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Produção de grês porcelanato a partir de matérias-primas do Rio 

Grande do Norte e queima a gás natural 

 

Andréa Santos Pinheiro 
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O Rio Grande do Norte possui grandes jazidas de pegmatitos, argilas 

cauliníticas e caulim, principais matérias-primas para a fabricação de grês 

porcelanato. No entanto, o RN produz apenas produtos de baixo valor agregado em 

relação ao porcelanato, uma das mais nobres cerâmicas de revestimento, devido a 

sua baixa absorção d´água (tipicamente abaixo de 0,5%), além de apresentar 

excelentes características técnicas, destacando-se elevada resistência mecânica, ao 

risco e ao manchamento. O presente trabalho tem a finalidade de validar o potencial 

de matérias-primas do RN (feldspato, argila, caulim e talco beneficiado) para a 

produção de grês porcelanato. Para isso, foi feita a caracterização das matérias-

primas por FRX, DRX, AG, ATG e ATD, elaborando-se cinco formulações que foram 

queimadas em três temperaturas: 1150, 1200 e 1250ºC com 30 minutos de patamar. 

Após a queima, os corpos-de-prova foram submetidos a ensaios de absorção de 

água, retração linear, porosidade aparente, massa específica aparente, resistência à 

flexão, DRX, MEV e análise dilatométrica. Obteve-se para uma das misturas, 

propriedades compatíveis com as exigidas para um grês porcelanato. 
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Production of porcelainized stoneware tiles from raw materials of 

the State of Rio Grande do Norte and burns the natural gas 

 

 

Andréa Santos Pinheiro 

February/2006 

 

 

The State of Rio Grande do Norte, Brazil, possess major deposits of feldspar, 

clay, kaolin and talc, all raw materials used in the production of porcelainized 

stoneware tiles. Conversely, state industries manufacture only low added value red 

ceramics. Porcelainized stoneware tiles is one of the noblest ceramics, depicting low 

water absorption (typically below of 0,5%), in addition to excellent staining resistance 

and mechanical strength. The present work aims at investigating the potential of local 

raw materials for the production of porcelainized stoneware tiles. To that end, these 

materials were characterized by X-ray fluorescence, X-ray diffraction, particle size 

analysis, thermal gravimetric analysis and thermal differential analysis. Admixtures 

containing different compositions were prepared and fired at three temperatures, 

1150, 1200 and 1250ºC for 30 min. After firing, tests samples were characterized by 

water absorption tests, linear retraction, dilatometric analysis, apparent porosity, 

apparent specific mass, flexural strength, and microstructural analysis by XRD and 

SEM. The results revealed that ceramics with porcelainized stoneware tiles 

characteristics could be produced from raw materials originated in the State of Rio 

Grande do Norte. 
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1. INTRODUÇÃO 

 
O Brasil é o quarto maior fabricante mundial de revestimentos cerâmicos e está 

também entre os quatro maiores exportadores mundiais, atrás apenas da Itália, da 

Espanha e da Turquia. Conta com um parque fabril altamente capacitado 

tecnologicamente e, principalmente, realiza um trabalho de inovação e marketing que 

fará um grande diferencial competitivo no mercado externo e trará diversos benefícios 

aos consumidores brasileiros. As empresas de pisos e azulejos encerraram o ano de 

2003 com ligeiro crescimento, tanto no mercado interno quanto em exportações. A 

produção total no ano foi de 473,4 milhões de m2, 4,5% a mais que 2002. O total de 

metros quadrados vendidos no Brasil superou em 5,8% do anterior, chegando a 476,3 

milhões de m2. Já no mercado externo, foram comercializados 46,5 milhões de m2. Em 

faturamento, as indústrias alcançaram R$ 2,25 bilhões em vendas no mercado interno e 

US$ 176,8 milhões no mercado externo. (CERÂMICA ELIZABETH, 2006 e ANFACER, 

2004). 

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

revestimentos cerâmicos desenvolveram o grês porcelanato, ou simplesmente 

porcelanato. O grês porcelanato é um produto que apresenta absorção d´água muito 

baixa (tipicamente abaixo de 0,5%) em virtude de sua porosidade aparente 

praticamente nula (0% a 0,5%). Além disso, placas de porcelanato apresentam 

excelentes características técnicas, destacando-se elevada resistência mecânica, ao 

risco e manchamento por ataque químico. 

O grês porcelanato é seguramente, dentro deste contexto, o produto mais 

avançado no mercado de pisos e revestimentos e em pleno aumento de produção no 

Brasil e no exterior. Este se difere dos demais tipos de revestimentos cerâmicos devido 

ao seu processo de produção altamente tecnológico. Um dos fatores se deve ao alto 

nível de qualidade de suas matérias-primas.  (RODRIGUEZ, et al., 2004). 

