicos. Para tanto, este trabalho avalia 

o estudo da adição de resíduos de quartzito para obtenção do grés porcelanato através da 

caracterização das matérias-primas por FRX, DRX, MEV, AG, ATG e DSC, utilizando cinco 

formulações contendo 57% de feldspato, 37% de argila e 6% de resíduos de quartzitos com 

colorações diferentes (branco, dourado, rosa, verde e preto), que foram sinterizadas em três 

temperaturas: 1150°C, 1200°C e 1250°C, com isoterma de 1 hora e taxa de aquecimento de 

10° C/min. Após a sinterização, os corpos-de-prova foram submetidos a ensaios de 

caracterização física como: absorção de água, retração linear, porosidade aparente, massa 

específica aparente, resistência à flexão em três pontos. Os resultados obtidos apontavam para 

a possibilidade da utilização do resíduo de quartzito em um percentual de 6% de adição na 

massa cerâmica. A utilização de resíduos de quartzito em massa cerâmica proporcionou um 

produto final com propriedades tecnológicas que atendem às normas técnicas para a produção 

de grés porcelanato, sendo a temperatura de 1200°Ca que apresentou melhores resultados. De 

acordo com os resultados obtidos verificou-se um alto teor de óxido de ferro no quartzito 

preto, sendo descartada a utilização do mesmo em grés porcelanato por questão estrutural, 

pois o material fundiu a 1250°C. Todas as formulações dos quartzitos obtiveram baixa 

absorção de água quando sinterizadas a 1200°C, obtendo AA entre 0,1% a 0,36% sem terem 

passado pelo processo de atomização. Nos ensaios de resistência à flexão todos os quartzitos 

encontram-se nos limites de aceitação, segundo a norma europeia EN 100, superando 27 MPa 

na sinterização a 1200°C. Com isso, o uso de resíduo de quartzito em massas cerâmicas se 

apresenta como excelente potencial para a produção de grés porcelanato. 

 

Palavras-chave: Cerâmica. Grés porcelanato. Resíduos de quartzitos. Revestimentos. 

  



vii 

 

 

ABSTRACT 

 

In States of Paraíba (PB) and Rio Grande do Norte (RN), northeast of Brazil, the most 

significant deposits of non-metallic industrial minerals are pegmatites, quartzites and granites, 

which are located in Seridó region. Extraction of clay, quartz, micas and feldspars occurs 

mainly in the cities of Várzea (PB), OuroBranco (RN) and Parelhas (RN). Mining companies 

working in the extraction and processing of quartzite generate large volumes of waste 

containing about 90% SiO2 in their chemical composition coming from quartz that is one of 

the basic constituents of ceramic mass for the production of ceramic coating. Therefore, this 

work evaluates the utilization of these wastes on fabrication of high-quality ceramic products, 

such as porcelain stoneware, in industrial scale. Characterization of raw materials was based 

on XRF, XRD, GA, TGA and DSC analysis, on samples composed by 57% of feldspar, 37% 

of argil and 6% of quartzite residues, with 5 different colors (white, gold, pink, green and 

black). Samples were synthesized in three temperatures, 1150°C, 1200°C and 1250°C, with 

one hour isotherm and warming-up tax of 10°C/min. After synthesizing, the specimens were 

submit to physical characterization tests of water absorption, linear shrinkage, apparently 

porosity, density, flexural strain at three points. The addition of 6% of quartzite residue to 

ceramic mass provided a final product with technological properties attending technical norms 

for the production of porcelain stoneware; best results were observed at a temperature of 

1200°C. According to the results there was a high iron oxide on black quartzite, being their 

use in porcelain stoneware discarded by ethic and structural question, because the material 

fused at 1250°C. All quartzite formulations had low water absorption when synthesized at 

1200°C, getting 0.1% to 0.36% without having gone through the atomization process. 

Besides, flexural strain tests overcame 27 MPa reaching the acceptance limits of the European 

Directive EN 100, at 1200°C synthesizing. Thus, the use of quartzite residues in ceramic 

masses poses as great potential for the production of porcelain stoneware. 

 

 

Keywords: Ceramic. Porcelain stoneware. Quartzite of residues. Coatings. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

As empresas brasileiras de produção de materiais cerâmicos para construção civil 

estão se conscientizando da necessidade de evitar o desperdício e promover a reciclagem e o 

aproveitamento dos resíduos. Isto contribui positivamente para o meio ambiente, reduzindo o 

impacto ambiental negativo de suas atividades e o uso adequado dos recursos naturais. Com 

isso, muitas empresas começaram a apresentar soluções para alcançar o desenvolvimento 

sustentável e, ao mesmo tempo, aumentar a lucratividade de seus negócios.  

No Brasil a cerâmica tem assumido um papel importante para a economia do país, com 

participação no PIB (Produto Interno Bruto) estimado em 1%, correspondente a cerca de 06 

bilhões de dólares. Isso se deve à abundância de matérias-primas naturais e de fontes 

alternativas de energia aliadas a novas tecnologias. De maneira que a união desses fatores fez 

com que as indústrias brasileiras evoluíssem rapidamente e muitos tipos de produtos dos 

diversos segmentos cerâmicos, principalmente o revestimento, atingissem níveis de qualidade 

mundial com apreciável quantidade exportada (ABCERAM, 2005). 

A indústria cerâmica se destaca pelo potencial de coprocessar resíduos, pois possui 

elevado volume de produção (MENEZES, 2002), e também pelo fato de alguns resíduos, 

aliados às características físico-químicas da matéria-prima, apresentarem particularidades no 

processo produtivo, o qual possibilita vantagens à indústria e ao processo, tais como economia 

e diversificação da oferta de matérias-primas, redução do consumo de energia e, por 

conseguinte, redução de custos (ALVES e BALDO, 1998).  

Em contra partida com o desenvolvimento do setor de revestimentos cerâmicos, vem-

se percebendo um aumento considerável no volume de resíduos provenientes das indústrias de 

transformação e beneficiamento de rochas ornamentais, como granitos, mármores e 

quartzitos, entre outras. Um dos motivos desse aumento é que não há na maioria dos casos um 

plano de gerenciamento para os resíduos produzidos por parte dos seus geradores, o que 

potencializa os efeitos de impactos ambientais negativos e o custo de descarte. 

Para os resíduos provenientes do beneficiamento de rochas ornamentais como o 

quartzito, uma aplicação racional é sua utilização na indústria cerâmica, pois os mesmos 

possuem características físicas e químicas adequadas à composição de massas para a 

fabricação de pisos e revestimento cerâmico como o grés porcelanato. Esse procedimento 

teria reflexos para as indústrias geradoras de resíduos e para as indústrias de revestimentos 

cerâmicos. 
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A formulação de massas para a fabricação de produtos cerâmicos é uma etapa de 

pesquisa associada a vários testes até o desenvolvimento de uma massa cerâmica durante o 

processamento e para a obtenção das propriedades finais requeridas (VIEIRA, 2001). Na 

fabricação de peças cerâmicas é bastante comum a mistura de dois ou mais materiais para a 

composição da massa (CASAGRANDE, 2008). 

Na composição da massa para o grés porcelanato, é necessário que sejam satisfeitas as 

características microestruturais e as propriedades tecnológicas usadas nas indústrias de 

revestimentos cerâmicos.  

Ao utilizar esses resíduos para a produção do grés porcelanato, os aspectos são 

bastante positivos, pois sua composição química e mineralógica apresenta constituintes 

encontrados na matéria-prima proveniente das rochas quartzíticas, como o quartzo e o 

feldspato, que atuam como elementos majoritários na formulação da massa cerâmica. Estes 

elementos são de grande importância quando presentes nas formulações de revestimento 

cerâmicos de alta qualidade por dar resistência à peça verde, no caso do quartzo, e para 

formação de estrutura da peça, atribuindo resistência e formação da fase líquida da peça 

sinterizada. 

No intuito de criar uma formulação para um grés porcelanato que dê aproveitamento 

aos resíduos de quartzitos, inseriu-se a essa formulação argila e feldspato potássico que são 

utilizados na produção de revestimento cerâmico, para efeito de estudo e comparação. 

O objetivo principal deste trabalho é o estudo de resíduos de quartzitos para obtenção 

de grés porcelanato, avaliando as propriedades físicas e tecnológicas das peças sinterizadas 

nas temperaturas de 1150°C, 1200°C e 1250°C, contribuindo, assim, para minimizar os 

impactos ambientais causados pelas mineradoras.  

Os objetivos específicos são: 

 Caracterizar os aspectos químicos e mineralógicos das matérias-primas argila, 

feldspato e resíduos de quartzitos; 

 Fazer a caracterização tecnológica com processamento adequado, visando 

inclusão dos resíduos no desenvolvimento de massas cerâmicas para aplicações 

em revestimentos cerâmicos; 

 Analisar as características mineralógicas e microestruturais das peças obtidas 

com as massas após a sinterização. 

 Analisar o comportamento dos corpos de prova sinterizados nas temperaturas 

de 1150° C, 1200°C e 1250° C. 
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Todavia, a literatura consultada não faz referência a nenhum estudo sobre a adição de 

resíduos de quartzitos para a obtenção de revestimento cerâmico como o grés porcelanato. 

Assim sendo, este trabalho é dividido em partes que permitem uma compreensiva visão do 

assunto que está sendo tratado. Informações da literatura a respeito dos assuntos sobre o 

revestimento cerâmico do tipo grés porcelanato e os resíduos de quartzitos estão reunidas no 

capítulo 2. Os materiais usados na preparação das massas cerâmicas, a descrição do 

procedimento experimental e dos experimentos realizados, assim como dos métodos para 

caracterização das amostras, são detalhados no capítulo 3. O capítulo 4 mostra os resultados 

obtidos e as discussões destes resultados, e o capítulo 6 apresenta as sugestões para futuros 

trabalhos. Por fim, serão apresentadas, na parte final, as referências bibliográficas utilizadas 

neste trabalho. 
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2. REVISÃO DA LITERATURA 

2.1. CERÂMICA PARA REVESTIMENTO 

 

O revestimento cerâmico é uma placa de cerâmica obtida da mistura de argila, areia e 

outras substâncias naturais (feldspatos, filitos, calcita e outros), cozida em temperaturas entre 

1000°C e 1250ºC, que pode ter formatos e dimensões variáveis. 

Os materiais cerâmicos podem ser divididos em nove grupos que levam em conta, 

sobretudo, o tipo de utilização final (ANFACER, 2013). São eles: 

- cerâmica estrutural ou cerâmica vermelha;  

- cerâmica branca;  

- cerâmica para revestimento;  

- cerâmica refratária;  

- isolantes térmicos;  

- cimento;  

- vidro;  

- abrasivos;  

- cerâmicas especiais ou de alta tecnologia.  

 

A produção de materiais cerâmicos compreende uma sequência de etapas de 

manufaturas para o processamento de sólidos e líquidos, sendo que pelo menos uma das 

etapas consiste em fazer com que ocorram reações em temperaturas elevadas para que os 

produtos cerâmicos adquiram as propriedades úteis desejadas. 

As principais etapas do processamento dos materiais cerâmicos podem ser agrupadas 

da seguinte forma: preparação da formulação da massa (cominuição e mistura), conformação, 

processamento térmico e acabamento (JORDÃO, 1988). 

Os materiais cerâmicos são fabricados a partir de matérias-primas que incluem argilas, 

quartzo, caulim, feldspatos, magnesita e cromita, além de matérias-primas sintéticas como 

carbeto de silício (SiC), coríndon (Al2O3), titanato de bário, etc. (JORDÃO, 1988). 

Por meio de um processamento adequado, as propriedades dessas matérias-primas são 

alteradas em composição química, em estrutura cristalina e no arranjo das diversas fases 

componentes (SANTOS, 1989). 

Segundo a NBR13816, placas cerâmicas para revestimento são materiais compostos 

de argila e outras matérias-primas inorgânicas, geralmente utilizadas para revestir pisos e 

paredes, sendo conformadas por extrusão ou por prensagem, podendo também ser 
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conformadas por outros processos. Elas podem ser esmaltadas ou não, são incombustíveis e 

não são afetadas pela luz. 

De acordo com a NBR 13817, placas cerâmicas para revestimentos podem ser 

classificadas segundo os seguintes critérios:  

a) Esmaltadas e não esmaltadas;  

b) Métodos de fabricação (por exemplo: prensado, extrudado e outros); 

c) Grupos de absorção de água;  

d) Classes de resistência à abrasão superficial, em número de 5; 

e) Classes de resistência ao manchamento, em número de 5; 

f) Classes de resistência ao ataque de agentes químicos, segundo diferentes 

níveis de concentração;  

g) Aspecto superficial ou análise visual.  

 

Algumas características tecnológicas do produto estão associadas ao corpo da peça 

(absorção de água, resistência mecânica e expansão por umidade). Outras características estão 

associadas ao esmalte (como a resistência à abrasão, resistência ao manchamento e 

limpabilidade). Também existem aquelas características que dependem tanto do corpo da peça 

como do esmalte, tal como resistência química e resistência à gretagem (QUINTEIRO, 1996). 

Os materiais cerâmicos de revestimento, dada à grande variedade de tipos de produtos, 

utilizam as mais variadas matérias-primas, algumas típicas de produtos de cerâmica vermelha, 

outras típicas de produtos classificados como cerâmica branca, e outras intermediárias entre 

um tipo e outro de material cerâmico (JORDÃO, 1988). 

De uma maneira muito genérica, na fabricação de materiais cerâmicos para 

revestimentos, são usados materiais plásticos e não-plásticos:  

- materiais plásticos: argilas, caulim, filito; 

- materiais não-plásticos: quartzo, calcita, dolomita, talco, feldspato, 

feldspatóides. 

 

O revestimento cerâmico pode ter formatos e dimensões variáveis (com extensões que 

vão de poucos centímetros a mais de um metro e espessuras de 5 a mais de 25 mm). Dureza, 

resistência à compressão e à flexão e isolação elétrica são as características mais comuns à 

maior parte dos materiais cerâmicos. Os revestimentos cerâmicos podem ser ainda 

antialérgicos, tendo opções que combinam com grande variedade de acabamentos, móveis e 

acessórios, e são de fácil limpeza e colocação, incombustíveis, higiênicos e antiderrapantes. 
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Por exemplo, para revestir um laboratório químico é preciso que a cerâmica tenha alto nível 

de resistência à corrosão química. Já um ambiente como uma cozinha industrial pede um 

revestimento cerâmico com altos níveis de resistência a manchas. Fachadas requerem 

revestimentos capazes de suportar variações climáticas. Para piscinas, é imprescindível que a 

placa cerâmica tenha pouca ou nenhuma porosidade, o que vai definir seu nível de absorção 

de água. Ambientes de alto tráfego, como áreas de circulação de shoppings ou supermercados, 

devem ser revestidos com cerâmica preferencialmente antiderrapante e com alto nível de 

resistência mecânica e à abrasão. Enfim, a cerâmica é extremamente versátil e pode também 

ser uma opção decorativa para todos os tipos de ambientes, como áreas comerciais, industriais 

ou residenciais, áreas secas ou molhadas, internas ou externas, ambientes simples ou 

sofisticados (CERÂMICA ELIZABETH, 2004). 

Segundo Sacmi (1996), os componentes das massas cerâmicas que são submetidas à 

queima lenta, devido ao longo tempo de sinterização, têm 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. 

 

2.2. TENDÊNCIAS DO REVESTIMENTO CERÂMICO 

 

A constante inovação tecnológica permite múltiplas possibilidades e já se pode 

vislumbrar, entre algumas das tendências mundiais para o setor, o desenvolvimento de uma 

cerâmica que atenda às exigências estéticas e técnicas de quaisquer ambientes e uso. 

Revestimentos para paredes ventiladas e cerâmicas com fibras óticas são algumas das 

tendências em médio prazo. Em curto prazo, as tendências estão centradas em cor e textura: 

cores multidimensionais e revestimento de aplicações de esmalte (Glaze) colorido, 

transparente ou claro, reentrâncias antigas, planos de clivagens profundas em revestimentos 

de ardósia e estruturas porosas, com aparência profunda e em relevo aos olhos, e lisos ao 

toque. (CERÂMICA ELIZABETH, 2004). 

 

2.3. PRODUÇÃO E VENDAS NO MERCADO INTERNO 

 

A Figura 1 mostra que no período entre 2006 a 2013 houve um aumento significativo 

na produção de revestimento cerâmico. Nesse período a produção nacional de revestimentos 
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cerâmicos saiu, em 2006, da ordem de 594,2 milhões de metros quadrados produzidos para, 

em 2013, atingir o patamar de 913,5 milhões de metros quadrados. 

 

Figura 1 – Produção brasileira de revestimentos cerâmicos 

 

Fonte: ANFACER (2013). 

 

A Figura 2 mostra que no período entre 2006 a 2013 houve um aumento significativo 

nas vendas de revestimento cerâmico no mercado interno. Nesse período, as vendas saíram da 

ordem de 483,6 milhões de metros quadrados produzidos, para 851,4 milhões de metros 

quadrados, havendo um aumento de aproximadamente 56,47% de vendas no mercador 

nacional. 

 

Figura 2 – Vendas de revestimento cerâmico no mercado interno 

 

Fonte: ANFACER (2013). 
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2.4. PRINCIPAIS PRODUTORES MUNDIAIS 

 

A Figura 3 mostra que no período entre 2009 a 2012 a produção de revestimento 

cerâmico aumentou aproximadamente 51,36% na China, 17,44% no Brasil, 27,95 na Índia e 

36,6% no Irã. Porém, a indústria cerâmica italiana sofreu uma queda de 6% na sua produção 

entre 2011 e 2012. 

 

Figura 3 – Principais produtores mundiais 2009-2012 

 

Fonte: ANFACER (2013). 

 

2.5. PRINCIPAIS CONSUMIDORES 

 

A Figura 4 mostra que no período entre 2009 a 2012 o consumo aumentou 

aproximadamente em 51,76% na China, 19,77% no Brasil, 28,2% na Índia, 32,96% no Irã e 

38,78% no Vietnã. Isso comprova que todos os países citados apresentaram aumento no 

consumo de revestimento cerâmico durante este período. 
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Figura 4 – Principais consumidores 2009-2012 

 

Fonte: ANFACER (2013). 

 

2.6. REVESTIMENTOS CERÂMICOS GRÉS PORCELANATO 

 

Os revestimentos cerâmicos do tipo grés porcelanato são produtos de baixa porosidade 

usados em ambientes internos e externos, caracterizados por excelentes propriedades físico-

mecânicas e resistências químicas à abrasão superficial e ao congelamento (MANFREDINI, 

PELLACANI e ROMANGNOLI, 1995). 

 

2.7. GRÉS PORCELANATO 

 

Grés porcelanato é definido como qualquer produto esmaltado que, 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 

semivítreo. Por outro lado, o porcelanato decorrente das qualidades da porcelana refere-se a um 

produto cerâmico totalmente vitrificado, sendo impermeável (mesmo sem esmalte), branco ou 

artificialmente colorido, translúcido (exceto quando muito grosso) e resistente. Como resultado, 

pode-se definir “grés porcelanato” como sendo um revestimento cerâmico impermeável, 
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totalmente vitrificado, esmaltado ou não, cuja peça queimada é branca ou artificialmente 

colorida e é feita a partir de uma mistura de caulim (ou argilas cauliníticas), quartzo e feldspato. 

Na prática, essa definição deve ser compatível com a classificação da Organização Internacional 

de Padronização (International Standard Organization), 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% (SANCHEZ, 2003). Estes produtos são fabricados usando 

quantidades elevadas de fundentes (GENNARO, 2003). 

Nascido para o ambiente industrial nos anos 70, o grés porcelanato se impôs 

gradualmente em ambientes comerciais até ocupar hoje um largo espaço no doméstico 

residencial. Isto é associado em parte a uma evolução conceitual e tecnológica de todas as 

fases do processo produtivo, a partir da reformulação das massas até a redefinição dos ciclos 

de queima e, também, devido ao desenvolvimento de técnicas de coloração e decoração. É um 

material cerâmico com uma estrutura muito compacta, impermeável, vitrificado ou não, feito 

de fases cristalinas rodeado numa matriz vítrea. Ele é composto de baixas quantidades de 

argilas e caulim, alta porcentagem de feldspatos como fluxos e alguns grãos de quartzo 

(TUCCI, 2004; ABADIR, 2002). 

Dentro da ampla gama de produtos de construção de cerâmica, destaca-se o grés 

porcelanato, que foi desenvolvido na década de 1980 como um vitrificado muito compacto, 

produto com elevado desempenho técnico (IQBAL, 1999). Grés porcelanato é um material de 

construção derivado da porcelana, caracterizado por uma microestrutura muito compacta e 

características técnicas elevadas (BARBIERI et al., 1995). 

Essa 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. Esse desenvolvimento 

também decorre da extraordinária evolução técnica apresentada em novos processos de 

fabricação, métodos de controle e acompanhamento da evolução microestrutural, seleção de 

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

programação de produção eletrônica computacional (SANCHEZ, 2003). 

Segundo a 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 conformado 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, 
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retificado ou não retificado (ABNT, 2007). 

A Associação Nacional de Fabricantes de Cerâmica de Revestimento (ANFACER), 

baseada na ABNT NBR 13818 (1997), classifica as placas de revestimentos cerâmicos quanto à 

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

conforme a Tabela 01. 

 

Tabela 01 – Classificação dos revestimentos cerâmicos em função da absorção de água, método de 

fabricação e resistência à flexão 

PRODUTO EXTRUSÃO 

(A) 

PRENSADO 

(B) 

OUTROS 

(C) 

ABSORÇÃO 

(%) 

*MRF 

(MPa) 

PORCELANATO AI BIa CI 0 a 0,5 35 

GRÉS AI BIb CI 0,5 a 3,0 30 

SEMI-GRÉS AIIa BIIa CIIa 3,0 a 6,0 22 

SEMIPOROSO AIIb BIIb CIIb 6,0 a 10,0 18 

POROSO AIII BIII CIII 10,0 a 20,0 15 

Fonte: ABNTNBR 13818 (1997). Nota: * Módulo de resistência à flexão. 

 

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

que superam o desempenho do mármore, granito, pedra São Tomé, etc. O grés porcelanato 

destaca-se das pedras naturais nos seguintes aspectos: maior resistência química, por ser 

adequado ao uso em laboratórios e indústrias; alto poder de impermeabilidade; 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; uniformidade de cores 

na peça e entre peças; maior facilidade no transporte e manuseio; e, finalmente, maior facilidade 

de assentar, já que um assentador de cerâmica tradicional poderá assentar o porcelanato 

(HECK, 1996). 

Quanto ao método de conformação, o grés 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 a transformação do grés 

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

polimento e da introdução de técnicas de decoração. O desenvolvimento desse tipo de produto 

foi de grande significado, pois estendeu o uso da cerâmica para locais de domínio das pedras 

naturais que possuem uma resistência à abrasão mais elevada do que produtos cerâmicos 

esmaltados (BIFFI, 2002). 

A ABNT (2007) faz referência ao porcelanato produzido pelo processo de extrusão, na 
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prática, o qual é utilizado nas áreas industriais, almoxarifados, cervejarias, indústrias 

alimentícias, cozinhas industriais, praças esportivas, e em alguns países logradouros de alta taxa 

de circulação e ao ar livre. Desde a década de 70, é fabricado no Brasil pela empresa GAIL, 

com as especificações de Gressit Revestimento Cerâmico Antiácido Industrial. 

Dentro do grupo das cerâmicas de revestimento, encontra-se o Grés Porcelanato, ou se 

preferir, somente Porcelanato. Ainda pode ser chamado de Granito Cerâmico, ou Grés Fino 

Porcelanato (BIFFI, 2002). 

A denominação grés na terminologia cerâmica indica um material muito compacto 

constituído por várias fases cristalinas dispersas em uma matriz vítrea, enquanto porcelanato 

tem raiz etimológica no termo porcelana, que denomina o material cerâmico mais nobre em 

evidência e apreciado há séculos (GAZETA MERCANTIL, vol. I, 2000). 

O desenvolvimento desse tipo de produto foi de grande relevância, devido ao fato de 

se ter estendido o uso da cerâmica para locais de domínio das pedras naturais, que possuem 

resistência à abrasão mais elevada do que produtos cerâmicos esmaltados (GAZETA 

MERCANTIL, vol. I, 2000). 

O grés porcelanato é um produto de corpo colorido, podendo ou não ser decorado 

superficialmente, que tem uma absorção de água muito baixa. Trata-se de um revestimento 

cerâmico de excelentes características técnicas, destacando-se sua elevada resistência 

mecânica ao risco de ataque químico (SANCHEZ et al., 2001). 

Do ponto de vista industrial, o grés porcelanato – que surgiu nos anos 70 – é 

associado, de um lado, à evolução conceitual e tecnológica de todas as fases do processo 

produtivo (da reformulação das massas até a definição dos ciclos de queima) e, de outro, ao 

desenvolvimento das técnicas de coloração e decoração (GAZETA MERCANTIL, vol. I, 

2000). 

A combinação dos aspectos técnicos e estéticos determina, de fato, a aplicação de uma 

peça cerâmica, isto é, residencial, comercial e industrial. O grés porcelanato, que 

originalmente era utilizado somente em aplicações industriais, atualmente tem encontrado 

uma ampla colocação no setor comercial de tráfego leve (OLIVEIRA, 1998). 

O grés porcelanato, por sua versatilidade, apresenta também tipologias distintas em 

função da utilização. As variedades podem ser: monocolores, granitos, variegados, 

macrogranitos, decorados, rústicos, estruturados, esmaltados. A diferença de um para o outro 

está sempre nas cores dos pós-atomizados, na maneira de prensar, na aplicação de soluções de 

sais e esmaltes, ou no polimento, levigamento, etc. (BIFFI, 2002). 
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2.7.1. Características do grés porcelanato 

 

O nome "grés porcelanato" deriva de "grés", denominação de materiais cerâmicos com 

estrutura compacta, caracterizados por uma fase cristalina imersa em uma fase vítrea 

predominante; e "porcelanato" é o termo que se refere às características técnicas do produto 

que substancialmente lembra as porcelanas. Pode também ser chamado de "grés fino 

porcelanato", "granito cerâmico" ou somente "porcelanato" (BIFFI, 2002). 

O grés porcelanato pode ser formulado com critérios de composição muito 

semelhantes aos da porcelana: misturas de areias de quartzo ou de feldspato, feldspatos e 

argilas com um alto teor de caulim. Com relação à microestrutura, a maior parte das 

porcelanas tri-axiais é formada por uma rede tridimensional de cristais alongados e 

extremamente pequenos de uma fase denominada mulita (silicato de alumínio cristalizado), 

um vidro feldspático que aglomera cristalizações de mulita e o quartzo residual. A obtenção 

de cristais de mulita bem e uniformemente desenvolvidos ocorre com temperaturas de queima 

superiores (1200° C– 1300ºC) às usuais na fabricação do grés convencional é a chave para se 

obter um produto de grés porcelanato com melhores propriedades tecnológicas face suas 

aplicações (RINCÓN e ROMERO, 2001). As fases cristalinas do grés porcelanato são as 

mesmas encontradas em certas porcelanas (SANE e COOK, 1951). 

 

2.7.1.1. Características técnicas 

 

O grés porcelanato destaca-se pelas seguintes características: 

- altíssima resistência à abrasão; 

- baixa absorção de água; 

- resistência ao gelo; 

- resistência a ácidos e álcalis; 

- uniformidade de cores; 

- impermeabilidade; 

- facilidade de manutenção; 

- amplas possibilidades de composições. 

 

2.7.2. Produção de grés porcelanato 

 

O crescimento da produção mundial do porcelanato é atribuído à grande receptividade 

pelo mercado mundial. A capacidade produtiva mundial de grés porcelanato é estimada 

atualmente em aproximadamente 400 milhões de m
2
/ano. 
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Este entusiasmo pela tecnologia e comercialização contagiou também o setor de 

fabricação de fritas e corantes, que atualmente desenvolve novos produtos para a decoração e 

melhora das propriedades superficiais do produto. 

Os principais países produtores de grés porcelanato com o número aproximado de 

empresas são: 

- Itália (superior a 30 empresas); 

- China (superior a 30 empresas); 

- Taiwan (superior a 20 empresas); 

- França e Alemanha (superior a 7 empresas); 

- Malásia (superior a 5 empresas); 

- Tailândia, Indonésia, Espanha, Brasil e Índia (superior a 4 empresas); 

- Polônia, República Tcheca e Eslovênia, Turquia, Coréia do Sul, Japão; 

Filipinas, Argentina, EUA, Venezuela e Marrocos (inferior a 4 empresas). 

 

Nos últimos 15 anos o Brasil multiplicou por quatro sua produção de revestimentos 

cerâmicos, material que engloba pisos e azulejos, e hoje é o segundo maior fabricante mundial 

desses produtos. Com 866 milhões de metros quadrados (m²) produzidos em 2012, o país só 

perde para a China e já superou concorrentes tradicionais, como Espanha e Itália, (conforme 

Figuras 5, 6 e 7), que até alguns anos dominavam o setor. De acordo com a Associação 

Nacional dos Fabricantes de Cerâmica para Revestimento, Louças Sanitárias e Congêneres 

(ANFACER), que representa 93 empresas de 18 estados, os fabricantes nacionais estão 

alinhados com a melhor tecnologia disponível no mundo (FAPESP, 2013). 

 
Figura 5 – Evolução da produção italiana de porcelanatos 

 
Fonte: Ceramic World Review. 
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Figura 6 – Evolução da produção espanhola de revestimentos cerâmicos 

 
Fonte: Ceramic World Review. 

 

Figura 7 – Evolução da produção brasileira de grés porcelanato 

 
Fonte: Ceramic World Review. 

 

Um dos fatores que estão interferindo nesta situação é a escassez de informações 

técnicas, tanto na literatura nacional quanto internacional, sobre o processo de produção e 

propriedades destes produtos. 

A capacidade instalada para a produção de grés porcelanato no Brasil é de 

1,29 milhões de m
2
/mês, sendo 410 mil m

2
/mês de porcelanatos esmaltados e 880 mil m

2
/mês 

de não esmaltados. A produção anual atual é de ≈ 765 mil m
2
/mês, sendo 170 mil m

2
/mês de 

produtos esmaltados e 595 mil m
2
/mês de não esmaltados (dados de setembro de 2001). 

Em 1996, a indústria de revestimentos cerâmicos Eliane (SC) foi a pioneira na 

fabricação de grés porcelanato não esmaltado com design arrojado no Brasil. Atualmente a 
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empresa possui cerca de 20 referências de produtos, somando-se um total de 271 opções de 

cores/designs disponíveis no mercado, com uma produção atual de 240 mil m
2
/mês, dos quais 

10% é exportada para a América do Sul, Norte e Ásia. 

Além da Eliane, em 1998, a Cecrisa (MG) iniciou a produção de grés porcelanato 

esmaltado e hoje conta com cerca de seis referências de produtos, somando-se um total de 61 

opções de cores/designs disponíveis no mercado, com uma produção atual de 170 mil m
2
/mês, 

dos quais 70 mil são referentes a produtos esmaltados. 

Em outubro de 2000, a Portobello (SC) iniciou a produção de grés porcelanato e 

atualmente sua produção é de 250 mil m
2
/mês, sendo 150 mil m

2
/mês de porcelanato técnico. 

Os porcelanatos polidos somam entre 80% e 90% dos lotes de produção, e os naturais, de 

10% a 20%, dependendo do mês.  

As exportações constituem um dos pilares da Portobello, sendo que aproximadamente 

30% da produção de porcelanato é exportada para vários países dos cinco continentes; já o 

produto esmaltado é exportado preferencialmente para os EUA. 

Outra fabricante é a Elizabeth Porcelanato (PB), com uma produção atual de 105 mil 

m
2
/mês de porcelanato técnico, não produzindo o produto esmaltado. Já a empresa Ceusa 

(SC) previu uma produção de 300 mil m
2
/mês de porcelanatos até 2003. 

Além destes produtores nacionais citados, cabe ressaltar que, desde dezembro de 2000, 

a INCEPA (PR) iniciou a comercialização de porcelanatos polidos e naturais importados da 

Espanha. Outros produtos importados disponíveis no mercado brasileiro são: Pamesa 

(Espanha), Ital Graniti (Itália), Atlas Concorde (Itália) e Zanon (Argentina). 

Convém lembrar que provavelmente existem outras empresas fabricantes de grés 

porcelanato no país não citadas neste trabalho, o que poderá contribuir ainda mais para o 

crescimento do porcelanato no mercado nacional. Além disso, o Brasil não domina a 

tecnologia de produção do grés porcelanato. 

 

2.7.3. Matérias-primas para grés porcelanato 

2.7.3.1. Argila 

 

De modo geral, o termo argila refere-se às partículas do solo que possuem diâmetro 

inferior a 2 µm, as quais podem fazer parte de diferentes tipos de minerais: silicatos lamelares 

de magnésio e de alumínio (filossilicatos), quartzo, feldspato, carbonatos, óxidos metálicos e até 

mesmo matéria orgânica (LUNA&SCHUCHARDT, 1999). 
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A argila é um material terroso de granulometria fina que apresenta certa plasticidade 

quando em contato com a água (GRIM, 1953). A argila produz nas peças uma formação de 

fase líquida de forma gradual durante a sinterização, proporcionando uma maior resistência 

mecânica (NAVARRO e ALBANO, 1981). A Figura 8 mostra uma foto da amostra de argila 

coletada no pátio de estocagem da Armil Mineração Ltda. 

 

Figura 8 – Argila 

 
Fonte: Armil Mineração Ltda. (2014). 

 

2.7.3.2. Feldspato 

 

Feldspato é o termo empregado para denominar um grupo de minerais constituídos de 

aluminossilicatos de potássio, sódio e cálcio. Os tipos comerciais de feldspatos de potássio 

devem conter, pelo menos, 10% de K2O, e os de sódio, 7% de Na2O (HARBEN e 

KUZVART, 1996). A Figura 9 é uma foto representativa do feldspato potássico cristalino. 

 

Figura 9 – Feldspato Potássico 

 
Fonte: MAJOR MINERAL GROUPS (2014). 
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2.7.3.3. 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 à temperatura ambiente, 

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

1470°C ocorre a transformação para cristobalita, até atingir o ponto de fusão a 1713°C 

(DEER, HOWIE e ZUSSMAN, 1975). 

A fase estável da sílica (SiO2) à temperatura ambiente, ou quartzo-α, é um dos minerais 

mais abundantes da crosta terrestre, ≈ 12% (FRONDEL, 1962). Ela ocorre na composição de 

rochas magmáticas, sedimentares e metamórficas, na forma monocristalina (quartzo hialino, 

ametista, citrino, etc.), na forma policristalina (quartzito, calcedônia e ágata) e amorfa (opala). 

O quartzo-α ocupa posição de destaque na geologia estrutural e na mineralogia. Por 

exemplo, a microestrutura dos quartzitos e o comportamento do quartzo-α a pressões e 

temperaturas elevadas são importantes para a compreensão dos mecanismos de deformações 

plástica da crosta terrestre (WENK, 1994). A Figura 10 mostra o quartzo na forma cristalina. 

 

Figura 10 – Quartzo-α 

 
Fonte: ALLEXPERTS (2014). 

 

O quartzo-α é também um material muito importante para várias aplicações industriais. 

A primeira delas consiste no emprego de areias e quartzitos como agregados para a construção 

civil. Em segundo, o quartzo-α é usado, em graus de pureza variados, na produção de tintas, 

esmaltes, porcelanas, louças sanitárias, vidros convencionais e sílica vítrea para a produção de 

prismas, filtros, lentes e fibras ópticas. Por fim, o quartzo-α é o material mais utilizado na 
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produção de dispositivos piezelétricos para medidas de grandezas físicas por meio do 

monitoramento da frequência de ressonância no domínio dos ultrassons (BRICE, 1985). 

Além disso, é um importante regulador da correta relação entre SiO2 e Al2O3 para a 

formação de mulita (3Al2O3.2SiO2). O quartzo em uma fração finamente moído pode ser útil 

quando misturado nas argilas que contêm calcários, utilizadas na massa cerâmica, pois acima de 

900
°C

 reage com CaO, formando silicato de cálcio e contribuindo para maior resistência 

mecânica do produto (BERNARDIN, 2006).  

Uma massa de porcelanato é composta basicamente por uma mistura de argilas, 

feldspatos, areias feldspáticas, caulins e, às vezes, filitos e aditivos, quando necessários. Os 

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

proporcionam as primeiras fases líquidas que aparecem durante a queima. Essas 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, consequentemente, para as 

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

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

formar 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). 

Segundo Moraes (2007), as matérias-primas cerâmicas podem ser classificadas como 

plásticas e não-plásticas. Embora ambas exerçam funções ao longo de todo o processo 

produtivo, as plásticas são essenciais na fase de conformação, enquanto as não-plásticas 

atuam mais na fase do processamento térmico; logo, a cerâmica é composta 

fundamentalmente de material inorgânico, ou mais especificamente, de uma mistura de 

óxidos. A partir da correta definição das proporções das matérias-primas (Figura 11) e das 

características físicas e químicas de cada uma das matérias-primas utilizadas para a produção 

do porcelanato é que surge a massa cerâmica capaz de gerar produtos compatíveis com as 

exigências requeridas pela norma ABNT NBR 13818 (1997) – Placas cerâmicas para 

revestimentos – Especificações e Métodos de Ensaios. Geralmente as matérias-primas 

empregadas são de grupos de minerais distintos, que exercem cada um uma influência 

específica sobre as características finais do produto (BIFFI, 2002). Portanto, é necessária uma 

breve citação das principais matérias-primas empregadas na produção do porcelanato. 
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Figura 11 – Diagrama ternário para grés porcelanato. Adaptado com adição de quartzito na 

formulação, em substituição ao quartzo, onde o círculo vermelho representa os elementos químicos 

compostos na massa cerâmica em estudo 

 
Fonte: NORTON (1975). 