A escolha das matérias-primas, a formulação da massa cerâmica, a 

compactação do produto e as condições de queima determinam as 
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transformações físico-químicas ocorridas durante a fabricação de um 

porcelanato, determinando as propriedades finais do produto. 

 

 

 
Figura 1.1. Grês porcelanato aplicado em pisos. 

 

Grande parte das empresas que produzem grês porcelanato e outros 

revestimentos cerâmicos, importa parte das matérias-primas utilizadas na formulação 

das massas cerâmicas, de outros estados ou até de outros países, como ocorre na 

Europa. (BIFFI, 2002) 

O Rio Grande do Norte tem atualmente uma grande produção de cerâmica, 

sendo uma das atividades de maior impacto na sua economia. Porém, com todo esse 

histórico, tem infelizmente apenas investido sua produção em cerâmicas vermelhas, 

principalmente telhas. Isso não é totalmente negativo, até porque como foi dito, é um 

dos ramos mais importantes da economia estadual, gerando emprego e renda. Porém, 

sabe-se que o valor agregado a uma cerâmica vermelha é bem pequeno, e com isso, 

torna-se mais difícil grandes mudanças neste segmento, seja na modernização de suas 

indústrias, seja no panorama econômico. 
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Figura 1.2. Cerâmicas vermelhas produzidas no RN. 

 

O Estado do RN possui grandes riquezas minerais, como: Scheelita, Tantalita, 

Columbita, Molibdenita, Caulim, Diatomita, Feldspatos, Barita, Talco, Mica, Argilas, Sal 

Marinho, Minério de Ferro, além de outras. Diante disso, verifica-se que o RN tem 

possibilidade de produzir cerâmicas com maior valor agregado que as vermelhas, 

utilizando suas próprias matérias-primas. Um desses produtos é o grês porcelanato, 

que utiliza em sua composição, principalmente, argilas, feldspatos e caulim. 

Assim, o objetivo principal desse trabalho é obter formulações para grês 

porcelanato a partir de matérias-primas do estado do Rio Grande do Norte, validando 

assim o potencial mineralógico do estado. Desta forma, é necessário realizar-se um 

estudo de viabilidade do processo cerâmico e caracterização do produto final. Para 

atingir-se essa meta, o presente trabalho seguiu as seguintes etapas:  

1) Seleção de argila de caráter caulinítico, pegmatito, caulim e talco do Rio 

Grande do Norte para a formulação de porcelanatos; 

2) Caracterização das matérias-primas;  

3) Preparação das matérias-primas; 

3) Formulação, conformação e queima a gás de amostras de grês 

porcelanatos;  

4) Caracterização das amostras e análise de conformidade do produto; e  

5) Validação do potencial tecnológico das argilas utilizadas para a produção 

de porcelanatos.  
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 O trabalho está dividido em sete capítulos. O primeiro capítulo consiste na 

introdução, com a apresentação do trabalho, contendo a justificativa e os 

objetivos a serem alcançados; o segundo, terceiro e quarto são constituídos de 

um levantamento bibliográfico sobre processamento cerâmico, grês porcelanato 

e caracterização deste; o quinto capítulo contém a descrição da metodologia, os 

equipamentos, e os materiais utilizados para o desenvolvimento do trabalho; o 

capítulo sexto apresenta os resultados obtidos com suas respectivas discussões; 

e no sétimo e último capítulo, apresentam-se as principais conclusões e algumas 

sugestões para trabalhos futuros. 
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2. Cerâmica para Revestimento 

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

conta, sobretudo, o tipo de utilização final. São eles: 

- Cerâmica estrutural ou cerâmica vermelha; 

- Cerâmica branca; 

- Cerâmica para revestimento; 

- Cerâmica refratária; 

- Isolantes térmicos; 

- Cimento; 

- Vidro; 

- Abrasivos e; 

- Cerâmicas especiais ou de alta tecnologia. 

A produção de materiais cerâmicos compreende uma seqüência 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 das matérias-primas (cominuição e mistura), 

conformação (extrusão, prensagem, colagem), processamento térmico e acabamento. 

(JORDÃO, 1988) 

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

argilas, quartzo, caulim, feldspatos, magnesita, 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 NBR-13816, placas cerâmicas para revestimento são materiais 

compostos de argila e outras matérias-primas inorgânicas, geralmente utilizadas para 
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revestir pisos e paredes, sendo conformadas por extrusão ou por prensagem, podendo 

também ser conformadas por outros processos. As placas são então secadas e 

queimadas à temperatura de sinterização. Podem ser esmaltadas ou não esmaltadas, 

são incombustíveis e não são afetadas pela luz. 

A ABNT também classifica, segundo 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. 

 

A classificação mais utilizada para as cerâmicas para revestimento, é pela 

absorção de água, que divide esses materiais em 5, conforme tabela 1. 

 

Tabela 2.1 – Classificação da cerâmica para revestimento segundo a absorção de 

água. (ANFACER, 2002) 

Grupos Absorção de água (%) Produto 

Ia < 0,5 Grês Porcelanato 

Ib 0,5 - 3,0 Grês 

Iia 3,0 - 6,0 Semi-Grês 

Iib 6,0 - 10,0 Semi-poroso 

III 10,0 - AA Poroso 

 

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 
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dependem tanto do corpo da peça como do esmalte (tal como resistência química e 

resistência a gretagem). (QUINTEIRO, 1996) 

Os materiais cerâmicos de revestimento, dada a 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 de 

revestimentos, são usadas matérias-primas: 

- Plásticas: argilas, caulim, filito; 

- Não plásticas: 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. Podem ser ainda 

antialérgicos, possuindo opções que combinam com grande variedade de 

acabamentos, móveis e acessórios, são de fácil limpeza e colocação, incombustíveis, 

higiênicos e antiderrapantes. Por exemplo, para revestir um laboratório químico é 

preciso que a cerâmica tenha alto nível de resistência á 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, 2006). 
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2.1. 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. 

Revestimento 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 

glaze colorido transparente ou claro, reentrâncias antigas, planos de clivagem 

profundas em revestimentos de ardósia, e estruturas porosas, com aparência profunda 

e em relevo aos olhos e lisos ao toque. (CERÂMICA ELIZABETH, 2006). 

  

2.2. Uso do Gás Natural na Queima de Revestimentos Cerâmicos 

 

A indústria cerâmica utiliza em seu processo produtivo, diversas fontes de 

energia, tais como lenha, gás liquefeito de petróleo (GLP), gás natural, entre outras. A 

mais difundida é a lenha, utilizada por grande número de empresas, em especial pelos 

produtores de telhas e tijolos, que constituem a maior parte dessa indústria no Rio 

Grande do Norte. 

Outros segmentos da indústria cerâmica operam com outras fontes de energia. 

Por exemplo, o segmento de revestimentos cerâmicos utiliza mais o GLP, assim como o 

de louças sanitárias. 

O consumo de energia sempre foi uma preocupação constante da indústria 

cerâmica, em virtude do que ele representa no custo de produção. Atualmente, além de 

usar racionalmente a energia, procura-se a energia que melhor se adapte ao processo 

produtivo e que agrida menos o meio ambiente. Para alguns fabricantes, o consumo 

total de energia está próximo de 20% do custo total da produção. 

Em 1998, na indústria cerâmica como um todo, o uso da lenha tem a maior 

participação, 32%. Em 2000, a energia elétrica representava 19%. O óleo combustível 
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tinha um peso de 14% e o GLP de 6% de participação. Já o gás natural participa com 

3%, segundo dados do Balanço Energético Nacional. (GAZETA MERCANTIL VOL I, 

2000).  

Embora apresente baixa porcentagem de participação na indústria cerâmica, o 

gás natural vem recebendo maior atenção por parte dos fabricantes. O crescimento da 

participação do gás natural na matriz energética dessa indústria cresceu nos últimos 

anos. Em 1983, o gás natural tinha menos de 1% de participação. Já em 1985, aparecia 

com 1%, mantendo-se nesse patamar até 1988. Em 1989, aumentou em 2% seguindo 

assim até 1991. Desde então, vem se mantendo em 3%, com exceção de 1995, quando 

foi de 4%. 

Em princípio, gás natural e energia elétrica são as fontes de energia que 

oferecem condições que atendem às necessidades de proteção do meio ambiente e à 

qualidade do produto de maneira satisfatória. Entretanto, a energia elétrica apresenta 

um custo relativamente superior e, por isso, não tem condições de ser utilizada, a não 

ser para produtos de elevada rentabilidade. 

O consumo do gás natural aumentou principalmente entre os fabricantes de 

revestimentos cerâmicos, que têm nessa matriz energética novas perspectivas para 

reduzir custos, já que o preço desse combustível em relação ao GLP, por exemplo, é 

menor. Além disso, no caso específico dos fabricantes desse segmento, o uso de uma 

fonte de energia determinada, considerando-se o tempo de queima e a temperatura do 

forno, é fator que influencia na qualidade do produto final. (GAZETA MERCANTIL VOL 

I, 2000).  

Assim, a fonte de energia que melhor atende às necessidades da indústria 

cerâmica é o gás natural. Mas esse tipo de energia somente nos últimos anos começou 

a ser colocado à disposição da indústria brasileira. A oferta é ainda insuficiente para 

atender grande parte das regiões produtoras de cerâmica, como o interior de São 

Paulo, a região Sul e Minas Gerais. (GAZETA MERCANTIL VOL I, 2000).  