 

A formulação das massas de grés porcelanato possui distintas configurações 

mineralógicas, em que cada uma exerce uma função específica. 

Geralmente, quanto à plasticidade, as matérias-primas podem ser divididas em dois 

grupos: plásticos (materiais argilosos) e não-plásticos (fundentes, inertes, carbonatos, talcos). 

Basicamente, a matérias-primas utilizadas na produção do grés porcelanato são as 

mesmas do revestimento esmaltado, como caulim, argilas plásticas, quartzo, feldspato, e talco 

como possível aditivo, dependendo do resultado final desejado. 

De acordo com Van Vlack (1973), as matérias-primas necessárias à fabricação dos 

produtos cerâmicos originam-se da natureza. Algumas são incorporadas aos produtos em sua 

forma natural, outras são previamente beneficiadas e processadas. De uma forma 

generalizada, pode-se afirmar que as matérias-primas utilizadas na fabricação de produtos de 

larga aplicação e baixo custo (tijolos, telhas, concretos) recebem pouco ou nenhum 

processamento prévio, ao passo que as matérias-primas para os produtos produzidos em baixa 

escala para aplicações tecnológicas (cerâmicas para eletrônica ou eletrotécnica, ferramentas 

de corte, vidro ópticos) são intensamente beneficiadas, o que justifica o seu maior custo. 

A composição de uma massa cerâmica é triaxial, sendo os seus componentes a argila, 

o quartzo e o feldspato (LUZ e LINS, 2005). De acordo com Moraes (2007), as matérias-

primas cerâmicas podem ser classificadas como plásticas (argila, caulim e filito) e não-

plásticas (quartzo, calcita, dolomita, talco, feldspato, feldspatóide). Embora ambas exerçam 
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funções ao longo de todo o processo produtivo, as plásticas são essenciais na fase de 

conformação, enquanto as não-plásticas atuam mais na fase de processamento térmico; logo, a 

cerâmica é composta exclusivamente por materiais inorgânicos, ou, mais especificamente, de 

uma mistura de óxidos. O quartzo está sempre presente e sua quantidade dependerá do seu 

grau de pureza e das demais matérias-primas. Nos casos de areias quartzosas com presença de 

feldspato, as quantidades podem atingir valores entre 25 e 30%, já levando em consideração a 

fusibilidade do feldspato (CONTOLI e BRESCIANI, 1996). 

Por meio de um processamento adequado, as propriedades dessas matérias-primas 

podem ser alteradas na sua composição química, na sua estrutura cristalina e no arranjo das 

diversas fases (SANTOS, 1989). Segundo Van Vlack (1973), o limite para as adições de 

materiais não-plásticos, tais como o quartzo e o feldspato, é normalmente a trabalhabilidade 

da matéria-prima nas operações de conformação. A adição de um componente grosseiro e não 

plástico a um produto cerâmico plástico introduz a possibilidade de se formar microfissuras, 

pois estes funcionam como uma fonte de tensões quando os materiais plásticos se contraem ao 

seu redor. As microfissuras interferem nas propriedades mecânicas do produto final, a menos 

que a queima permita a “cicatrização” das fissuras. 

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

fundentes a elevadas temperaturas (ilita, feldspato, etc.) produzem grande quantidade de fase 

líquida, cuja viscosidade diminui com o aumento da temperatura, fazendo com que, por forças 

de capilaridade, penetre nos poros existentes, reduzindo-os gradativamente (ORTS, 1991). 

Pode-se ainda fazer o uso de aditivos, com o objetivo de melhorar as propriedades 

reológicas (reologia é a ciência que estuda a deformação e o escoamento da matéria) das 

suspensões aquosas, podendo esses ser inorgânicos ou orgânicos. Os aditivos são adicionados 

à massa em pequenas quantidades (inferior a 1%) (ACIMAC apud FERRARI et al., 2000). 

É requerida uma baixa concentração de óxidos colorantes, como Fe2O3 e TiO2, para 

evitar contaminações cromáticas da cor natural da massa (OLIVEIRA, 1998). 

Podem ainda entrar na composição de uma massa de grés porcelanato outras matérias-

primas que aumentam a fusibilidade na massa. Esses fundentes enérgicos são utilizados quando 

se tem certa dificuldade em reduzir a absorção de água na massa para valores abaixo de 1%. Os 

materiais de natureza magnésica, tais como o talco e a magnesita, são os mais usados em função 

de sua eficiência (RODRIGUEZ et al., 2004). 

Apesar das vantagens que aparentemente proporciona, a adição de fundentes enérgicos 

pode originar diferentes problemas, tais como a falta de estabilidade dimensional e a 

deformação nas peças obtidas (RODRIGUEZ et al., 2004). 
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2.7.4. Processamento de grés porcelanato 

 

Devido à complexa interação entre matéria e materiais, rotas e abordagens de 

processamento, e a cinética do processo de queima, os porcelanatos representam alguns dos 

sistemas mais complexos na cerâmica (CARTY e SENAPATI, 1998). 

Um dos aspectos fundamentais da produção de placas cerâmicas de grés porcelanato 

está na obtenção de valores muitos baixos de porosidade. Este aspecto está ligado, além das 

características das matérias-primas, às condições do processo com a dosagem, a moagem, a 

prensagem e a queima (FACINCANI, 1993). 

As etapas do processo produtivo do grés porcelanato (Figura 12) precisam ser 

entendidas e controladas a fim de ser possível prever as características do produto final 

(HECK, 1996). Três são os parâmetros tecnológicos que devem ser cuidadosa e 

constantemente submetidos a observações e controle, sendo eles: granulometria, densidade a 

verde, e ciclo e temperatura de queima. 

 
Figura 12 – Representação esquemática do processo de fabricação do grés porcelanato 

 
Fonte: (HECK, 1996). 
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Nas indústrias de cerâmica que trabalham com temperatura superior a 1100ºC, como a 

indústria de revestimento cerâmico, os feldspatos têm a função de diminuir a porosidade do 

produto, pois atuam como formadores da fase líquida (FACINCANI, 1993). Este líquido 

formado tende a preencher as cavidades do corpo cerâmico, podendo eliminar assim a 

porosidade (WORRAL, 1982). É evidente que a porosidade aberta diminui com o aumento da 

temperatura de queima, devido à formação de uma fase vítrea que é principalmente originada 

do feldspato (BENLLOCH, ALBANO e NAVARRO, 1981). 

 

2.7.4.1.Granulometria 

 

A estrutura de poros de um compacto cerâmico começa a ser definida, no caso de uma 

massa cerâmica para prensagem, a partir das características dos grânulos presentes na massa. 

Sabendo-se que os grânulos são nada mais que aglomerados de partículas primárias unidas 

entre si por ligações secundárias, espera-se que estes apresentem certa quantidade de poros 

em seu volume, que é a denominada de porosidade intragranular. Sabe-se ainda que, quando 

os grânulos preenchem as cavidades do molde, sempre ocorrerá a formação de vazios entre os 

mesmos, por mais eficiente que seja o empacotamento. A este segundo conjunto de 

interstícios formado durante o empacotamento dos grânulos, dá-se o nome de porosidade 

intergranular. O conjunto formado pelos poros intragranulares e intergranulares, durante o 

preenchimento das cavidades do molde, define a disposição inicial de poros no compacto 

cerâmico. 

 

2.7.4.2. Densidade a verde 

 

Quanto mais elevada for a densidade a verde, maior será a resistência a verde e maior 

é a reatividade na queima, uma vez que quanto mais as partículas estão em contato entre si, 

maior é a superfície de contato, resultando em uma maior probabilidade de intensas reações 

na queima. 

É a fase da prensagem aquela que deve levar ao máximo o grau de compactação a 

verde dos pós-atomizados; normalmente utiliza-se entre 350a 450 kg/cm
2
. 
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2.7.4.3.Ciclo e temperatura de queima 

2.7.4.3.1. Ciclo 

 

Um dos aspectos fundamentais da produção de placas cerâmicas de grés porcelanato 

está na obtenção de valores muito baixos de porosidade. Este aspecto está ligado, além das 

características de matérias-primas, às condições de processo, como a dosagem, a moagem, a 

prensagem e a queima. A Figura 12, apresentada anteriormente, ilustra um fluxograma com as 

etapas básicas de produção de grés porcelanato. 

 

2.7.4.3.2. Temperatura 

 

A temperatura e o tempo de queima são parâmetros básicos que constantemente 

devem estar sob controle para se obter as características ótimas dos produtos queimados. 

Normalmente, a queima rápida do grés porcelanato apresenta ciclos de 50 a 60 minutos e 

temperatura de queima no intervalo de 1200ºC a 1300 ºC. 

No caso de massas cerâmicas coloridas, é importante considerar que sobre a curva de 

gresificação há uma influência do corante, deslocando o ponto ótimo de queima que, em 

alguns casos, obriga a uma reformulação da massa cerâmica básica. 

 

2.7.5. Moagem dos componentes 

 

A moagem é uma etapa crítica onde o controle sobre a granulometria deve ser mantido 

para garantia das condições de compactação e características do produto pós-queima. De um 

modo geral, o rendimento da moagem é influenciado pelas características da própria matéria-

prima, nomeadamente: 

- dimensão e forma inicial das partículas; 

- dureza do material (resistência à compressão, ao choque e à abrasão); 

- estrutura homogênea ou heterogênea; 

- umidade ou higroscopicidade; 

- sensibilidade à variação da temperatura; 

- tendência à aglomeração. 

 



25 

 

 

2.7.5.1. Moagem via seca 

 

A preparação da massa cerâmica constitui a primeira fase no processo produtivo de 

revestimentos cerâmicos. Isso se deve à necessidade de a massa preparada propiciar 

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

preenchimento da matriz de compactação. A rigor, essa 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 

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, essa etapa é, tradicionalmente, feita mediante dois processos 

distintos, denominados de processos de moagem via úmida e processo de moagem via seca 

(SAMPAIO, PINHEIRO e HOLANDA, 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 permitem 

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 encobrem 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, PINHEIRO e HOLANDA, 2007). 

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

desenvolvimento do processo por 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. 
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A via seca é uma inovação brasileira que, 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, eles superam as exigências das normas e são aceitos em alguns dos mercados 

mais exigentes do mundo, tais como os EUA 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 (VIEIRA, 2007). 

 

2.7.5.2. Moagem via úmida 

 

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

formulação predeterminada, e, antes dessa 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, 

consequentemente, 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 325 mesh (44 μm). A esses 

valores de resíduo correspondem, normalmente, diâmetros médios de partículas 

compreendidos entre 15μm e 20 μm. Esse grau de finura contribui para aumentar a superfície 
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específica das partículas componentes da massa cerâmica e, como tal, para aumentar sua 

reatividade na queima (BIFFI, 2002; ROSSO, CUNHA e ROJAS-RAMÍREZ, 2005). 

A etapa da moagem pode ser realizada de duas formas: moagem descontínua ou 

moagem contínua, sendo a primeira a mais utilizada, pois permite uma maior gama de 

tipologia de produtos. 

Na moagem descontínua as matérias-primas e os pigmentos são introduzidos nos 

moinhos e a coloração se dá juntamente com a moagem. Sua principal desvantagem está 

ligada ao fato de que quando se trabalha com lotes de cores muito distintas, há a necessidade 

de uma lavagem criteriosa de todo interior do moinho. 

A moagem contínua, embora não seja muito utilizada, apresenta algumas vantagens, 

dentre elas convém citar: 

- temperatura de saída mais elevada da barbotina, o que faz com que se possa 

se trabalhar com uma densidade mais elevada da barbotina; 

- maior facilidade nas transferências da barbotina do moinho para os tanques; 

- gestão simplificada do setor de moagem; 

- maior constância da densidade da barbotina. 

 

Com o objetivo de se obter menores tempos de moagem, uma granulometria mais 

homogênea, uma íntima homogeneização das matérias-primas e, consequentemente, uma 

melhora na cinética de sinterização, frequentemente utiliza-se uma etapa de pré-moagem das 

matérias-primas não-plásticas, denominada micronização. Esta etapa é realizada em moinhos 

contínuos rotativos que operam a seco.  

 

2.7.5.2.1. Peneiramento e deferização 

 

Considerando a necessidade de manter uma constância nas matérias-primas adotadas 

para o grés porcelanato e quase a ausência de ferro, é importante espalhar, ao longo da linha 

de produção, peneiras e deferizadores que permitam manter constantes os parâmetros 

adotados e baseados nas análises químicas das matérias-primas. Os pontos em que 

normalmente são efetuadas estas operações são os seguintes: 

- carregamento das matérias-primas nos moinhos; 

- após a moagem; 

- antes do atomizador; 
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- depois do atomizador; 

- depois dos silos de estocagem do atomizado; 

- após trabalhos intermediários como granulação e micronização; 

- antes da prensagem. 

 

2.7.5.2.2. Atomização 

 

Representa a fase final do ciclo de preparação do pó e consiste na eliminação do 

excesso de água utilizada durante a moagem. Esta fase que determina a granulometria e o 

grau de umidade do produto obtido é aquela que incide principalmente sobre a qualidade do 

pó atomizado. O pó atomizado produzido pode ter uma umidade que oscila entre 5% e 6,9%, 

sendo caracterizado por partículas esféricas de forma cava.  

Segundo LUKASIEWICZ (1989), a barbotina, habitualmente composta por partículas 

sólidas em suspensão aquosa suficientemente dispersas (defloculada), é bombeada para um 

sistema disperso, localizado no interior de uma câmara de secagem ventilada com ar 

previamente aquecido, e finamente dividida em elevado número de pequenas gotículas. Essas 

gotículas pulverizadas, que rapidamente adquirem uma forma esférica, por ação da forte 

pressurização exercida e pela tensão superficial, sofrem uma rápida evaporação de água. Os 

granulados secos resultantes são separados do ar quente e úmido para posterior utilização. 

 

2.7.5.2.3. Silagem 

 

Após a etapa de atomização, a massa deve ser mantida em repouso, por tempos não 

inferiores a 36 horas, com a intenção de se garantir a homogeneização da umidade. 

 

2.7.5.2.4. Prensagem 

 

Segundo ABNT (2007), as placas cerâmicas de revestimento podem ser conformadas 

por prensagem, extrusão ou por outros processos. No mercado nacional, na produção de grés 

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

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

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 grânulos, 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 

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 é eliminado durante a compactação do pó, ou seja, quanto maior for a densidade a verde, 

maior será a superfície de contato entre os grânulos, aumentando, assim, a possibilidade de 

reação entre os mesmos durante a sinterização (SAMPAIO, PINHEIRO e HOLANDA, 2007). 

A elevada pressão de conformação influencia nos valores de absorção e de retração no 

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 mm a 2,0 mm. O controle 

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

exemplo, o inchamento dos bordos, podem ocorrer quando se tem um teor de umidade inferior 

a 4% (BIFFI, 2002). 

 

2.7.5.2.5. Secagem 

 

Pela sua estrutura relativamente pouco plástica, o grés porcelanato não apresenta 

dificuldades particulares nem substanciais diferenças, seja no ciclo, seja nas condições de 

tratamento do secador, daquelas normalmente adotadas para as outras produções industriais 

de placas cerâmicas. 
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Normalmente trabalha-se com temperaturas entre 130ºC e 140ºC, sendo que o ciclo 

para secadores verticais varia dos 45 aos 90 minutos, e para os horizontais o ciclo, de 15 a 30 

minutos, sempre em função das dimensões das placas cerâmicas. 

A umidade residual do material após a secagem geralmente é inferior a 1% e sua carga 

de ruptura apresenta valores de 17 kg/cm
2
 a 20 kg/cm

2
. 

 

2.7.5.2.6. Sinterização (Queima) 

 

Sinterização é um processo termicamente ativado que consiste na consolidação, 

densificação, recristalização e ligações 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 sinterização é 

um processo em que as forças de compactação são fortalecidas em altas temperaturas 

(HLAVAC, 1983). 

Durante a sinterização de porcelanatos, 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 numa nova fase cristalina se forma a mulita. O produto 

sinterizado é constituído de uma matriz vítrea, na qual as partículas de mulita e as partículas de 

quartzo que não se dissolveram totalmente estão dispersas (SILVA, 2008). 

Esse tratamento térmico, aliado às características intrínsecas da massa cerâmica, dará 

origem às propriedades desejadas. O processo de queima ocorre em três estágios: pré-

sinterização, sinterização e resfriamento (REED, 1995). As temperaturas de queima variam 

entre 1190°C a 1220ºC em função das características composicionais da massa cerâmica, do 

grau de moagem da barbotina e da compactação dos pós na prensagem. Para produtos 

contendo corantes pretos, a queima é realizada a temperaturas levemente inferiores, de 

1190°C a 1200°C. Analogamente, para produtos “superbrancos”, contendo elementos 

refratários como silicatos de zircônio e alumina, a temperatura de queima pode atingir 

1250ºC. O resfriamento é realizado por convecção forçada mediante o emprego de um sistema 

de ventilação. Nas temperaturas compreendidas entre 590°C e 550°C a convecção forçada é 

substituída por natural, para evitar problemas causados pela transformação do quartzo. O ciclo 

de queima prevê uma permanência do produto na temperatura máxima por aproximadamente 
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5 a 7 minutos. O material queimado apresenta uma retração linear da ordem de 7% a 8% para 

os granulados, enquanto que para os de cores únicas a retração atinge 8,5% a 9%. 

A cerâmica industrial possui na sua composição principal SiO2 e Al2O3. O K2O, 

quando presente, forma eutético com SiO2 e Al2O3 a temperaturas mais baixas que os demais 

óxidos fundentes e, por essa razão, um diagrama bastante usado no estudo das possíveis fases 

formadas é o diagrama ternário SiO2.Al2O3.K2O, apresentado na Figura 13 (ALPER, 1995). 