Atualmente, algumas empresas tentam minorar os problemas de poluição e de 

qualidade utilizando gás liquefeito de petróleo (GLP), a preço mais elevado do que 

ocorreria se estivessem usando gás natural, conseqüentemente com perda de 

competitividade. 
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Hoje, as empresas do seguimento têm idéia de que o uso eficiente da energia 

passa por um projeto e construção adequada de forno, associado a aspectos 

operacionais e de manuseio que levam a uma melhor queima com um mínimo de 

resíduos nos gases de saída das chaminés. 

Atualmente, três fatores (custos, meio ambiente e qualidade) vêm influenciando 

as estratégias das empresas no que diz respeito ao uso e escolha das fontes de 

energia. 

O gás natural, cuja utilização vinha sendo aguardada por grande parte das 

indústrias de cerâmica para revestimento e que no início gerava a expectativa de uma 

redução nos custos com combustíveis da ordem de 40%, quando comparado ao GLP 

começa a apresentar dificuldades para a sua efetiva utilização nessas indústrias. O 

problema surgiu devido os aumentos do preço internacional do petróleo, produto ao 

qual o gás natural está atrelado. A maior parte das indústrias, porém, ainda aposta na 

utilização do gás natural. (GAZETA MERCANTIL VOL I, 2000). 
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3. Grês Porcelanato 

 

3.1. Grês Porcelanato 

 

O nome “grês porcelanato” deriva de “grês”: denominação de materiais 

cerâmicos com estrutura compacta, caracterizados por uma fase cristalina imersa em 

uma fase vítrea predominante, e “porcelanato”: termo que se refere às características 

técnicas do produto que substancialmente lembram aquelas da porcelana. Pode 

também ser chamado de “grês fino porcelanato”, “granito cerâmico” ou somente 

“porcelanato” (BIFFI, 2002). 

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

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 e ao ataque químico. (SANCHEZ, 2001). 

 

 
Figura 3.1 – Figura ilustrativa de grês porcelanato aplicado em piso. 
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Após o desenvolvimento da queima rápida (biqueima e monoqueima), que 

caracterizou o final dos anos 70 e boa parte dos anos 80, a segunda grande revolução 

no setor cerâmico deu-se com a concepção do grês porcelanato, um material que 

surgiu na década de 80 e que, na opinião de muitos, representa a nova fronteira do 

século XXI. O grês porcelanato, embora nascido para ser um produto sem esmalte, se 

insere comercialmente, como conseqüência lógica de sua extrema versatilidade, entre 

as categorias dos produtos com superfície esmaltada e não esmaltada. No seu 

emprego sem esmalte, são ressaltadas as características de extrema resistência da 

superfície que, inatacável aos ácidos, oferece uma completa impermeabilidade e 

resistência ao gelo. Ressalte-se que o grês porcelanato não esmaltado pode ser 

levigado e polido apresentando superfícies que se aproximam sempre mais dos 

mármores e dos granitos, em relação aqueles que apresentam custos mais baixos, 

mesmo sendo dotado de características técnicas por vezes notavelmente superiores. 

(BIFFI, 2002). 

A produção de cerâmicas não esmaltadas com absorção de água próximo a zero 

para pequenos formatos não é exatamente uma novidade. Esses produtos eram 

normalmente recomendados para uso em áreas comerciais e industriais, com 

pouquíssimas opções de cores. Na versão esmaltada que obedece a exigência de 

utilizar o produto nas residências, onde há um maior interesse na estética superficial 

que nas propriedades do produto, o grês porcelanato se presta para oferecer uma 

superfície revestível com esmaltes de variada natureza e efeito estético. Possui a 

vantagem de possibilitar a aplicação de revestimentos vitrosos dotados de maior 

resistência ao desgaste, com a possibilidade de uma vastíssima gama de soluções 

cromáticas, embora menores do que aquelas obtidas com a tradicional monoqueima, 

uma vez que a temperatura de queima do produto é mais elevada em relação às placas 

cerâmicas tradicionais, (BIFFI, 2002). 

Relativamente a absorção de água, o grês porcelanato se distingue pelos valores 

nitidamente mais baixos em relação aos outros tipos de placas cerâmicas. Muitos dos 

porcelanatos que estão no mercado, possuem uma absorção de água inferior a 0,5% e 

em muito casos inferior a 0,1%. A absorção de água fornece uma medida de 

porosidade: quanto mais baixa a absorção de água, tanto menor é a porosidade e 
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então, tanto maior é a compactação. Este é o dado fundamental, uma vez que a 

porosidade influencia de modo marcante as características técnicas das placas 

cerâmicas. De fato, compreende-se mesmo intuitivamente como um material 

caracterizado por uma estrutura marcadamente compacta, tenha, por exemplo, 

características mecânicas superiores, sejam maciças (resistência à flexão, carga de 

ruptura) sejam superficiais (dureza, resistência à abrasão). (BIFFI, 2002). 