 

Figura 13 – Diagrama de equilíbrio de fases do sistema K2O - Al2O3 - SiO2 

 
 

A partir das quantidades e das análises químicas das massas cerâmicas estabelecidas 

para fornecerem características cerâmicas para determinado produto, como, por exemplo, o 

grés porcelanato, é possível estimar, através dos óxidos majoritários da composição química 

da massa formulada, quais são as fases cerâmicas que teoricamente devem ser formadas 

durante a queima do corpo conformado, que são preditas através do diagrama de fases, 

conforme a Figura 13. 
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2.7.5.2.7. 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. Essa operação é uma das últimas etapas da linha de 

produção. Nessa fase, se empregam abrasivos sucessivamente mais finos para obter uma 

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

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

oscilações dos setores abrasivos oscilantes. O resultado final dessa operação são placas 

cerâmicas perfeitamente polidas em nível de espelho e prontas para as fases sucessivas de 

esquadrejamento e bizelatura (BIFFI, 2002). 

 

2.7.5.2.8. Problemas quanto ao manchamento devido ao polimento 

 

Apesar de ser um produto de baixa absorção de água, e consequentemente baixa 

porosidade aparente, o grés porcelanato, tipicamente, apresenta certo volume – variando de 

5% até 12% em diversos produtos comerciais – de poros isolados no interior do corpo, que 

constitui a chamada porosidade fechada do material. Durante a etapa de retificação e 

polimento a que são submetidas as peças, uma certa camada – cerca de 0,5mm a 1,0mm – da 

espessura do produto é removida, fazendo com que parte dos poros antes isolados no interior 

do corpo passem a constituir a superfície, gerando uma série de irregularidades, conforme 

indicado na Figura 14. 

 

Figura 14 – Irregularidades na superfície após a etapa de polimento 

 
Fonte: ARANTES (2001). 

 

A existência de irregularidades na superfície de um corpo faz com que seja facilitada a 

adesão de partículas à superfície, bem como torna mais difícil a respectiva remoção. Daí o 

problema da resistência ao manchamento em placas de grés porcelanato polidas. Uma maior 
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ou menor susceptibilidade ao problema vai ser definida pelas características destas 

irregularidades, que vão ser determinadas, notavelmente, pelo tamanho, forma e textura dos 

poros responsáveis por elas, além da quantidade de irregularidades (poros) existentes por 

unidade de área. 

De fato, trabalhos indicam existir certa relação entre o tamanho dos poros e sua 

susceptibilidade ao manchamento, chegando a um valor da ordem de 30-60 µm como 

tamanho crítico de poro, a partir do qual o fenômeno do manchamento passa a ser verificado. 

Diante disto, é desejável se obter, na microestrutura final do produto, um número mínimo de 

poros, pequenos, fechados e isolados, para potencializar a resistência ao manchamento da 

peça. 

A porosidade fechada é uma característica intrínseca ao processo de densificação do 

produto e, de uma forma geral, é possível identificar três estágios do processo produtivo que 

interferem diretamente no fenômeno: 

- a preparação da massa, em especial sua distribuição granulométrica; 

- o processo de conformação; 

- a etapa de queima. 

 

A deformabilidade dos grânulos representa uma característica muito ligada à 

porosidade do revestimento, uma vez que quanto mais os grânulos se deformam, mais são 

preenchidos os interstícios existentes no interior da peça, reduzindo-se o valor da porosidade 

intergranular do corpo. 

 

2.7.5.2.9. Decoração 

 

A esmaltação foi uma resposta à exigência do mercado, que pedia produtos de 

qualidade e esteticamente aceitáveis para ambientes internos, de áreas públicas ou privadas. 

Desde o início da fabricação do grés porcelanato ocorreu uma constante busca de soluções, 

mais ou menos originais, na sua decoração para alcançar uma gama diversificada de produtos 

que sejam compatíveis com suas características técnicas. 

Para ordenar as possibilidades decorativas existentes, pode-se estabelecer uma 

classificação dos distintos efeitos, baseando-se no critério da etapa do processo no qual se 

origina. Desta maneira, podem-se estabelecer três grupos de efeitos decorativos utilizados 

atualmente em escala industrial: 
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1. Os associados à fase de preparação do pó atomizado: o efeito depende da 

utilização de pigmentos na massa, obtendo aglomerados, em forma de pó 

atomizado ou de grânulos de distintos tons e tamanhos combinados. 

2. Os que dependem da operação de prensagem: o efeito estético é conseguido 

mediante atuação na operação de prensagem, ainda que, em todos os casos, requer 

ainda características específicas do pó. 

3. Aqueles conseguidos na linha de esmaltação: os corantes solúveis incorporam 

cátions cromóforos e permitem sua aplicação sobre peças cruas ou sobre o 

biscoito, por pulverização ou mediante aplicação por serigrafia. Os produtos 

solúveis baseiam seu efeito na penetração no suporte dos porcelanatos, o que 

garante que a decoração alcançará certa espessura na peça. 

 

2.7.5.2.10. Esmaltação 

 

Uma linha de esmaltação de grés porcelanato está dotada principalmente de 

equipamentos para aplicar o esmalte, mais do que a linha de monoqueima. Isto ocorre devido 

à multiplicidade dos efeitos que podem ser obtidos. 

Não se trata simplesmente de transferir os esmaltes e suas aplicações, da monoqueima 

tradicional para o grés porcelanato, mas a maior temperatura e, sobretudo, a cultura do grés 

porcelanato, têm feito com que sejam encontradas soluções que garantam elevadas 

resistências superficiais. 

Os esmaltes para o grés porcelanato possuem algumas características próprias. As 

mais importantes podem ser resumidas nos seguintes pontos: 

- elevada resistência à abrasão; 

- baixa permeabilidade; 

- boa limpabilidade; 

- ausência de chumbo ou de substâncias contaminantes em geral. 

 

Do ponto de vista químico, a maior temperatura é de grande ajuda na obtenção das 

características citadas e permite o emprego de quantidades reduzidas de fritas. As fritas que 

são empregadas são do tipo cálcio-zinco e bário-zinco, que permitem a obtenção de altos 

pontos de amolecimento do vidro e sucessivas baixas viscosidades. 
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2.8. QUARTZITOS 

 

O quartzito é classificado geologicamente como uma rocha metamórfica, composto 

quase que inteiramente de grãos de quartzo. Sua origem está relacionada com ação de 

processos metamórficos desenvolvidos principalmente sobre rochas sedimentares ricas em 

quartzo, tais como arenitos e cherts (rochas ricas em sílica amorfa) (ABIROCHAS, 2014). O 

quartzito é uma rocha metamórfica granoblástica composta principalmente de quartzo e que é 

formada por recristalização de arenito ou de sílex por metamorfismo regional ou de contato 

(MROLSD, 2013). 

Alguns quartzitos, devido à concentração de micas iso-orientadas em níveis 

específicos, são finamente foliados ou laminados, permitindo com relativa facilidade sua 

partição através destes planos de fraqueza. A presença desta estruturação, porém, 

impossibilita sua obtenção como blocos e sua utilização em teares ou mesmo corte regulares 

de chapa. Em função disso, são usualmente extraídos como placas diretamente dos 

afloramentos (COSTA et al., 2002). 

 

2.8.1. Quartzitos de Várzea 

 

A indústria de extração e beneficiamento de quartzito de Várzea, localizada a 320 km 

de João Pessoa, na região de Seridó, na Paraíba, movimenta algo em torno de R$ 400 mil por 

mês, com a produção mensal de quartzito de 25 mil metros quadrados, tendo pelo menos 

25 serrarias trabalhando sem parar (SEBRAE, 2014). 

A riqueza mineral de Várzea está toda na Serra do Poção, que tem cerca de 25 km de 

extensão e abriga uma das maiores reservas de quartzito do Brasil. O quartzito de Várzea é 

uma rocha formada principalmente de quartzo (mais de 75% como ordem de grandeza), que é 

o mineral mais abundante da terra. A rocha é fria, não retém o calor do sol e é utilizada 

principalmente para revestimento de piscinas. 

As principais áreas mineralizadas de quartzitos na Paraíba estão na Província 

Borborema, mais precisamente nos municípios de Junco do Seridó e Várzea (Figura 15), cujos 

depósitos se estendem até os municípios de Equador e Ouro Branco, no Rio Grande do Norte. 

Nessas áreas observa-se uma extração intensa de lajotas quadradas ou retangulares de 

quartzitos que servem para aplicação em revestimento de paredes, calçadas, piscinas e em 

pisos de construção moderna e rústica. A partir da década de 1940, a produção dessa rocha 
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cresceu bastante, conquistando cada vez mais novos mercados, como Campina Grande, João 

Pessoa, Natal, Recife, Fortaleza e Salvador, existindo inclusive a possibilidade de inserção no 

mercado exterior. 

 

Figura 15 – Mapa de Localização da Região de Junco do Seridó e Várzea/ PB 

 

 

Entretanto, todo esse crescimento não foi precedido por um estudo detalhado de 

viabilidade técnico-econômica desses depósitos, inexistindo os levantamentos geológicos 

básicos das áreas mineradas, e as operações de lavra ainda são realizadas de forma 
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inadequada, causando uma série de impactos ambientais que comprometem o 

desenvolvimento sustentável na região. 

 

2.8.2. Lavra de quartzitos 

 

Na maioria das pedreiras de quartzito, a lavra é feita a céu aberto, adotando-se um 

sistema de extração com desmonte manual, e em poucas frentes de lavra é usado explosivo 

para a divisão da rocha (Figura 16). No sistema manual, a extração direta de grandes placas, 

ou lajotas do maciço rochoso inicia-se pela perfuração manual com o uso de marreta e hastes 

de ferro para abertura de canais ou furos, aproveitando os planos de clivagem de modo a 

dividir a rocha em duas partes, das quais uma é manuseável, de onde são extraídas as placas 

de quartzitos. 

 

Figura 16 – Lavra de Quartzito em Várzea/ PB 

  
(a) (b) 

 

Segundo informações colhidas com os garimpeiros, normalmente um furo manual é 

feito por dois operários, que passam em média dois dias para concluí-lo. Em algumas frentes 

de lavra o comprimento do furo da bancada chega até a 2 m, com uma polegada de diâmetro. 

No sistema de perfuração e explosivo, efetuado com martelos pneumáticos e 

explosivos do tipo nitrato de amônia, foi observado em poucas frentes de lavra a busca de 

uma produtividade maior. Nesses casos eram perfurados em média 4 furos com altura de 

2,5 m e diâmetro de uma polegada, com duração média de 40 minutos por furo. Após o 

desmonte do bloco rochoso, inicia-se a subdivisão destes em placas ou lajões, com o uso de 

marretas e talhadeiras. Todos esses materiais desmontados são carregados e transportados 
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para a superfície com pás manuais e carros de mão. Em seguida, as lajes são esculpidas até o 

esquadrejamento final. Nas áreas estudadas, existem aproximadamente 150 “banquetas” em 

atividade, com produção semanal de 40 m
2
 a 140 m

2
 de quartzitos por “banqueta”. 

A mineração, como qualquer outra atividade econômica, provoca impactos sobre o 

meio ambiente, cuja preservação e recuperação dependem da adoção de técnicas apropriadas 

para execução de suas operações. A extração de quartzitos na Paraíba ocorre longe dos 

grandes centros urbanos, em pequenos municípios situados no interior do Estado, em áreas 

constituídas de vegetação típica da caatinga, com reduzido índice pluviométrico e com baixo 

potencial hídrico. 

Como a região onde ocorre essa atividade tem um baixo potencial hídrico, não se 

observa impactos ambientais significativos sobre a água. Da mesma forma, a limitada 

utilização de martelos pneumáticos e explosivos, nos desmontes das frentes de lavra, 

minimiza os efeitos da poluição do ar, verificando-se apenas a propagação insignificante de 

partículas sólidas sedimentáveis ou em suspensão no sistema manual de produção de 

quartzitos. 

Os impactos ambientais mais negativos, provocados por esse tipo lavra, foram 

observados sobre o solo, refletidos na modificação da paisagem, mediante a remoção 

indiscriminada da vegetação, e na disposição inadequada de um grande volume de rejeitos. 

Em consequência da remoção da cobertura vegetal e do solo, foram observados um 

considerável deslocamento da macrofauna nas áreas mineradas e a eliminação parcial da 

microfauna. Quanto aos aspectos socioeconômicos, ficou evidenciada a existência de 

impactos positivos nas áreas mineradas, nas proximidades de Várzea e Junco do Seridó, 

mediante a geração de aproximadamente 600 empregos diretos e 1500 indiretos, a elevação da 

receita desses municípios pelo recolhimento de impostos e ampliação do comércio local. 

 

2.8.3. Beneficiamento 

 

Nas serrarias, as placas de quartzito são transformadas em lajes quadradas ou 

retangulares, de larguras padronizadas e comprimento livre, de forma a propiciar o seu maior 

aproveitamento. As aparas maiores são serradas, gerando os filetes. Estes são os produtos de 

maior valor agregado e são destinados, em sua maioria, ao mercado interno e a uma pequena 

parcela ao mercado externo (Figura 17). 
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Figura 17 – Beneficiamento de Quartzito na Serraria Itacolomy em Várzea/ PB 

  
(a) (b) 

 

Nesta fase do beneficiamento são gerados dois rejeitos, um mais grosseiro, que é 

misturado aos da pedreira, e um extremamente fino, rico em SiO2, proveniente do desgaste da 

rocha durante o processo de corte com serras a diamante. 

A importância do setor de rochas para a economia brasileira é indiscutível, porém os 

resíduos gerados são dispostos inadequadamente no meio ambiente, sem previsão de reuso. 

 

2.8.4. Produção de quartzito 

 

Na cidade de Várzea (Região de Seridó – PB), aproximadamente um terço da 

população está envolvida nas etapas de produção de extração e beneficiamento de quartzitos. 

A produção mensal de quartzito em Várzea é de 25 mil metros quadrados. Pelo menos 

25 serrarias trabalham sem parar. Cada serraria beneficia aproximadamente 3000 mil metros 

de pedras/ mês. Cada metro de quartzito beneficiado é comercializado a R$ 15,00 em média. 

 

2.8.5. Qualidades 

 

O quartzito tem características peculiares que o tornam uma das pedras mais utilizadas 

do mundo para ornamentação na construção civil. Dentre elas, destacam-se: 

- índice de absorção de água abaixo de 0,5%, sendo uma pedra ideal para ser 

utilizada em locais úmidos. Quando se derrama água no quartzito ela é logo 

absorvida, não alastrando para outros locais; 



40 

 

 

- alta resistência mecânica; 

- índice de dureza (i. mohz) igual a 7.0, perdendo apenas para o granito, com 9.0, 

e o diamante, com 10. O mármore tem 5.0, e o arenito, 3.0 (quebra-se 

facilmente, sem resistência); 

- antideslizante (antiderrapante); 

- resistência ao aquecimento do sol; 

- alta resistência à ação de produtos químicos. 

 

2.8.6. Aplicações dos quartzitos 

 

Os quartzitos são comumente empregados em:  

- revestimento decorativo de fachadas e paredes internas e externas; 

- construção de pisos internos e externos de alta resistência; 

- construção de mesas e objetos de adorno de alto valor; 

- artesanato mineral e indústria de bijuterias; 

- material abrasivo para preparação de instrumentos de corte; 

- indústria siderúrgica (fundente a base de sílica); 

- fonte de sílica para aplicações diversas. 

 

2.8.7. Produção de resíduos de quartzitos 

 

No período de extração e beneficiamento das placas de quartzitos são gerados 

resíduos, como poeira, lamas, dentre outros que, quando não controlados, poluem e 

comprometem a saúde humana e o meio ambiente. 

Por outro lado, a sociedade moderna tem valorizado cada vez mais a sustentabilidade 

ambiental, de modo que haja a diminuição dos impactos ambientais gerados por subprodutos 

de uma cadeia produtiva (SILVA et al., 2006). 

Diante dos impactos ambientais gerados pela produção de quartzito no município de 

Várzea, há a possibilidade de utilizar o resíduo de quartzito como material de carga na 

cerâmica branca ou porcelanato, a fim de minimizar os danos ambientais causados pela 

indústria mineradora da região. Segundo a Serraria Itacolomy, a produção de resíduos gerados 

pelo beneficiamento dos quartzitos é, em média, 30 a 40 carros de mãos por dia, com um peso 

médio de 62,218 kg por carro (Tabela 02). 
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Tabela 02 – Produção de resíduos de quartzitos 

Total por Dia 

Carros de mão por dia 
Peso médio de 1 carro 

de mão (Ton) 

Produção de resíduos 

por dia (Ton) 
Densidade  Volume (m

3
) 

30 0,0621 1,863 2,56 0,727 

35 0,0621 2,173 2,56 0,848 

40 0,0621 2,484 2,56 0,970 

 

2.9. RESÍDUOS 

 

A introdução de resíduos na produção de massas cerâmicas pode ser uma maneira de 

diminuir a quantidade de resíduos jogados no ambiente e de também prolongar o uso das 

reservas de matérias primas naturais, visto que, ao longo de sua existência, o homem sempre 

utilizou os recursos naturais do planeta e ao transformar matérias-primas. Assim, de modo a 

torná-las úteis para a sociedade, o homem produz resíduos que acabam por comprometer o 

meio ambiente (PONTES e CARDOSO, 2005). 

Um dos grandes desafios para o século XXI é a eliminação dos resíduos industriais 

provenientes das empresas mineradoras. Pesquisas sobre reciclagem de resíduos vêm sendo 

desenvolvidas em todo o mundo. Em geral, as razões que motivam esses países são: 

esgotamento das matérias-primas não renováveis, redução do consumo de energia, menores 

emissões de poluentes, redução de custos, melhoria na saúde e segurança da população 

(NEVES, 2002). 

 

2.9.1. Resíduos da indústria cerâmica 

 

As massas utilizadas na indústria cerâmica tradicional são de natureza heterogênea, 

geralmente constituídas de materiais plásticos e não-plásticos, com um vasto espectro de 

composições, motivo pelo qual permitem a presença de materiais residuais de vários tipos, 

mesmo em porcentagens significantes. Dessa forma, a utilização de resíduos provenientes de 

diferentes processos industriais, como novas matérias-primas cerâmicas, tem sido objeto de 

pesquisas em diversas instituições, que buscam soluções que conciliem vários aspectos, como 

custo de disposição, tratamentos, tipo e quantidade de resíduo, tecnologia e processos de 

utilização e, finalmente, o impacto econômico. É necessário, portanto, buscar o 

gerenciamento adequado destes resíduos, priorizando o uso de novas tecnologias de 

reutilização e reciclagem (PREZOTTI et al., 2004). 
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De acordo com suas características e influências sobre as propriedades das 

formulações e corpos cerâmicos, pode-se agrupar os resíduos sólidos, quando absorvidos pela 

indústria cerâmica, em redutores de plasticidade, fundentes, combustíveis, cinzas volantes, 

resíduos da incineração de rejeitos urbanos e radioativos, ressaltando-se que uma classificação 

sistemática dos resíduos é muito complexa, em virtude da grande variabilidade de suas 

propriedades e de sua influência nas formulações de corpos cerâmicos e, sendo assim, a 

classificação realizada nesse trabalho tem por intuito apenas facilitar a visualização e a 

abordagem do tema. 

 

2.9.2. Impacto ambiental da indústria de mineração do Brasil 

 

O termo meio ambiente pode ser compreendido como um jogo de interações 

complexas entre o meio da base de sustentação (elementos abióticos), os elementos vivos 

(elementos bióticos) e as práticas sociais realizadas pelo homem. Esta descrição compreende 

flora, fauna, processos físicos naturais, riscos naturais e utilização do espaço pelo homem 

(GRINOVER, 1989). 

Impacto ambiental pode ser definido como uma alteração da qualidade ambiental 

resultante da modificação de processos naturais ou sociais provocada pela ação humana 

(Figura 18). Ou, ainda, a alteração na qualidade ambiental como consequência dos efeitos 

ambientais induzidos por projeto de lavra, como, por exemplo, alteração da qualidade do ar ou 

das águas (ALBUQUERQUE, 1995). 

 

Figura 18 – Impacto ambiental gerado pela indústria de mineração de quartzito 
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O desenvolvimento de certas atividades industriais pode ser um risco moderado de 

poluição ambiental. Este risco não é apenas devido às emissões atmosféricas, mas também à 

má gestão de resíduos ou ao mau armazenamento de matérias-primas e produtos, o que pode 

causar vazamento de componentes que se acumulam no solo e, como resultado, pode-se ter 

um "solo contaminado" (MAZZEO, 2002). 

Para efeito da Resolução CONAMA n 001/86, considera-se impacto ambiental 

qualquer alteração nas características físicas, químicas e/ou naturais do meio ambiente, 

causada por qualquer forma de matéria ou energia resultante de atividade humana que, direta 

ou indiretamente, afete: 

- a saúde, a segurança e o bem-estar de população; 

- as atividades sociais e econômicas; 

- as condições estéticas e sanitárias do meio ambiente; 

- a qualidade dos recursos ambientais. 

 

Nos últimos anos, as indústrias de mineração e, principalmente, as de rochas 

ornamentais vêm sendo citadas como fontes de poluição e/ou contaminação do meio 

ambiente, devido à enorme quantidade de rejeitos gerados e frequentemente lançados 

diretamente nos ecossistemas, sem processos de tratamento prévio para eliminar ou reduzir os 

constituintes presentes. Um dos pontos cruciais para os empresários reside na forma de como 

melhor aproveitar tais resíduos do processo de industrialização (NEVES et al., 2000). 

Segundo Miranda e Neves (2000), o plano correto para o início de qualquer atividade 

de mineração é aquele em que se planeja em função do uso futuro da área após a mineração, a 

fim de promover o equilíbrio com o meio ambiente. O termo recuperação ambiental, usado na 

nova constituição, é enganoso, pois quer significar um retorno à situação original, algo que 

jamais (ou dificilmente) será alcançado. Então a questão é, sobretudo, ética. 

O minerador deve reabilitar a área explorada porque isso é ético e não simplesmente 

porque a constituição exige. Segundo este mesmo autor, durante a mineração, deve-se 

minimizar o impacto sobre as águas, em especial, além do controle da erosão e sedimentação 

para preservar a hidrografia. Outro aspecto dessa fase é o cuidado em separar a camada fértil 

do solo antes da interferência, removendo-a e armazenando-a para futura utilização na 

vegetação da área. 
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3. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

A coleta dos resíduos ocorreu nas empresas de mineração Armil Mineração do 

Nordeste Ltda., em Parelhas/RN (Figura 19), e na Serraria Pedra Itacolomy Ltda., em 

Várzea/PB (Figura 20). As empresas de mineração estão inseridas na região do Seridó do Rio 

Grande do Norte e da Paraíba, mais precisamente no centro da Província Pegmatítica da 

Borborema. 

 
Figura 19 – Mapa de localização da empresa Armil Mineração do Nordeste Ltda. 

 
 

Figura 20 – Mapa de localização da empresa Serraria Pedra Itacolomy Ltda. 
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3.1. MATERIAIS 

 

O desafio na produção de grés porcelanato começa na seleção das matérias-primas. É 

de suma importância manter a homogeneidade do lote e atender às especificações, com a 

finalidade de evitar variações de tonalidade e variações na fundência da composição. As 

demais etapas do processo também precisam ser entendidas e controladas a fim de poder se 

prever as características do produto final. O fluxograma simplificado (Figura 21) apresenta a 

sequência adotada e os métodos experimentais usados para obtenção de um produto cerâmico 

compatível com o material cerâmico grés porcelanato. Nas análises de caracterização 

estrutural após a sinterização de DR-X e MEV, os corpos-de-prova foram analisados apenas 

nas temperaturas de 1150° C e 1200° C, pois a 1250° C os corpos-de-prova apresentaram 

deformação em função da alta temperatura de fusão.  

 

Figura 21 – Fluxograma para a produção do grés porcelanato utilizando resíduo de quartzito 

 

 

Matérias-primas 

Argila Resíduos de Quartzitos 

 
Feldspato 

Preparação das Matérias-primas para Caracterização ou Beneficiamento: 

Cominuição (Britagem, Moagem) e Peneiramento 

Caracterização das Matérias-Primas: 

Análise Granulométrica, Análise Química, Análise Mineralógica e Análise Térmica 

Preparação das massas cerâmicas 

Preparação dos Corpos-de-prova: 

Dosagem, Mistura, Prensagem e Secagem 

Sinterização: 

Temperaturas: 1150°C, 1200°C e 1250°C 

Caracterização Estrutural: 

Retração Linear, Absorção d’água, Porosidade, Massa Específica Aparente, Módulo de 

Resistência à Flexão, sendo DRX e MEV caracterizados a 1150°C e 1200°C 
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3.1.1. Matérias-primas 

 

As matérias-primas utilizadas para a realização desse trabalho foram a argila 

(Figura 22), o feldspato (Figura 23) e o resíduo de quartzitos (Figura 24). A argila é pouco 

plástica, com granulometria inferior a 200 mesh, e apresenta elevada resistência mecânica. Já 

as amostras de feldspato ortoclásio foram coletadas com uma granulometria de 200 mesh, 

ambas através de doação da empresa Armil Mineração do Nordeste Ltda., conforme a Figura 

19. Os resíduos de quartzitos foram coletados após o beneficiamento do minério, através de 

doação da Serraria Pedra Itacolmy Ltda. Houve um processo seletivo após a coleta no pátio de 

estocagem dos resíduos de quartzitos, pois os mesmos apresentaram colorações diferentes, 

provavelmente, em função de alguma alteração química ou física no ambiente de formação 

geológica. Na seleção foram identificados os seguintes quartzitos, pela sua coloração: 

Quartzito Branco (QB), Quartzito Dourado (QD), Quartzito Preto (QP), Quartzito Rosa (QR) 

e Quartzito Verde (QV), conforme a Figura 24. 

 
Figura 22 – Argila proveniente da Armil Mineração do Nordeste Ltda. 

 
 

Figura 23 – Feldspato (ortoclásio) proveniente da Armil Mineração Ltda. 
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Figura 24 – Pilha de Resíduos de quartzitos provenientes da Serraria Itacolomy 

 

 

3.2. PROCEDIMENTO EXPERIMENTAL DAS FORMULAÇÕES 

 

A formulação de materiais cerâmicos é a etapa que busca estabelecer quimicamente 

uma relação (proporção) das matérias-primas para que determinada fase cerâmica possa ser 

obtida. 

O procedimento experimental utilizado na formulação da massa cerâmica em estudo 

teve como foco principal as análises químicas dos elementos argilas, feldspato e os resíduos 

de quartzitos. Em seguida, foram utilizados como óxidos majoritários os SiO2, Al2O3 e o 

K2O. Apenas o resíduo do quartzito preto apresentou como óxidos majoritários os SiO2, 

Al2O3 e Fe2O3. Mesmo sabendo que o Fe2O3 possui papel fundamental como fundente e 

interfere diretamente nas propriedades (coloração, flexão), preferimos padronizar os 

elementos que fossem encontrados em maior quantidade nas análises químicas dos resíduos 

dos quartzitos estudados. O somatório dos três elementos totalizou quase 100% dos elementos 

químicos contido nas amostras, conforme visto nas Tabelas 03, 04 e 05, respectivamente. Os 

quartzitos utilizados nas formulações foram definidos pelas suas colorações (rosa, verde, 

dourado, branco e preto). 

 

Tabela 03 – Análises químicas dos elementos argila, feldspato e quartzito rosa 
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Tabela 04 – Porcentagens dos óxidos majoritários das matérias-primas 

Matérias-primas Óxidos (%) 

  SiO2 Al2O3 K2O Total 

Argila 64,072 23,925 3,081 91,078 

Feldspato 57,412 18,030 23,738 99,180 

Quartzito Rosa 91,348 4,317 1,910 97,575 

 

Após a definição dos óxidos majoritários, foram feitas as porcentagens finais de cada 

óxido, totalizando 100% para cada elemento, conforme a Tabela 05. 

Argila (SiO2) = SiO2 / SiO2 + Al2O3 + K2O x 100  70,35 

Argila (Al2O3) = Al2O3 / SiO2 + Al2O3 + K2O x 100  26,27 

Argila (K2O) = K2O/ SiO2 + Al2O3 + K2O x 100  3,38 

 

Feldspato (SiO2) = SiO2 / SiO2 + Al2O3 + K2O x 100  57,887 

Feldspato (Al2O3) = Al2O3 / SiO2 + Al2O3 + K2O x 100  18,18 

Feldspato (K2O) = K2O/ SiO2 + Al2O3 + K2O x 100  23,93 

 

Quartzito Rosa (SiO2) = SiO2 / SiO2 + Al2O3 + K2O x 100  93,62 

Quartzito Rosa (Al2O3) = Al2O3 / SiO2 + Al2O3 + K2O x 100  4,43 

Quartzito Rosa (K2O) = K2O/ SiO2 + Al2O3 + K2O x 100  1,95 

 
Tabela 05 – Valores percentuais totais dos óxidos majoritários argila, feldspato e quartzito rosa 

Matérias-primas Óxidos (%) 

 
SiO2 Al2O3 K2O Total 

Argila 70,35 26,27 3,38 100 

Feldspato 57,88 18,18 23,93 100 

Quartzito Rosa 93,62 4,43 1,95 100 

 

A Tabela 06 mostra os valores de óxidos contidos nas massas cerâmicas preparadas 

com resíduos de quartzitos rosa, tendo como elementos majoritários a argila, o feldspato e o 

quartzito rosa. 

 
Tabela 06 – Quantidade de óxidos contida na matéria-prima (argila, feldspato e quartzito rosa) 
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Seguindo o mesmo procedimento experimental que foi utilizado na formulação da 

massa cerâmica com argilas, feldspato e resíduo de quartzito rosa, prosseguiu-se com a 

mesma metodologia para os resíduos dos quartzitos verde, dourado, branco e preto. A seguir, 

serão apresentados, nas Tabelas 07, 08, 09 e 10, os resultados percentuais dos óxidos 

majoritários de cada elemento na massa cerâmica, respectivamente. 

 

Tabela 07 – Valores percentuais totais dos óxidos majoritários argila, feldspato e quartzito verde 

Matérias-primas Óxidos (%) 

 
SiO2 Al2O3 K2O Total 

Argila 70,35 26,27 3,38 100 

Feldspato 57,88 18,18 23,93 100 

Quartzito Verde 84,10 10,18 5,72 100 

 

Tabela 08 – Valores percentuais totais dos óxidos majoritários argila, feldspato e quartzito dourado 

Matérias-primas Óxidos (%) 

  SiO2 Al2O3 K2O Total 

Argila 70,35 26,27 3,38 100 

Feldspato 57,88 18,18 23,93 100 

Quartzito Dourado 92,81 5,12 2,07 100 

 

Tabela 09 – Valores percentuais totais dos óxidos majoritários argila, feldspato e quartzito branco 

Matérias-primas Óxidos (%) 

  SiO2 Al2O3 K2O Total 

Argila 70,35 26,27 3,38 100 

Feldspato 57,88 18,18 23,93 100 

Quartzito Branco 84,10 10,18 5,72 100 

 

Tabela 10 – Valores percentuais totais dos óxidos majoritários argila, feldspato e quartzito preto 

Matérias-primas Óxidos (%) 

  SiO2 Al2O3 K2O Total 

Argila 70,35 26,27 3,38 100 

Feldspato 57,88 18,18 23,93 100 

Quartzito Preto 71,00 20,95 8,05 100 

 

O diagrama triaxial da massa cerâmica (Figura 25) apresenta a região que representa 

as formulações propostas na pesquisa, utilizando como elementos principais Si02, Al203 e 

K2O, os quais, pelos resultados obtidos das análises, apresentaram como produto final o grés 

porcelanato. 
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Figura 25 – Diagrama triaxial da massa cerâmica 

 

 

3.2.1. Cominuição (britagem e moagem) 

 

O resíduo do quartzito com granulometria superior a 48 mesh foi britado em um 

britador de mandíbulas (8cm x 6cm) e depois moído em um moinho de bolas periquito (bolas 

de alumina) por um período de uma hora. Após a moagem, o material foi colocado em uma 

bandeja e secado a 110°C por 24 h, em estufa TECNAL – modelo TE-397/3. Após o processo 

de secagem, o resíduo moído foi desaglomerado em almofariz, passado em peneira de malha 

200 mesh e acondicionado em sacos plásticos. Quanto à argila e ao feldspato, não houve a 

necessidade de fazer a cominuição, haja vista que os mesmos já estavam na granulometria 

abaixo de 200 mesh, o suficiente para preparação da massa cerâmica. 
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3.2.2. Peneiramento 

 

No peneiramento dos quartzitos foram utilizados dois tipos de peneiras, 80 e 200 

mesh. A primeira serviu para reter as partículas com granulometria superior a 80 mesh e a 

segunda para acumular o material que seria utilizado nas formulações que era o passante na 

peneira de 200 mesh. Quanto à argila e ao feldspato, os mesmos já apresentavam 

granulometria abaixo de 200 mesh, pois já tinham passado pelo processo de cominuição na 

empresa fornecedora dessas matérias-primas. 

 

3.3. CARACTERIZAÇÃO DAS MATÉRIAS-PRIMAS SINTERIZADAS 

3.3.1. Análise granulométrica 

 

A análise granulométrica consiste na determinação das dimensões das partículas que 

constituem as amostras e no tratamento estatístico dessa informação. Utilizam-se as 

dimensões das partículas individuais e estuda-se a sua distribuição, quer pelo peso de cada 

classe dimensional considerada, quer pelo seu volume, quer ainda pelo número de partículas 

integrado em cada classe. 

As análises granulométricas da argila e do feldspato utilizadas neste trabalho foram 

realizadas através de um granulômetro a laser (CILAS – 920L). 

 

3.3.2. Análise Química por fluorescência de raios -X 

 

A fluorescência de raios-X é uma técnica não destrutiva que permite não só uma 

análise qualitativa (identificação dos elementos presentes na amostra) mas também 

quantitativa, permitindo estabelecer a proporção em que cada elemento se encontra presente. 

A composição química foi determinada através de fluorescência de raios X por energia 

dispersiva (FRX) e executada por um equipamento denominado espectrômetro, modelo EDX 

-720 Shimadzu, do Laboratório de Processamento Mineral do IFRN. 

 

3.3.3. Análise mineralógica por difração de raio x 

 

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

quantificação das fases cristalinas dos minerais presentes nas amostras. A técnica determina 

os parâmetros cristalográficos e os arranjos atômicos na rede cristalina. 
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As matérias-primas foram submetidas à análise em forma de pó com granulometria de 

200 mesh e secas em estufa por 24 horas à temperatura de 110°C, executada por um 

equipamento denominado difratômetro, modelo XRD-7000 Shimadzu com radiação de Cu-

Kα, tensão de 40KV, com corrente de 30mA com faixa de varredura de (2θ) de 10° a 80°, no 

Laboratório de Processamento Mineral e Resíduos do IFRN. 

 

 

3.3.4. Análise térmica 

 

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. Essa definição é adotada pela 

sociedade Americana de Testes de Materiais (ASTM). 

As análises térmicas foram realizadas em um analisador termogravimétrico, modelo 

Netzsch STA 449F3. A massa utilizada na análise foi em torno de 15 mg, na presença de um 

fluxo de ar sintético de 60 mL/min e taxa de aquecimento de 10°C/min até a temperatura de 

1200°C. 

 

3.3.4.1. Calorimetria exploratória diferencial – DSC 

 

Para a realização desta análise foram confeccionados corpos-de-prova retangulares 

para cada formulação, utilizando prensa hidráulica manual com pressão de 25 MPa no 

laboratório de cerâmica da UFRN. Os mesmos foram colocados no calorímetro, no qual a 

temperatura pode atingir no máximo 1100ºC.  

 

3.3.5. Limites de Atterberg 

 

Os limites de Atterberg ou limites de consistência são métodos de avaliação da 

natureza de solos criados por Albert Atterberg. Através de uma série de testes e ensaios é 

possível definir o limite de liquidez, o limite de plasticidade e o limite de concentração do 

solo. 
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Os solos podem apresentar diferentes tipos de consistência, a depender da quantidade 

de água que possuam. Essa consistência pode ser sólida-sólida, plástica ou a de um fluido 

denso. Existem valores de teor de umidade que separam um estado de consistência de outro, 

que são os limites de consistências.  

 

3.4. PREPARAÇÃO DOS CORPOS-DE-PROVAS VERDE 

 

Na preparação das formulações, foi utilizado feldspato, argila e resíduos de quartzitos. 

A mistura foi realizada em moinhos periquito com bolas de alumina, por um período de 2 

horas para cada composição. Após a finalização e completa homogeneização a seco, as 

formulações foram umedecidas com água destilada (10%), adquirindo consistência plástica 

para o processo de conformação. Todas as composições, misturadas, homogeneizadas e 

umedecidas, foram colocadas em sacos plásticos, preservando a sua umidade pelo período de 

24 horas. 

 

3.4.1. Prensagem ou compactação 

 

Para a compactação dos corpos-de-prova (CP), utilizou-se 12 gramas da massa 

cerâmica com 10% de água adicionada na mesma. Em seguida, colocou-se a massa em uma 

matriz com dimensões de 60 x 20 x 5 mm, sendo confeccionadas 10 (dez) amostras para cada 

um dos cinco quartzitos utilizados na massa cerâmica, totalizando 50 (cinquenta) corpos-de-

prova, todos com duplicatas. Assim, foram confeccionados 100 (cem) corpos-de-prova, 

conforme norma (ABNT, 1997). A etapa de compactação mecânica consiste de prensagem em 

matriz uniaxial à pressão de 15 ton. (marca Marcon – Laboratório do IFRN), com manutenção 

da pressão máxima por um período de um minuto para estabilização e homogeneização das 

partículas. A secagem dos corpos-de-prova foi realizada em uma estufa a 110°C por 24 horas, 

para eliminação de umidade e consolidação da resistência mecânica à verde.  