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

placas cerâmicas obtidas 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 grês porcelanato 

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

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

produto foi de grande significado, pois estendeu o uso da cerâmica para locais de 

domínio das pedras naturais, que possuem uma resistência à abrasão mais elevada do 

que produtos cerâmicos esmaltados. (BIFFI, 2002). 

 

3.1.1. Grês Porcelanato no Mundo  

 

A produção de revestimento porcelânico tem presenciado um crescimento 

considerável nos últimos cinco anos, em parte graças ao crescimento paralelo da 

indústria de revestimento cerâmico em todo o mundo, mas especialmente graças ao 

esforço significativo dos fabricantes de maquinaria e dos produtores de fritas e esmaltes 

em diversificar a decoração de um produto que originalmente não era esmaltado. 

(SANCHEZ, 2003). 

Em 2000, os principais países produtores de grês porcelanato eram: Itália, China, 

Taiwan, França, Alemanha, Malásia, Tailândia, Indonésia, Espanha, Índia, Polônia, 

República Tcheca, Eslovênia, Turquia, Coréia do Sul, Japão, Filipinas, Sirilanka, 

Argentina, EUA, Venezuela, Brasil e Marrocos. (MENEGAZZO, 2000). 

De acordo com os últimos dados disponíveis, a produção italiana de 

revestimento porcelânico em 2000 duplicou em relação à de 1995. A previsão para 

2001 indica que a produção italiana de revestimento porcelânico, sendo que a Itália é o 
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maior fabricante do mundo de revestimento porcelânico, atendendo a 50% do mercado, 

poderá alcançar 40% da produção total de revestimento cerâmico produzido no país, o 

equivalente a quase 300 Mm2. Este crescimento espetacular é em grande parte 

resultado do poderoso aumento de revestimentos porcelânicos esmaltados no mercado, 

um produto que poderia facilmente exceder 60% da produção total italiana de 

revestimento porcelânico em 2001. (SANCHEZ, 2003). 

Se analisar-se a evolução do setor espanhol, a situação é um pouco diferente 

porque, embora o crescimento seja constante, ele não tem a magnitude do crescimento 

experimentado pelo setor italiano, ainda que a capacidade de produção instalada de pó 

atomizado sugira um potencial crescimento nos próximos anos. No momento, na 

Espanha, o revestimento porcelânico contabiliza apenas 6% da produção total de 

revestimento cerâmico. O setor espanhol parece estar esperando a evolução comercial 

do produto antes de desenvolver uma produção auto-sustentada. (SANCHEZ, 2003). 

Independente das diferenças entre os dois maiores produtores de revestimento 

porcelânico, a realidade é que hoje esforços notáveis em pesquisa estão sendo 

dedicados a esse produto, relativos não só à inovação de materiais, mas também 

relativos ao processo de manufatura, demonstrando claramente a importância atual e 

também seu futuro promissor. (SANCHEZ, 2003). 

 

3.1.2. Grês Porcelanato no Brasil 

 

No Brasil, a indústria de revestimentos cerâmicos Eliane (SC) foi a pioneira na 

fabricação de grês porcelanato não esmaltado, com design arrojado, em 1996, com 

uma capacidade de produção de 90 mil m2/mês. No fim de 1998, esta empresa investiu 

em modernos equipamentos, infraestrutura, treinamento de pessoal e conseguiu 

aumentar sua produção para cerca de 150 mil m2/mês. A produção durante o ano de 

1999 foi de aproximadamente 240 mil m2/mês. Em 2000, sua produção média estava na 

faixa de 300 mil m2/mês com cerca de 20 referências de produtos, somando-se um total 

de 271 opções de cores/designs disponíveis no mercado. Além da Eliane, a Cecrisa 

(MG), iniciou a produção de grês porcelanato esmaltado em 1998, e em 1999 produziu 

cerca de 50 mil m2/mês. Já em 2000, sua produção média estava na faixa de 70 a 80 
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mil m2/mês, com cerca de 6 referências de produtos, somando-se um total de 61 

opções de cores/designs disponíveis no mercado. (MENEGAZZO, 2000). 

 

3.1.3. Características do Grês Porcelanato 

 

Grês Porcelanato é um produto de revestimento que combina características 

estéticas com alta técnica, o que o torna indicado para ambientes de alto tráfego como 

escolas, hospitais, shopping-centers, supermercados, indústrias e câmaras frigoríficas, 

dentre outros. Devido à sua beleza e versatilidade na combinação de cores, é 

especialmente indicado para ambientes residenciais onde o efeito estético é um 

requisito importante. 