 

3.4.2. Sinterização dos corpos-de-prova 

 

A etapa de sinterização dos corpos-de-prova foi realizada em forno mufla, marca 

JUNG, no laboratório de Processamento Mineral do IFRN, em atmosfera ambiente, sob 

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



54 

 

 

de 1150°C, 1200°C e 1250°C, e o resfriamento foi feito 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. 

 

3.5. CARACTERIZAÇÃO TECNOLÓGICA DOS CORPOS-DE-PROVA 

 

O objetivo da caracterização dos corpos-de-prova, tanto da argila, do feldspato e do 

resíduo de quartzito, é determinar suas características físico-químicas e tecnológicas. Para 

realização destes ensaios (retração linear de queima, absorção de água, porosidade aparente, 

massa específica aparente e módulo de resistência à flexão), foram utilizados 10 corpos-de-

prova em duplicata. 

 

3.5.1. Retração linear de queima 

 

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

sinterização dos parâmetros de temperatura e patamar de sinterização especificado, e espelha 

o grau de densificação da mistura (massa) nestas condições (MELO, 2006). A Equação 01 

expressa os parâmetros para determinação desse ensaio (SANTOS, 1989). 

 

o

Fo

L

LL
RLQ

100)][(
(%)


      (01) 

 

em que: 

RLQ – Retração linear de queima; 

Lo – Comprimento inicial (mm) – verde; 

LF – Comprimento final (mm) – sinterizado. 

 

3.5.2. Absorção de água 

 

A absorção de água mede o percentual em peso de água absorvida pelo corpo-de-

prova seco. Este fator foi determinado de acordo com a norma NBR 13818/97 (ABNT, 1997). 

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

gaveta com circulação total de água, dotada de pinos verticais, mantidos numa mesma 
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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 2 horas, e mantendo o nível dinâmico através de boia mecânica e, em seguida, arrefecidos 

em água destilada até a temperatura ambiente (ABNT, 1997). Em seguida, os CP foram 

retirados da bandeja e secos com pano de algodão umedecido para eliminação do excesso de 

umidade superficial, e pesados em balança analítica para determinação da absorção de água, 

de acordo com a Equação 2 (SANTOS, 1989). 

O cálculo dos valores de absorção de água foi realizado de acordo com a Equação 02. 

 

Ps

PsPu
AA

100)(
(%)


      (02) 

 

em que: 

AA – Absorção de água (%); 

Pu – Peso úmido (g); 

Ps – Peso seco (g). 

 

3.5.3. Porosidade aparente 

 

A porosidade apresenta a porcentagem do volume de poros abertos dos corpos-de-

prova em relação ao seu volume total. A porosidade dos corpos-de-prova foi determinada de 

acordo com a norma NBR 13818/97 (ABNT, 1997). 

Para a realização deste ensaio foi colocado um béquer cheio de água em balança 

analítica. A mesma foi zerada e, em seguida, os corpos-de-prova foram imersos no béquer, 

obtendo-se, assim, a sua massa imersa. Os dados foram inseridos na Equação 03. 

 

)(

100)][(
(%)

PiPu

PsPu
PA




      (03) 

 

em que: 

PA – Porosidade aparente (%); 

Pu – Peso úmido (g); 

Ps – Peso seco (g); 

Pi – Peso imerso (g). 
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3.5.4. Massa específica aparente 

 

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

quantifica o volume total de poros fechados dos CP e evidencia seu grau de leveza. 

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

determinada através dos dados de absorção de água e porosidade. Após resfriamento, os corpos-

de-prova foram medidos e os resultados da densidade aparente foram obtidos utilizando-se a 

equação 04 (SANTOS, 1989): 

 

)/( PiPuPsMEA       (04) 

em que: 

MEA – Massa específica aparente (g/cm
3
); 

Ps – Peso seco (g); 

Pu – Peso úmido (g); 

Pi – Peso imerso (g). 

 

 

3.5.5. Módulo de resistência à flexão 

 

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

ruptura por flexão em três pontos (ABNT, 1997).  

O ensaio de resistência à flexão tem como objetivo determinar a carga e a tensão máxima 

para todas as amostras. Utilizou-se, nessa etapa, o método de ensaio flexão de 3 pontos. Para a 

realização deste ensaio foram feitos, para cada amostra, dez corpos-de-prova, obtendo-se o 

resultado com a média de cada temperatura das cinco formulações. 

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

– CRAB 424 mod. 546 - QD/SIN-11028-50, com dispositivo de carga em três pontos com L = 

38 mm, com velocidade de carga (1 ± 0,2 MPa/s). O Cálculo da MRF foi efetuado de acordo 

com a Equação 05 (SANTOS, 1989): 

 

)(2

)(3

2
hb

LF
MRF




       (05) 

 

em que: 
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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). 

 

3.6. CARACTERIZAÇÃO MICROESTRUTURAL DOS CORPOS-DE-PROVA APÓS A 

SINTERIZAÇÃO 

 

As análises mineralógicas e microestruturais dos produtos sinterizados foram 

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

varredura (MEV). Para a realização desses ensaios foram utilizados 05g dos corpos-de-prova 

sinterizados em duplicata. 

 

3.6.1. Caracterização mineralógica dos corpos-de-prova sinterizados via DRX 

 

Os corpos-de-prova foram cominuídos em um moinho de bolas de alumina (periquito) 

e peneirados numa peneira 200 mesh até atingirem uma granulometria abaixo de 200 mesh. A 

partir de então, foram analisados via DRX, verificando-se, nesta etapa, as fases cristalinas 

presentes e as interações ocorridas. 

 

3.6.2. Caracterização microestrutural por microscopia eletrônica de varredura 

 

Com o propósito de obter informações sobre a morfologia, as amostras sinterizadas 

nas temperaturas de 1150°C e 1200°C em forno mufla foram submetidas à análise de 

microscopia eletrônica de varredura (MEV), caracterizando-as quanto a textura, topografia e 

aspecto superficial da região de fratura do material. 

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

corpos-de-prova sinterizados após ensaio mecânico (MRF), por um microscópio eletrônico de 

varredura, marca Shimadzu, modelo SSX-550, do Laboratório de Processamento Mineral do 

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

4.1. CARACTERIZAÇÃO DAS MATÉRIAS-PRIMAS 

4.1.1. Caracterização química (FRX) 

 

Os resultados da análise química dos quartzitos, argila e feldspato obtidos por FRX 

estão apresentados na Tabela 11. Todos os quartzitos apresentaram teores elevados de SiO2 

(68,076%) e Al2O3 (17,224%), identificando aluminossilicatos na composição dos materiais. 

Por se tratar de um quartzito, o composto predominante apresentado é a sílica (SiO2), 

evidenciando a composição de um composto derivado do quartzo. Os altos teores de SiO2 

indicam a presença de silicatos e sílicas livres. A presença de sílica livre, correspondente ao 

quartzo e derivados, propicia uma redução na plasticidade das massas cerâmicas. Em geral, 

teores elevados de SiO2 e Al2O3 indicam se tratar de composição química de argilominerais 

como o quartzo, o feldspato e o grupo das micas. 

 

Tabela 11 – Análise química obtida por FRX das matérias-primas 

Óxidos 

Presentes 

Concentrações em Peso (%) 

Quartzito 

Branco 

Quartzito 

Rosa 

Quartzito 

Dourado 

Quartzito 

Preto 

Quartzito 

Verde 
Argila Feldspato 

SiO2 68,076 91,801 88,268 55,485 81,948 64.072 57.412 

Al2O3 17,224 6,004 7,956 18,888 12,183 23.925 18.030 

K2O 8,216 1,328 2,181 4,257 3,821 3.081 23.738 

Fe2O3 2,990 0,456 0,947 11,210 1,346 4.884 0.371 

MgO 1,216 - - 4,115 - 0.481 - 

CaO 0,902 - - 3,725 - 0.156 - 

TiO2 0,500 0,076 0,128 1,547 0,165 2.681 - 

BaO 0,472 - - - 0,091 - - 

SO3 0,261 0,283 0,411 0,211 0,341 0.388 - 

Rb2O 0,039 0,005 0,007 0,016 0,013 0.035 0.368 

ZrO2 0,036 0,021 0,023 0,061 0,027 0.072 - 

MnO 0,031 0,026 - 0,154 - - - 

CuO 0,011 - - - 0,008 0.049 - 

SrO 0,010 - - 0,083 0,005 0.097 0.045 

ZnO 0,008 - - - - 0.019 - 

Y2O3 0,007 - - 0,010 - 0.017 - 

Sm2O3 - - 0,077 - 0,050 - - 

P2O5 - - - 0,202 - - - 

Cr2O3 - - - 0,037 - - - 

Ir2O3 - - - - - 0.045 - 

Ac - - - - - - 0.036 

 

Os elementos apresentados nas composições dos quartzitos, em termos quantitativos e 

qualitativos, apresentam conformidade com as matérias-primas para a produção de grés 

porcelanato, que tem como elementos majoritários argila, feldspato, quartzo, caulim, etc. 

Todos os quartzitos apresentam SiO2 e Al2O3 como constituintes majoritários. As 
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concentrações de Fe2O3 encontradas no material pesquisado variam entre 0,456% (quartzito 

rosa) e 11,210% (quartzito preto), mas o quartzito preto apresentou um maior percentual de 

Fe2O3 (11,210%). O óxido de ferro (Fe2O3) incorporado nas massas cerâmicas atua como 

fundente e interfere na coloração dos corpos-de-prova sinterizados. Por outro lado, a presença 

do óxido de ferro no processo de fabricação de revestimento cerâmico é muitas vezes 

considerada como impureza, pois pode afetar substancialmente as características de uma peça 

cerâmica para uma dada aplicação. Isso inviabiliza a utilização do quartzito preto como 

elemento constituinte na massa cerâmica para o grés porcelanato. No entanto, as 

concentrações presentes nos quartzitos branco, rosa, dourado e verde estão dentro de valores 

aceitáveis para a fabricação de grés porcelanato (BIFFI, 2002). 

O K2O apresentado na composição de todos os quartzitos é proveniente do composto 

de feldspato. De acordo com a literatura (MORAES, 2007), este óxido tem potencial 

aplicação na produção de porcelanatos. Esse composto é considerado um fundente e confere 

resistência mecânica aos corpos cerâmicos quando sinterizado entre 950 a 1000°C. Os óxidos 

MgO, CaO, BaO e SO3 são agentes fundentes e diminuem a refratariedade dos corpos 

cerâmicos, ou seja, contribuem para a fundência dos CPs. 

O resultado do FRX da argila na Tabela 11 mostra a presença de SiO2 e Al2O3 como 

óxidos principais, com teores de 64,072 e 23,925, respectivamente. Na mesma tabela, o 

resultado da análise de FRX do feldspato mostra a presença do SiO2 e K2O como óxidos 

principais, com teores de 57,412 e 23,738, respectivamente. 

 

4.1.2. Caracterização mineralógica (DRX) 

 

A análise de DRX realizada com amostra de argila está apresentada na Figura 26. 

Observa-se nela, através do difratograma de raios X, os picos característicos de fases 

cristalinas referentes ao quartzo (SiO2), que é o mineral que na queima atua como inerte, 

podendo ainda apresentar uma parte dissolvida na fase líquida formada e, dependendo da sua 

granulometria e temperatura, reagir com outros constituintes. Também foi identificada a 

presença da caulinita (Al2(Si2O5) (OH) 4) e dallita (K,H3O)Al2Si3AlO10(OH)2), apresentando 

os mesmos elementos de composição identificados nos resultados da fluorescência de raios X 

(FRX). 

O resultado da difração de raios X do feldspato está apresentado na Figura 27. 

Observa-se a presença dos minerais albita (NaAlSi3O8) e microclínio (KAlSi3O8), 
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apresentando os mesmos elementos de composição identificados nos resultados da 

fluorescência de raios X (FRX). 

 

Figura 26 – Análise mineralógica obtida por DRX da argila 

 

 

Figura 27– Análise mineralógica obtida por DRX do feldspato 

 

 

Os resultados da difração de raios X apresentados nas Figuras 28 a 32 mostraram que 

a composição mineralógica dos quartzitos é a seguinte: o quartzito branco é composto de 
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quartzo, moscovita e feldspato (microclínio); no quartzito rosa há quartzo, moscovita e 

feldspato; no quartzito dourado há quartzo, moscovita e microclínio; o quartzito preto é 

constituído de quartzo, biotita, albita e clorita; o quartzito verde é composto de quartzo e 

moscovita. Assim, os resultados da análise de difração de raios-X detectaram, portanto, a 

presença do quartzo (SiO2) em todos os quartzitos. 

 
Figura 28 – Análise mineralógica obtida por DRX do quartzito branco 
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Figura 29 – Análise mineralógica obtida por difração de raios X (DRX) do quartzito rosa 
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Figura 30 – Análise mineralógica obtida por DRX do quartzito dourado 
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Figura 31 – Análise mineralógica obtida por DRX do quartzito preto 
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Figura 32 – Análise mineralógica obtida por DRX do quartzito verde 
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As análises de DRX realizadas com cada amostra dos quartzitos constataram os picos 

de difração característicos de fases cristalinas referentes ao quartzo (SiO2), que é o mineral 

responsável por reduzir a plasticidade e atuar como inerte durante a sinterização da massa 

cerâmica. Também foi verificada a presença da mica moscovita (K, Ba, Na)0,75 (Al, Mg, V)2 

(Si, Al, V)4 O10 (OH, O)2), que é um mineral de textura lamelar e que, em fina granulometria, 

pode atuar como material fundente devido à presença de óxidos alcalinos (feldspato 

microclínio e feldspato ortoclásio), facilitadores da formação da fase líquida de grande 

importância durante a sinterização das peças. 

 

4.1.3. Análise térmica 

 

As curvas de Termogravimetria (TG) e Calorimetria Exploratória Diferencial (DSC) 

apresentam os resultados das análises térmicas de uma massa cerâmica preparada com 

resíduos de quartzitos (em pó), conforme as Figuras 33 a 37. 

Na curva da TG da massa cerâmica com resíduo de quartzito branco (Figura 33), 

observa-se uma perda de massa inicial em torno de 9,56% até a temperatura de 66,40°C, 

relacionada à perda de água e a umidade dos corpos cerâmicos. Entre 453,38°C e 731,23°C 

ocorre a maior perda de massa, 14,79%. Possivelmente isso se deve à desidroxilização da 
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muscovita. Após essa temperatura não houve uma perda de massa significativa, apresentando 

estabilidade térmica entre 735°C a 1200°C. 

 

Figura 33 – Análise térmica de uma massa cerâmica preparada com pó do quartzito branco 
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Nessa curva da DSC (Figura 33), observa-se um pico exotérmico a 510,67°C 

relacionado à liberação de energia, 3,44 µV/mg, associada à transformação de fase do quartzo 

e da muscovita, principalmente do quartzo (SiO2), pelo fato do quartzito branco conter em sua 

composição o SiO2 (68,076%) como majoritário. A partir de 586°C ocorre a transformação do 

quartzo (SiO2 - α) para quartzo (SiO2 – β), observado através da subida da curva nessa faixa 

de temperatura. Com o aumento da temperatura, a muscovita se apresenta bem cristalizada, o 

que pode significar a eliminação do grupo das hidroxilas restantes ou a ruptura das estruturas 

do grupo de SiO4. Os picos endotérmicos vistos nas temperaturas entre 1000°C e 1100°C 

estão relacionados à energia de difusão da massa e, consequentemente, à densificação da 

mesma. O pico endotérmico visto a 1128,16°C corresponde à transformação do quartzo - β 

para tridimita - β.  

Na curva da TG da massa cerâmica com resíduo de quartzito rosa (Figura 34), 

observa-se uma perda de massa inicial em torno de 1,13% até a temperatura de 96,34°C, 

relacionada à perda de água da massa cerâmica. Entre 441,18°C e 768,36°C ocorre a maior 

perda de massa, 12,11%, relacionada à desidroxilização da muscovita. Após essa temperatura 

não houve perda de massa significativa, apresentando estabilidade térmica entre 770°C a 
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1200°C. Na curva da DSC (Figura 34), observa-se um pico exotérmico a 467,17°C, 

relacionado à liberação de energia, 0,86 µV/mg, e à transformação de fase do quartzo e da 

muscovita, principalmente do quartzo (SiO2), pelo fato de o quartzito rosa conter em sua 

composição SiO2 (91,801%) como majoritário.  Nessa faixa de temperatura, 586°C, ocorre a 

transformação do quartzo (SiO2 - α) para quartzo (SiO2 – β). 

 
Figura 34 – Análise térmica de uma massa cerâmica preparada com pó do quartzito rosa 
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Na curva da TG da massa cerâmica com resíduo de quartzito dourado (Figura 35), 

observa-se uma perda de massa inicial em torno de 1,31% até a temperatura de 396,64°C, 

relacionada à perda de compostos orgânicos da massa cerâmica. Entre 425,28°C e 694,65°C 

ocorre a maior perda de massa, 4,93%. Isso se deve à desidroxilização da muscovita. Após 

essa temperatura não houve perda de massa significativa, apresentando estabilidade térmica 

entre 700°C a 1200°C. 

Na curva da DSC (Figura 35), observa-se um pico exotérmico a 457,62°C relacionado 

à liberação de energia, 2,56 µV/mg, associada à transformação de fase do quartzo, muscovita 

e microclínio, principalmente do quartzo (SiO2), pelo fato de o quartzito dourado conter em 

sua composição SiO2 (88,268%) como majoritário. A partir de 586°C ocorre a transformação 

do quartzo (SiO2 - α) para quartzo (SiO2 – β), observado através da subida da curva nessa 

faixa de temperatura. Observam-se picos endotérmicos nas temperaturas de 1053,64°C e 

1104,55°C, relacionados à energia de difusão e, consequentemente, à densificação do 

material, correspondente também à transformação do quartzo - β para tridimita - β. 
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Figura 35 – Análise térmica de uma massa cerâmica preparada com pó do quartzito dourado 
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Na curva da TG da Formulação de Quartzito Preto (Figura 36), observa-se uma perda 

de massa inicial em torno de 1,36% até a temperatura de 559,96°C, relacionada à perda de 

umidade da massa cerâmica. Entre 582,23°C e 707,38°C ocorre a maior perda de massa, 

3,91%, relacionada à desidroxilização da biotita e da clorita. O material apresentou um ganho 

de massa a partir de 791,38°C devido à densificação dos corpos cerâmicos, atrelado ao 

preenchimento de poros, assim como se mostrou termicamente instável até 1200°C. 

Na curva da DSC (Figura 36), observa-se um pico exotérmico a 540,87°C, relacionado 

à liberação de energia, 16,26 µV/mg, associada à transformação de fase do quartzo, biotita e 

clorita, principalmente do quartzo (SiO2), pelo fato de o quartzito preto conter em sua 

composição SiO2 (55,485%) como majoritário. A partir de 586°C ocorre a transformação do 

quartzo (SiO2 - α) para quartzo (SiO2 – β), observado através da subida da curva nessa faixa 

de temperatura. Observa-se um pico endotérmico na temperatura de 903,56°C, relacionado à 

energia de difusão e, consequentemente, à densificação do material, bem como uma intensa 

retração dos corpos cerâmicos. 

Na curva da TG da formulação de quartzito verde (Figura 37), observa-se uma perda 

de massa inicial em torno de 5,52% até a temperatura de 495,80°C, relacionada à perda de 

água e umidade dos corpos cerâmicos. Entre 527,61°C e 691,47°C ocorre a maior perda de 

massa, 6,62%, relacionada à desidroxilização da muscovita. O material apresentou um ganho 
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de massa a partir de 796,97°C devido à densificação dos corpos cerâmicos, atrelado ao 

preenchimento de poros, assim como se mostrou termicamente instável até 1200°C. 

 

Figura 36 – Análise térmica de uma massa cerâmica preparada com pó do quartzito preto 
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Figura 37 – Análise térmica de uma massa cerâmica preparada com pó do quartzito verde 
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Na curva da DSC (Figura 37), observa-se um pico exotérmico a 489,44°C relacionado 

à liberação de energia, 16,33 µV/mg, associada à transformação de fase do quartzo e 

muscovita, principalmente do quartzo (SiO2), pelo fato de o quartzito preto conter em sua 

composição SiO2 (81,948%) como majoritário. A partir de 586°C ocorre a transformação do 

quartzo (SiO2 - α) para quartzo (SiO2 – β), observado através da subida da curva nessa faixa 

de temperatura. Observa-se um pico endotérmico na temperatura de 973,53°C, relacionado à 

energia de difusão e, consequentemente, à densificação do material, bem como uma intensa 

retração dos corpos cerâmicos. 

 

4.1.4. Limites de Atterberg 

 

A Tabela 12 apresenta o resultado do ensaio de limite de liquidez da argila, conforme 

a norma ABNT NBR 6459 (1984). O limite de liquidez da argila foi obtido através do ensaio 

e apresentou um teor de umidade da massa entre 29,00% e 33,33%, conforme a Figura 38, 

apresentando um limite de liquidez de 30,5%. 

 
Tabela 12 – Limite de liquidez do pó de argila 

LIMITE DE LIQUIDEZ - NBR 6459 

Cápsula 92 11A 83 M51 M02   

N° de Golpes 15 20 35 26 29   

Peso Bruto Úmido (g) 23,44 26,23 26,81 34,99 30,35   

Peso Bruto Seco (g) 19,38 21,86 22,44 30,87 27,09   

Tara da Cápsula (g) 7,20 7,89 7,37 17,21 16,20   

Peso da Água (g) 4,06 4,37 4,37 4,12 3,26   

Peso do Solo Seco (g) 12,18 13,97 15,07 13,66 10,89   

Umidade (%) 33,33 31,28 29,00 30,16 29,94   

 

Figura 38 – Teor de umidade x número de golpes (limite de liquidez) 

 
Limite de Liquidez – LL (%): 30,5% 

 

25

27

29

31

33

35

10 50

T
E

O
R

 D
E

 U
M

ID
A

D
E

 (
%

) 

NÚMERO DE GOLPES 



69 

 

 

A Tabela 13 apresenta o resultado do ensaio de limite de plasticidade da argila, 

segundo a norma ABNT NBR 7180 (1984). O limite de plasticidade obtido foi de 20,6%, 

sendo então obtido o índice de plasticidade (IP) conforme a Equação 06. 

 
Tabela 13 – Limite de plasticidade da argila 

LIMITE DE PLASTICIDADE - NBR 7180 (1984) 

Cápsula 32A 20 201 81-V 19-T   

Peso Bruto Úmido (g) 9,38 8,13 8,49 8,24 7,92   

Peso Bruto Seco (g) 9,03 7,90 8,27 7,93 7,72   

Tara da Cápsula (g) 7,36 6,78 7,20 6,41 6,90   

Peso da Água (g) 0,35 0,23 0,22 0,31 0,20   

Peso do Solo Seco (g) 1,67 1,12 1,07 1,52 0,82   

Umidade (%) 20,96 20,54 20,56 20,39 24,39   

 

    

 

    LP(%)= 20,6% 

Critério de Rejeição de Valores 

Determinações wméd.(%) ∆w 

Intervalo de 

Variação Rejeição 

5 21,37 

± 0,05 

20,30 22,44 SIM 

4 20,61 19,58 21,64 NÃO 

          

Cálculo do Índice de Plasticidade: 

  

      IP= 9,9% 

 

A Equação 06 apresenta o cálculo do índice de plasticidade obtido a partir da diferença 

entre o limite de liquidez (LL) e o limite de plasticidade (LP). 

                       (06) 

 
Tabela 14 – Limites de Atterberg da argila 

Matéria-prima LL (%) LP (%) IP (%) Classificação (ABNT) 

Argila 30,5 20,6 9,9 Pouco Plástica 

 

A argila utilizada apresentou um índice de plasticidade (IP) acima de 9%, sendo 

caracterizada como material pouco plástico. Como o limite de liquidez (LL) foi inferior a 

50%, segundo a norma ABNT NBR 6459 (1984), a argila é considerada pouco compressível. 

Não foram realizados os ensaios de Limites de Atterberg para as matérias-primas 

estudadas como o feldspato e o resíduo dos quartzitos, pois as mesmas apresentaram um baixo 

índice de plasticidade, dificultando no resultado final dos ensaios. 

 

4.1.4.1. Distribuição granulométrica 

 

Os resultados da granulometria são apresentados nas Figuras 39 a 45. Observa-se no 

gráfico da Figura 39 que o feldspato apresenta uma distribuição modal com um percentual de 
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partículas (em torno de 90%) com diâmetro de até 39,41 µm, apresentando diâmetro médio de 

14,79 µm. O feldspato apresentou partículas com diâmetro de até 8,63 µm em 50% de sua 

população e diâmetro de 0,99 µm em 10% de sua população, com granulometria 

intermediária, indicando a presença de elevadas quantidades de materiais fundentes, ou seja, 

materiais com pouca plasticidade. 

 
Figura 39 – Distribuição granulométrica do feldspato 

 
 

A Figura 40 apresenta a distribuição granulométrica da argila, a qual indica uma 

distribuição modal com percentual de partículas (em torno de 90%) com diâmetro de até 

8,09 µm e um diâmetro médio de 3,57 µm. A argila apresentou partículas com diâmetro de até 

2,65 µm em 50% de sua população e diâmetro de 0,57 µm em 10% de sua população, 

indicando uma granulometria mais fina do que o feldspato. 

A Figura 41 apresenta a distribuição granulométrica do quartzito verde, a qual indica 

uma distribuição modal com percentual de partículas (em torno de 90%) com diâmetro de até 

65,99 µm e um diâmetro médio de 34,09 µm. O quartzito verde apresentou partículas com 

diâmetro de até 32,03 µm em 50% de sua população e com diâmetro de 4,54 µm em 10% de 

sua população. 

A Figura 42 apresenta a distribuição granulométrica do quartzito branco, a qual indica 

uma distribuição modal com percentual de partículas (em torno de 90%) com diâmetro de até 

48,46 µm e um diâmetro médio de 21,05 µm. O quartzito branco apresentou partículas com 

diâmetro de até 15,79 µm em 50% de sua população e diâmetro de 1,60 µm em 10% de sua 

população, apresentando uma granulometria inferior ao quartzito verde. 
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Figura 40 – Distribuição granulométrica da argila 

 

 
Figura 41 – Distribuição granulométrica do quartzito verde 

 

 

A Figura 43 apresenta a distribuição granulométrica do quartzito preto, a qual indica 

uma distribuição modal assimétrica negativa com percentual de partículas (em torno de 90%) 

com diâmetro de até 60,05 µm e um diâmetro médio de 32,85 µm. O quartzito preto 

apresentou partículas com diâmetro de até 31,84 µm em 50% de sua população e diâmetro de 

6,06 µm em 10% de sua população, apresentando uma granulometria inferior ao quartzito 

verde e superior branco. 
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Figura 42 – Distribuição granulométrica do quartzito branco 

 
 

Figura 43– Distribuição granulométrica do quartzito preto 

 
 

A Figura 44 apresenta a distribuição granulométrica do quartzito rosa, a qual indica 

uma distribuição modal (normal) com percentual de partículas (em torno de 90%) com 

diâmetro de até 23,66 µm e um diâmetro médio de 8,55 µm. O quartzito rosa apresentou 

partículas com diâmetro de até 4,32 µm em 50% de sua população e diâmetro de 0,76 µm em 
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10% de sua população, apresentando uma granulometria mais fina do que os quartzitos verde, 

branco e preto. 

A Figura 45 apresenta a distribuição granulométrica do quartzito dourado, a qual 

indica uma distribuição modal assimétrica negativa com percentual de partículas (em torno de 

90%) com diâmetro de até 47,90 µm e um diâmetro médio de 20,21 µm. 

 
Figura 44 – Distribuição granulométrica do quartzito rosa 

 

 
Figura 45 – Distribuição granulométrica do quartzito dourado 
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De acordo com a Figura 45, o quartzito dourado apresentou partículas com diâmetro 

de até 14,02 µm em 50% de sua população e diâmetro de 1,82 µm em 10% de sua população. 

É importante salientar que as distribuições granulométricas das matérias-primas estão 

contidas dentro de uma faixa de intervalo para produção de grés porcelanato. Desta forma, a 

adição de quartzitos às massas cerâmicas deverá alterar de maneira significativa a 

granulometria das mesmas, bem como a sua plasticidade, após a homogeneização. 

Consequentemente, a adição dos quartzitos à massa irá modificar de forma significativa a 

densidade dos corpos a verde, após a compactação. Desta forma, a granulometria das 

matérias-primas influencia de forma direta e efetiva no empacotamento da massa cerâmica 

durante a compactação (VARELA, 2007; VIEIRA, 2004). 

 

4.1.4.2. Difração de raios X dos corpos cerâmicos sinterizados 

 

A Figura 46 apresenta o difratograma de raios X dos corpos cerâmicos com quartzitos 

brancos sinterizados a 1150°C e 1200°C. Os corpos sinterizados a 1150°C apresentaram as 

fases quartzo (SiO2) e microclínio (KAlSi3O8) na sua estrutura e a 1200°C apresentaram as 

fases quartzo (SiO2) e mulita (Al4SiO8)1.2.  

 
Figura 46 – DRX dos corpos cerâmicos com quartzito branco (QB) sinterizados a 1150 e 1200°C 
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Conforme foi observado na análise química de florescência de raios X (Tabela 11), as 

massas cerâmicas da formulação dos corpos-de-prova com quartzitos brancos apresentam 

SiO2, Al2O3 e K2O como óxidos majoritários. O quartzo (SiO2) apresenta várias estruturas ao 

longo do aumento da temperatura de processamento, partindo da estrutura de quartzo – α 

(temperatura ambiente até 573°C), quartzo – β (até 870°C), β-tridimita (até 1470°C) e β-

cristobalita (até 1713°C).  

A mulita pode ser proveniente da argila da massa cerâmica e é formada a partir dos 

espinélios e silicatos aluminosos amorfos, obtidos através de argilas a 985°C como 

consequência da primeira formação de fase líquida, que ocorre próxima a esta temperatura, ou 

seja, a temperatura de reação eutética da mistura feldspato potássico + SiO2, a qual propicia a 

reação do líquido formado com o SiO2 eliminada da metacaulinita (MORAES, 2007). 

A SiO2 e Al2O3 provenientes da metacaulinita transformam-se em mulita primária, em 

cristais muito pequenos (lamelares), os quais de forma agregada formam a caulinita, fase 

presente na argila. Entre 1150°C e 1200°C os agregados de mulitas primárias são preenchidos 

por íons alcalinos oriundos do feldspato e da muscovita, e a redução de alcalinos do sistema 

SiO2 – Al2O3 – K2O favorece a cristalização da mulita secundária.  

A Figura 47 apresenta o difratograma de raios X dos corpos cerâmicos com quartzitos 

dourados sinterizados a 1150°C e 1200°C. Os corpos sinterizados a 1150°C apresentaram as 

fases quartzo (SiO2) e microclínio (KAlSi3O8) e a 1200°C apresentaram as fases quartzo 

(SiO2) e mulita (Al4SiO8)1.2.  

 
Figura 47 – DRX dos corpos cerâmicos com quartzito dourado (QD) sinterizados a 1150 e 1200°C 
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Conforme foi observado na análise química de florescência de raios X (Tabela 11), as 

matérias-primas da formulação dos corpos cerâmicos com quartzitos dourados apresentam 

SiO2, Al2O3 e K2O como óxidos majoritários. Observa-se a formação do quartzo na estrutura 

β-Tridimita a partir de 870°C, conforme diagrama de fases ternário abaixo SiO2 – Al2O3 – 

K2O. Observou-se a presença contínua da fase microclínio entre a temperatura ambiente e 

1150°C, conforme apresentado no DRX do material de partida. Entre 1150°C e 1200°C houve 

a desagregação do microclínio e a formação da mulita. 

A mulita pode ser proveniente da argila da massa cerâmica e é formada a partir dos 

espinélios e silicatos aluminosos amorfos, obtidos através de argilas a 985°C como 

consequência da primeira formação de fase líquida, que ocorre próxima a esta temperatura, ou 

seja, à temperatura de reação eutética da mistura feldspato potássico + SiO2, a qual propicia a 

reação do líquido formado com o SiO2 eliminado da metacaulinita. 

A SiO2 e Al2O3 proveniente da metacaulinita transforma-se em mulita primária, em 

cristais muito pequenos (lamelares), os quais de forma agregada formam a caulinita, fase 

presente na argila. Entre 1150°C e 1200°C os agregados de mulitas primárias são preenchidos 

por íons alcalinos oriundos do feldspato e da muscovita, e a redução de alcalinos do sistema 

SiO2 – Al2O3 – K2O favorece a cristalização da mulita secundária. Observa-se ainda, nos 

difratogramas de raios X da Figura 47, o desaparecimento de picos devido à quantidade de 

fases amorfas, sendo parte delas fases vítreas formadas pela dissolução de metais alcalinos 

das matérias-primas, bem como do quartzito dourado (VIEIRA, 2004). 

A Figura 48 apresenta o difratograma de raios X dos corpos cerâmicos com quartzitos 

pretos sinterizados a 1150°C. Os corpos sinterizados a 1150°C apresentaram apenas a fase 

quartzo (SiO2) como estrutura. Conforme observado na análise química de florescência de 

raios X, as matérias-primas da formulação dos corpos cerâmicos com quartzitos pretos 

apresentam SiO2 como óxido majoritário. Observa-se a formação do quartzo na estrutura β-

Tridimita a partir de 870°C, conforme diagrama de fases ternário abaixo SiO2 – Al2O3 – K2O. 

A Figura 49 apresenta o difratograma de raios X dos corpos cerâmicos com quartzitos 

rosa sinterizados a 1150°C e 1200°C. Os corpos sinterizados a 1150°C apresentaram as fases 

quartzo (SiO2) e microclínio (KAlSi3O8) como estruturas, e a 1200°C apresentaram as fases 

quartzo (SiO2) e bayerita (Al(OH)3). Conforme foi observado na análise química de 

florescência de raios X, as matérias-primas da formulação dos corpos cerâmicos com 

quartzitos rosa apresentam SiO2 e Al2O3 como óxidos majoritários. Observa-se a formação do 

quartzo na estrutura β-Tridimita a partir de 870°C. Observou-se a presença contínua da fase 

microclínio entre a temperatura ambiente e 1150°C, conforme apresentando no DRX do 
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material de partida. Entre 1150°C e 1200°C houve a desagregação do microclínio e a 

formação da bayerita. 

 
Figura 48 – DRX dos corpos cerâmicos com quartzito preto (QP) sinterizados a 1150°C 
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Figura 49 – DRX dos corpos cerâmicos com quartzito rosa (QR) sinterizados a 1150 e 1200°C 
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Observa-se ainda nos difratogramas de raios X da Figura 49 o desaparecimento de 

picos, devido à quantidade de fases amorfas, sendo parte delas fases vítreas formadas pela 

dissolução de metais alcalinos das matérias-primas, bem como do quartzito rosa. A formação 

da bayerita a 1200°C pode estar relacionada às modificações da alumina com o aumento da 

temperatura de sinterização. 

A Figura 50 indica o difratograma de raios X dos corpos cerâmicos com quartzitos 

verdes sinterizados a 1150°C e 1200°C. Os corpos sinterizados a 1150°C mostraram as fases 

quartzo (SiO2) e microclínio (KAlSi3O8) como estruturas, e a 1200°C apresentaram as fases 

quartzo (SiO2) e mulita (Al4SiO8)1.2.  

 
Figura 50 – DRX dos corpos cerâmicos com quartzito verde (QV) sinterizados a 1150 e 1200°C 
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Conforme foi observado na análise química de florescência de raios X, as matérias-

primas da formulação dos corpos cerâmicos com quartzitos verdes apresentam SiO2, Al2O3 e 

K2O como óxidos majoritários. Observou-se a formação do quartzo na estrutura β-Tridimita a 

partir de 870°C, conforme diagrama de fases ternário abaixo SiO2 – Al2O3 – K2O. Observou-

se a presença contínua da fase microclínio entre a temperatura ambiente e 1150°C, conforme 

mostrado no DRX do material de partida. Entre 1150°C e 1200°C houve a desagregação do 

microclínio e a formação da mulita. 

Observa-se nos difratogramas de raios X da Figura 50 o desaparecimento de picos, 

devido à quantidade de fases amorfas, sendo parte delas fases vítreas formadas pela 
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dissolução de metais alcalinos das matérias-primas, bem como do quartzito verde. A mulita 

pode ser proveniente da argila da massa cerâmica e é formada a partir dos espinélios e 

silicatos aluminosos amorfos, obtidos através de argilas a 985°C, como consequência da 

primeira formação de fase líquida, que ocorre próxima a esta temperatura, ou seja, à 

temperatura de reação eutética da mistura feldspato potássico + SiO2, a qual propicia a reação 

do líquido formado com o SiO2 eliminado da metacaulinita.  