O grês porcelanato destaca-se pelas seguintes características: 

. altíssima resistência a abrasão; 

. resistência ao gelo; 

. resistência a ácidos e álcalis; 

. uniformidade de cores; 

. impermeabilidade; 

. facilidade de manutenção; 

. amplas possibilidades de composições. 

Entre as características técnicas do grês porcelanato, a mais importante é 

seguramente a resistência ao desgaste. Adicionalmente, merecem destaque os baixos 

valores de absorção de água, alta resistência mecânica, a resistência ao ataque 

químico, a dureza superficial, a resistência ao congelamento, a resistência à 

compressão, o isolamento a descargas elétricas, estáticas e ótimo grau de higiene dos 

pavimentos (RODRIGUEZ, 2004)    
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3.1.4. Grês Porcelanato x Pedra Natural 

 

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

características que superam o desempenho do mármore e do granito, por exemplo. O 

grês porcelanato destaca-se das pedras naturais nos seguintes aspectos:  (HECK, 

1996) 

- maior resistência química: adequado ao uso em laboratórios e indústrias; 

- impermeabilidade: maior resistência à manchas, maior facilidade de limpeza e 

em caso de infiltração de umidade, não há desenvolvimento de manchas de 

umidade; 

- maior resistência à abrasão: recomendável para áreas de altíssimo tráfego; 

- uniformidade de cores na peça e entre peças: efeito estético agradável aos 

olhos; 

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

transportar e manusear; 

- maior facilidade de assentar: um assentador de cerâmica tradicional poderá 

assentar o grês porcelanato. 

 A superioridade do porcelanato em relação às pedras naturais é indiscutível, em 

termos de resistência ao desgaste, resistência mecânica, resistência à manchas e 

facilidade de manutenção. Tudo isso, é claro, sem perder a riqueza do apelo estético 

apresentado pelas pedras naturais.  

 

3.2. Fabricação do grês porcelanato  

 

3.2.1.  Matéria-Prima para Grês Porcelanato 

 

A concepção de uma massa cerâmica do tipo grês, no que tange a formulação, 

considera vários fatores, tais como: cor, qualidade, características técnicas e 

estabilidade das matérias-primas. Esta preocupação baseia-se no fato de que os 

equipamentos e o processo praticamente se equivalem no mundo inteiro, dado o efeito 
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de globalização que tem se propagado na última década. Mas o grande diferencial, em 

termos de produção, está basicamente no tipo e na qualidade das matérias-primas. As 

particularidades de cada matéria-prima de cada país, e no caso do Brasil, de cada 

região, exigem uma adaptação da formulação, ou até mesmo, da matéria-prima, em 

termos de beneficiamento, a fim de oportunizar o uso de jazidas próximas às indústrias 

cerâmicas, minimizando assim, custos de transporte. (RIELLA, 2002). 

A seleção de matérias-primas componentes de massa cerâmicas deve ter como 

critérios básicos às propriedades requeridas ao produto e as características inerentes 

ao processo de fabricação. Estas propriedades são criticamente dependentes da 

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

as matérias-primas cerâmicas classificam-se em dois grupos que são os plásticos 

(materiais argilosos em geral) e os não plásticos (fundentes, inertes, carbonatos, 

talcos). (RODRIGUEZ, 2004). 

A argila tem como função fornecer as características plásticas a verde, portanto, 

garantindo melhores propriedades durante a fase de compactação e resistência 

mecânica após secagem. Da mesma forma que as argilas, o caulim confere 

plasticidade, sendo fundamental, do ponto de vista composicional, para aumentar o teor 

de alumina e auxiliar na brancura do produto. (RODRIGUEZ, 2004). 

As misturas de matérias-primas utilizadas em sua fabricação caracterizam-se por 

serem compostas, geralmente, por uma porcentagem variável (30-50% em peso) de 

caulim e/ou argilas ilítico-cauliníticas, e uma proporção similar à anterior de feldspatos 

sódico-potássicos. Ambas matérias-primas devem apresentar baixo teor de óxido de 

ferro, já que a eficácia dos pigmentos que são adicionados à composição para colori-la 

depende diretamente da brancura do produto queimado. Também se adiciona na 

mistura, o quartzo com a finalidade de equilibrar as relações de SiO2 e alumina para 

favorecer a formação de mulita durante a queima. (SANCHEZ, 2001). Do ponto de vista 

da composição química, os porcelanatos apresentam em média 70% de SiO2, 20% de 

Al2O3 e o restante de fundentes, como K2O, Na2O, CaO, MgO, além das impurezas, 

como Fe2O3, TiO2. A Figura 3.2 apresenta um diagrama triaxial, de composição 

química, ilustrando a posição do porcelanato. 
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Figura 3.2 - Diagrama ternário de representação da composição típica de massas para 

grês porcelanato. (BIFFI, 2002) 

 

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

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

com o aumento da temperatura, fazendo com que penetre nos poros existentes, que 

assim são eliminados progressivamente por forças de capilaridade. O quartzo se 

dissolve parcialmente na fase líquida e uma nova fase cristalina se forma, a mulita. O 

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

partículas de quartzo que não se dissolveram totalmente estão dispersas. (SANCHEZ, 

2001). 

Dependendo das características das matérias-primas, assim como da relação 

argila/feldspato (ingredientes majoritários da composição), a intensidade das 

transformações físico-químicas descritas acima pode variar de forma considerável, o 

que acarretará em diferenças significativas nas propriedades do produto final. 

(SANCHEZ, 2001). 



3. Grês Porcelanato 
______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

Andréa Santos Pinheiro 
 

32

 

Podem ainda entrar na composição de uma massa de grês porcelanato outras 

matérias-primas que aumentam a fusibilidade na massa. Estes 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, 2004). 

Apesar das vantagens que aparentemente proporcionam a adição de fundentes 

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

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

Conforme uma classificação comercial, as massas cerâmicas adequadas para a 

produção de cerâmica de revestimento podem ser distinguidas em vermelhas e brancas 

(tal aspecto é evidenciado principalmente após a etapa de queima). Em ambos os 

casos as matérias-primas utilizadas são constituídas por duas tipologias fundamentais: 

- matérias-primas argilosas; 

- matérias-primas complementares (feldspatos, areias feldspáticas, quartzo e 

calcitas). (OLIVEIRA, 2000). 

 

3.2.2.  Processamento de Grês Porcelanato 

 

Um dos aspectos fundamentais da produção de placas cerâmicas de grês 

porcelanato está na obtenção de valores muito 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. 

As etapas do processo precisam ser entendidas e controladas a fim de poder-se 

prever as características do produto final. (HECK, 1996). 

A Figura 3.3, apresenta um fluxograma de um processo utilizado na 

fabricação de grês porcelanato. 
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Figura 3.3 – Fluxograma ilustrado do processo de fabricação de grês porcelanato. 

 

3.2.2.1. Moagem 

 

A moagem tem por objetivo a cominuição e a homogeneização das matérias-

primas. No caso de massas para monoqueima porosa o grau de moagem das matérias-

primas, junto a outros fatores de ordem físico-químico, podem influenciar a velocidade 

de decomposição dos carbonatos durante queima e, portanto, condicionar 

sensivelmente a temperatura em que não se verificam mais emissões de gás (CO2) 

provenientes do suporte cerâmico. Ao mesmo tempo o grau de moagem pode 

condicionar a reatividade entre os vários componentes durante queima e favorecer, 

portanto, a formação de novos compostos de modo mais ou menos intenso. Uma 

reatividade forte favorece a formação de cristais e contribui para melhorar as 

características mecânicas do material queimado. (OLIVEIRA, 2000). 

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. Para o grês porcelanato, o resíduo de moagem das massas cerâmicas, deve 

estar compreendido entre 0,5 e 1% em malha 325 mesh (44µm). A estes valores de 

resíduo correspondem normalmente diâmetros médios de partículas compreendidos 

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

reatividade na queima. (BIFFI, 2002). 

 

 
Figura 3.4 – Instalação de moagem de massa utilizado em produção de grês 

porcelanato. 

 

3.2.2.2. Atomização 

 

O processo de atomização é uma técnica utilizada em muitas indústrias, como as 

de plásticos, resinas, detergentes, pesticidas, corantes, fertilizantes, produtos 

alimentícios, farmacêuticos e também na cerâmica. Consiste na transformação de uma 

suspensão aquosa de partículas sólidas, denominada barbotina, em partículas secas, a 

partir da pulverização da suspensão no interior de uma câmara aquecida. O produto 

resultante pode ser em forma de pó, grânulos ou aglomerados de grânulos menores. A 

forma destas partículas depende muito das propriedades físicas e químicas da 

suspensão, das características do atomizador e das condições de operação. (RIBEIRO, 

2001). 

 

 

 



3. Grês Porcelanato 
______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

Andréa Santos Pinheiro 
 

35

 

Na fabricação de produtos cerâmicos, a atomização teve início em meados da 

década de 50 e em 2001, mais de 50% do volume total europeu de pavimentos, 

revestimentos e cerâmicas elétricas eram feitos a partir da prensagem de pós 

atomizados.  (RIBEIRO, 2001). 

A operação de atomização consiste basicamente de três etapas: formação das 

gotículas, secagem das gotículas em ar quente e transporte e separação do pó seco. A 

secagem ocorre enquanto a gotícula está suspensa no ar. (SANCHEZ, 1998). 