 

4.2. ENSAIOS TECNOLÓGICOS 

4.2.1. Retração linear de queima 

 

A Figura 51 apresenta os resultados da retração linear dos corpos-de-prova 

sinterizados a 1150°C, 1200°C e 1250°C. De acordo com os resultados apresentados no 

gráfico, houve um aumento da retração linear dos corpos-de-prova com o aumento da 

temperatura de 1150°C para 1200°C, em todas as formulações com quartzitos, exceto as 

formulações com o quartzito preto (redução de 16,86%). A retração linear do quartzito preto 

foi inferior aos demais devido à presença de óxidos fundentes como Fe2O3 (11,21%), MgO 

(4,115%), CaO (3,725%) e K2O (4,257%), ou seja, materiais que ajudam a formar a fase 

líquida, o ponto de fusão das massas cerâmicas (refratariedade), bem como a retração linear. 

 
Figura 51 – Retração linear de queima (RLq) dos quartzitos branco, rosa, dourado, preto e verde 

sinterizados a 1150°C, 1200°C e 1250°C 
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Observa-se que as massas cerâmicas preparadas com quartzitos branco, rosa, dourado 

e verde apresentaram maior retração linear quando a temperatura de sinterização aumentou de 

1150°C até 1200°C, evidenciando a influência da temperatura na retração linear dos corpos-

de-prova, sendo atribuído esse comportamento à perda de massa dos corpos-de-prova e à 

reatividade dos pós de elevada sinterabilidade das formulações, além da formação de fases 

líquidas e da concentração de quartzitos incorporados. 

Todas as formulações de quartzitos apresentam menor retração linear com o aumento 

da temperatura de sinterização para 1250°C. Essa redução da retração linear pode estar 

relacionada às reações de redução que ocorrem durante a sinterização, provocando a expansão 

dos corpos-de-prova, isso devido ao aprisionamento de gases liberados do interior dos corpos-

de-prova durante as reações, sendo prejudiciais à resistência mecânica e à absorção de água 

do material. Os quartzitos incorporados nas massas cerâmicas atuam como formadores de 

“esqueleto” do corpo-de-prova cerâmico no processo de sinterização. 

Como se pode observar, as formulações de quartzitos branco e dourado sofreram 

menor retração na sinterização de 1250ºC. Acredita-se que isso se deu pelo fato de ambas as 

misturas conterem os mesmos minerais, ou seja, quartzo, muscovita e microclínio, conforme 

apresentados pelos difratogramas de Raios X (Figuras 28 e 30) e que, por sua vez, apresentam 

aluminossilicatos amorfos, os quais também atuam como elemento refratário, estabilizando as 

dimensões dos corpos-de-prova. 

 

4.2.2. Absorção de água 

 

A Figura 52 apresenta os resultados de absorção de água (AA) nas formulações de 

quartzitos sinterizados a 1150°C, 1200°C e 1250°C. Uma das principais características do 

grés porcelanato é a baixa absorção de água (< 0,5%). Os corpos-de-prova sinterizados a 

1150°C apresentaram AA entre 2,09 e 5,82%, sendo atribuído este comportamento à grande 

quantidade de poros dos corpos-de-prova, oriundos do processo de compactação e da 

temperatura de sinterização, esta responsável pelo fechamento e arredondamento parcial dos 

poros devido à difusão do material. 

As formulações de quartzitos apresentaram uma redução na absorção de água na 

temperatura de sinterização de 1200°C, variando a AA de 0,1% a 0,36%. Acredita-se que isso 

ocorreu devido à presença de materiais fundentes que, durante a sinterização a 1200°C, 

fundiram e preencheram os poros, arredondando e fechando parcialmente os mesmos, 
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absorvendo-se, assim, menos água. A presença de alto teor de fundentes nas composições dos 

quartzitos aumentou a quantidade de fase líquida durante a sinterização, promovendo uma 

maior densificação. 

 

Figura 52 – Absorção de água (AA) dos quartzitos branco, rosa, dourado, preto e verde, sinterizados a 

1150°C, 1200°C e 1250°C 

 

 

Os corpos-de-prova dos quartzitos sinterizados a 1250°C apresentaram menor 

absorção de água, que variou de 0,18% a 0,33%, da mesma forma do que ocorreu na 

temperatura de 1200°C, havendo uma diminuição de absorção de água devido à presença de 

materiais fundentes que, durante a sinterização a 1250°C, fundiram e preencheram os poros, 

arredondando e fechando parcialmente os mesmos, absorvendo, assim, menos água. 

 

4.2.3. Porosidade aparente 

 

A Figura 53 apresenta o resultado da porosidade aparente dos quartzitos sinterizados a 

1150°C, 1200°C e 1250°C. As formulações de quartzitos sinterizados a 1150°C apresentaram 

porosidade aparente entre 3,99% e 10,40%, com maiores percentuais de porosidade do que as 

formulações de quartzitos rosa (9,0%) e preto (10,4%) devido ao teor de sílica e biotita, 

respectivamente. 
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Os corpos-de-prova sinterizados a 1200°C apresentaram uma homogeneidade dos 

valores de porosidade aparente, corroborando com os resultados de absorção de água. A PA 

dos corpos sinterizados variou entre 0,2% e 0,74%, estando coerente com os resultados de 

AA. Observa-se que, com uma menor porosidade aparente, menor é a absorção de água desses 

corpos cerâmicos. Todas as formulações de quartzitos: branco, dourado, rosa, preto e verde 

sinterizadas a 1250°C apresentaram uniformidade nos valores de porosidade aparente, devido 

à presença da fase líquida durante a sinterização, promovendo uma maior densificação e 

preenchimento dos poros, reduzindo a porosidade. 

 

Figura 53 – Porosidade aparente (PA) dos quartzitos branco, rosa, dourado, preto e verde sinterizados 

a 1150°C, 1200°C e 1250°C 

 

 

Verifica-se que há uma variação relativamente baixa de porosidade aparente entre as 

formulações para cada temperatura de sinterização. Nota-se que as mesmas formulações que 

apresentaram a porosidade aparente mais alta, bem como a mais baixa, para cada temperatura 

de sinterização, são as mesmas que apresentaram maior e menor absorção de água. A redução 

da porosidade aparente pode ser compreendida pela maior quantidade de fase vítrea, a qual 

penetra nos poros enquanto está líquida durante a sinterização. 
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4.2.4. Massa específica aparente 

 

A Figura 54 apresenta os resultados da massa específica aparente das formulações de 

quartzitos sinterizadas a 1150°C, 1200°C e 1250°C. Observa-se que os corpos-de-prova de 

todas as formulações de quartzitos apresentaram aumento na massa específica aparente com o 

aumento da temperatura. 

 

Figura 54 – Massa específica aparente (MEA) dos quartzitos branco, rosa, dourado, preto e verde 

sinterizados a 1150°C, 1200°C e 1250°C 

 
 

De acordo com análise do gráfico da Figura 54, os corpos-de-prova sinterizados a 

1150°C variaram a massa específica entre 1,733 g/cm
3
 e 1,92 g/cm

3
. Já os corpos cerâmicos 

sinterizados a 1200°C apresentaram variação da massa específica em torno de 1,912 g/cm
3
 e 

2,112 g/cm
3
, e os sinterizados a 1250°C apresentaram variação entre 2,094 g/cm

3
 e 

2,805 g/cm
3
. Os resultados são coerentes com a literatura e evidenciam o comportamento de 

densificação dos corpos-de-prova com o aumento da temperatura de sinterização. Quanto 

maior a temperatura de sinterização, maior é a quantidade de fase vítrea penetrando e 

preenchendo os poros enquanto se encontra na fase líquida durante a sinterização. Dessa 

forma, maior é a densidade dos corpos cerâmicos. 

Nos processos de sinterização, ocorre difusão no estado sólido e formação de fase 

líquida. Com isso há um preenchimento dos poros. Quanto maior o fechamento dos poros, 



84 

 

 

maior será a massa específica aparente do material. A temperatura de sinterização influencia 

diretamente na densificação dos corpos-de-prova cerâmico, bem como na resistência 

mecânica dos mesmos. 

Nota-se que na sinterização a 1250ºC as formulações obtiveram maiores valores de 

MEA (2,094 g/cm
3
 a 2,805 g/cm³), provavelmente pela maior concentração de materiais 

fundentes, os quais densificam a amostra, quando em estado líquido, eliminando os poros 

existentes por força de capilaridade. Com isso, as formulações de quartzitos branco, dourado e 

preto, quando sinterizadas a 1250ºC, apresentaram-se de acordo com a Norma Europeia 

EN 87, que exige que a massa específica aparente seja maior que 2,20 g/cm
3
 para o grés 

porcelanato. 

 

4.2.5. Tensão de resistência à flexão de 3 pontos 

 

A Figura 55 apresenta os resultados da resistência à flexão de 3 pontos dos corpos-de-

prova dos quartzitos sinterizados a 1150°C e 1200°C. Os corpos-de-prova dos quartzitos 

sinterizados a 1250°C foram descartados devido à indisponibilidade de realizar esta análise 

por terem se deformado nesta temperatura. Todas as formulações de quartzitos apresentaram 

um aumento substancial da resistência mecânica à flexão com o aumento da temperatura de 

sinterização de 1150°C para 1200°C. 
 

Figura 55 – Tensão de Resistência à flexão (TRF) dos quartzitos branco, rosa, dourado, preto e verde 

sinterizados a 1150°C e 1200°C 
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Assim como as propriedades de retração linear e massa específica aparente, percebe-se 

que a tensão de ruptura à flexão aumentou de acordo com o aumento da temperatura máxima 

de sinterização. Os corpos-de-prova dos quartzitos sinterizados a 1150°C apresentaram 

resistência mecânica à flexão de 14,54 MPa a 20,25 MPa, sendo os mais resistentes à flexão 

os corpos-de-prova dos quartzitos preto (20,25 MPa) e dourado (19,80 MPa). Já as 

formulações sinterizadas a 1200°C apresentaram valores de resistência mecânica à flexão 

entre 22,93 MPa e 31,23 MPa, apresentando os maiores valores os quartzitos rosa 

(31,23 MPa) e dourado (30,82 MPa). 

É importante salientar que a ABNT não classifica os revestimentos quanto à 

resistência à flexão, embora cite como fazer o ensaio. Por isso, citamos como referencia a 

norma Europeia UNI EN 100 faz referência ao valor médio que deve apresentar a TRF 

superiora 27 MPa, para um revestimento prensado e com AA menor que 0,5%. De acordo 

com essa informação, percebe-se que corpos-de-prova das formulações de quartzito branco, 

rosa, dourado e preto atingiram o valor médio de resistência à flexão, apresentando 

28,28 MPa; 31,23 MPa; 30,82 MPa e 28,11 MPa na sinterização a 1200ºC, com exceção da 

formulação do quartzito verde, 22,93 MPa. 

 

4.3. ANÁLISE MICROESTRUTURAL 

4.3.1. Análise superficial da região de fratura 

 

As Figuras 56 a 60 apresentam as micrografias dos quartzitos branco, rosa, dourado, 

preto e verde, respectivamente, sinterizados a 1150°C e 1200°C. Observa-se que o corpo-de-

prova da formulação do quartzito branco, sinterizado a 1150°C e 1200ºC (Figuras 56), 

apresenta pequena quantidade de poros com relação às demais formulações de quartzitos. 

Podem-se observar fases vítreas nos corpos-de-prova do quartzito branco sinterizados a 

1150°C e 1200°C, além da presença de partículas soltas de cor clara, provavelmente, algum 

elemento contaminante ou partículas de quartzo (Q) que sinterizada com temperaturas mais 

elevadas. Os corpos-de-prova da formulação de quartzito rosa sinterizados a 1150°C 

apresentaram fases menos sinterizadas, poros fechados e região de fratura (Figura 57a). Já a 

1200°C os materiais sinterizados apresentaram a fase vítrea e algumas partículas 

possivelmente de quartzo, que não conseguiram atingir a fase líquida devido ao seu ponto de 

fusão ser maior quer 1200°C (Figura 57b).  
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Figura 56 – Micrografia do quartzito branco sinterizado a (a) 1150°C e (b) 1200°C 

 

 

Figura 57 – Micrografia do quartzito rosa sinterizados a (a) 1150°C e (b) 1200°C 

  

 

Os corpos-de-prova da formulação do quartzito dourado sinterizados a 1150ºC 

apresentaram formação de fase vítrea, alguns poros que podem estar relacionados com a baixa 

temperatura de sinterização, devido ao fornecimento de energia insuficiente para a formação 

da fase líquida, poros fechados na região de fratura, como mostra a Figura 58(a). Já na 

a) b) 

Porosidade  

 

Fase menos 

sinterizada 

 

 

 

Porosidade 

fechada 

Fase Vítrea 

Partícula de 

Quartzo 

Porosidade 

aberta 

a) b) 

Fase Vítrea 

 

Q 

Fase Vítrea 

Partícula de 

quartzito 



87 

 

 

temperatura de 1200°C o quartzito dourado mostra partículas de quartzitos (Q) e a fase vítrea 

conforme apresentado na Figura 58(b). 

 

Figura 58 – Micrografia do quartzito dourado sinterizado a (a) 1150°C e (b) 1200°C 

  

 

Figura 59 – Micrografia do quartzito preto sinterizado a (a) 1150°C 
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Figura 60 – Micrografia do quartzito verde sinterizado a (a) 1150°C e (b) 1200°C 

  

 

Os corpos-de-prova do quartzito preto sinterizados a 1150°C apresentaram porosidade 

com formato irregular (Figura 59). Devido ao alto teor de ferro no quartzito preto não foi 

possível apresentar a micrografia na temperatura de 1200°C, pois o corpo-de-prova 

apresentou bastante deformação. Os corpos-de-prova da formulação do quartzito verde 

sinterizados a 1150°C apresentam maior quantidade de poros devido à baixa temperatura de 

sinterização, enquanto em 1200°C apresentam maior fase vítrea com porosidade fechada e 

algumas partículas de quartzo ou elemento contaminante como a biotita com alto teor de ferro 

ou ferro metálico proveniente do beneficiamento (serragem) das peças de quartzitos, 

conforme demonstrado na Figura 60. 

Observa-se que os corpos-de-prova das formulações sinterizadas a 1200°C 

apresentaram maior quantidade de fase líquida, partículas soltas de quartzitos e menor 

quantidade de poros. Já os corpos-de-prova das formulações sinterizadas a 1150°C 

apresentaram regiões pouco sinterizadas, além de grande quantidade de poros. 
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5. CONCLUSÃO 

 

Após a apresentação dos resultados e das discussões, chega-se às seguintes 

conclusões: 

1. Os resultados obtidos demonstraram que se pode utilizar o resíduo de 

quartzito em um percentual de 6% de adição na massa cerâmica com 57% de 

feldspato e 37% de argila a uma temperatura 1200°C, a qual apresentou os 

melhores resultados nos corpos-de-prova sinterizados. 

2. O alto teor de óxido de ferro no quartzito preto contribuiu para a coloração dos 

corpos cerâmicos após sinterizados, sendo descartada a utilização da 

formulação do quartzito preto em grés porcelanato, além de o material ter se 

deformado na temperatura de 1250°C. Entretanto, o mesmo pode ser utilizado 

para outras aplicações, como material para revestimento de muros internos e 

externos. 

3. Com relação à composição mineralógica, os quartzitos são constituídos 

principalmente de quartzo, mineral predominante, mica (moscovita ou biotita) 

e feldspato (microclínio, albita ou ortoclásio). O tipo de mineral, sua 

proporção ou concentração, definem as diferentes tonalidades do quartzito. 

4. Verifica-se que há uma variação relativamente alta de absorção de água e 

retração linear entre as formulações, para a temperatura de sinterização a 

1150°C, sendo mais uniforme a 1200°C e 1250°C. 

5. As formulações de quartzitos sinterizados a 1150°C apresentaram porosidade 

aparente entre 3,99% e 10,40%; já os corpos-de-prova sinterizados a 1200°C 

apresentaram uma homogeneidade dos valores de porosidade aparente, 

corroborando com os resultados de absorção de água. A PA dos corpos 

sinterizados variou entre 0,2% e 0,74%, estando coerente com os resultados de 

AA. Para os quartzitos sinterizados a 1250°C, todos apresentaram 

uniformidade nos valores de porosidade aparente, devido à presença da fase 

líquida durante a sinterização, promovendo uma maior densificação e 

preenchimento dos poros, reduzindo, assim, a porosidade. 

6. Os corpos-de-prova de todos os quartzitos estão em conformidade de 

resistência à flexão, segundo a norma europeia EN 100, superando a 27 MPa 

(tensão mínima definida pela norma para produção de grés porcelanato) na 

sinterização de 1200ºC, mostrando que o uso de resíduos de quartzitos em 
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massas cerâmicas se apresenta como excelente potencial para produção de grés 

porcelanato. É importante salientar que a ABNT não classifica os 

revestimentos quanto à resistência à flexão, embora cite como fazer o ensaio. 

Por isso, citamos como parâmetro a norma Europeia UNI EN 100, que faz 

referência ao valor médio que deve apresentar a TRF superior a 27 MPa, para 

um revestimento prensado e com AA menor que 0,5%. 

7. Através das análises microestruturais dos corpos sinterizados, confirmou-se que 

todas as fases necessárias no produto final estavam presentes nas massas 

produzidas com os resíduos de quartzitos. As fases presentes após a 

sinterização foram o microclínio a 1150°C e a mulita a 1200°C, com exceção 

do quartzito preto, que apresentou o quartzo a 1150°C, e do quartzito rosa, que 

apresentou a bayerita a 1200°C. 
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6. SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

 

Este trabalho realizou o estudo da adição de resíduos de quartzitos para obtenção de 

grés porcelanato. Contudo, a pesquisa se fixou apenas no âmbito laboratorial. Assim, são 

sugeridos outros temas a serem pesquisados a partir dessa tese: 

1. Avaliação da influência ocasionada por patamares menos elevados nas 

temperaturas de 1150°C e 1200ºC, com 30 e 45 minutos, verificando-se, assim, 

se há melhora ou perda das propriedades do grés porcelanato com relação ao 

patamar de 1 hora. 

2. Incorporação de vidrados na superfície, testando as propriedades de resistência 

ao manchamento, ataque químico, abrasão, dureza superficial. 

3. Realização de testes com teores mais elevados de materiais plásticos, buscando-

se, assim, melhorar as propriedades obtidas durante a sinterização. 

4. Realização de teste utilizando o processo de atomização e variando a 

viscosidade da barbotina e a umidade das massas cerâmicas. 

5. Fazer análise de gresificação com os resíduos dos quartzitos na massa cerâmica, 

para que possa ser analisado mais detalhadamente o comportamento das 

variáveis de processo como: temperatura, tempo, composição, etc. 

6. Os resíduos de quartzitos estudados podem ser utilizados também para 

fabricação de argamassa, pré-moldados, mosaicos, entre outros, como uma 

alternativa para minimizar o impacto ambiental gerado por esse tipo de resíduo. 
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