A barbotina é bombeada para um sistema dispersor, localizado no interior de 

uma câmara de secagem ventilada com ar previamente aquecido, e finamente dividida 

num 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. A operação 

de atomização permite a remoção de 30 a 45 % de água da suspensão. Com isso, 

obtém-se grânulos com um teor de umidade entre 5 e 7 %, com características e 

propriedades adequadas para as operações subseqüentes. (RIBEIRO, 2001). 

Uma completa caracterização da suspensão preparada para atomização é vital 

para manter um bom processo de produção do granulado atomizado. Por outro lado, 

sendo a atomização um processo contínuo, pode originar com relativa facilidade 

oscilações na distribuição granulométrica do produto final. Dessa forma, é necessário 

controlar todos os parâmetros de processamento. (RIBEIRO, 2001). 

A capacidade de atomização é determinada pela quantidade de água que poderá 

ser evaporada por hora, dependendo da quantidade envolvida de ar seco e da 

temperatura do mesmo. Por outro lado, uma maior fração de sólidos na barbotina 

resultará num aumento da quantidade de pó na saída e numa diminuição da quantidade 

de água a ser evaporada, ou seja, num aumento da produtividade do atomizador. 

(RIBEIRO, 2001). 

De forma geral, o uso de suspensões mais densas ou mais viscosas possibilita a 

obtenção de granulados com tamanho de grão superior, uma vez que cada gota 

pulverizada contém menor quantidade de água a evaporar e maior quantidade de 

sólidos.  
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A temperatura da câmara de atomização determina a porcentagem de umidade 

do pó na saída e em casos extremos pode também condicionar o tamanho final dos 

granulados, não por interferir diretamente no processo de pulverização, mas sim por 

promover a aglomeração de grãos mais finos e úmidos. (RIBEIRO, 2001). 

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

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

tamanho do grão significam variações na tonalidade do produto acabado. (HECK, 

1996). 

 

 
Figura 3.5 – Instalação de atomizador utilizado em produção de grês porcelanato. 

 

3.2.2.3. Prensagem 

 

Segundo a NBR 13816, prensagem é o processo de fabricação de placas 

cerâmicas para revestimento cujo corpo é conformado em prensas, a partir de uma 

mistura finamente moída. 
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O objetivo da compactação através da prensagem é obter elevada densidade a 

verde, porém compatível com os problemas de ‘‘coração negro’’ ou desgaseificação, 

que podem manifestar-se durante o processo de queima. É óbvio que pressões de 

compactação diferentes exercidas sobre os pós geram gradientes de densidade 

aparente nas peças prensadas e, conseqüentemente, levam a uma retração e 

porosidade diferenciada após queima. No caso de produtos porosos a variação da 

densidade aparente a verde não compreende variações substanciais de contração já 

que os valores de retração para estes produtos são muito baixos (inferior a 1%). 

Valores de densidade aparente elevados (superiores a 2,1-2,2 g/cm³) podem dificultar a 

expulsão dos gases do suporte durante queima e causar, portanto, problemas de 

porosidade no esmalte, em conseqüência da formação de bolhas, já que tais gases 

são, neste caso, expulsos tardiamente quando o esmalte já se encontra fundido e 

estendido (monoporosa). Ao mesmo tempo, diferenças de densidade aparente na 

mesma peça cerâmica prensada (em conseqüência de problemas de preenchimento da 

matriz de compactação) podem levar a retenção de ar e conseqüentemente dar origem 

a gradientes de porosidade que causam problemas de extensão e absorção dos 

esmaltes aplicados. (OLIVEIRA, 2000).  

 

 
Figura 3.6 – Prensa utilizada na fabricação de grês porcelanato. 
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A variação experimentada pela compacidade e pela estrutura porosa da massa 

durante a operação de prensagem, assim como a microestrutura resultante da peça 

depende fundamentalmente, por um lado, do comportamento mecânico dos grânulos, 

que é função de suas características, e por outro lado das características estruturais 

das partículas (forma, tamanho e distribuição) que formam os grânulos. A velocidade 

com que a carga é aplicada, bem como o tempo de permanência na carga máxima, 

exercem um grande efeito na recuperação elástica e na saída de gases durante a 

compactação, praticamente não exercendo influência, entretanto, sobre a compacidade 

e sobre a microestrutura da peça resultante. (ALBARO, 2001). 

No caso do porcelanato, a pressão especifica de compactação para massas de 

revestimento é da ordem de 35-45 MPa, o que permite obter uma densidade na ordem 

de 1,95-2,00 g/cm³. Somente em casos específicos, a pressão de conformação pode 

chegar em torno de 60 MPa. 

 

3.2.2.4. Secagem 

 

Esta operação é considerada atualmente aparentemente simples, já que os 

fenômenos físicos que se verificam durante a evaporação de umidade residual da 

massa são suficientemente evidentes e controláveis. Nesta fase, concomitantemente a 

evaporação de água residual, verifica-se um aumento de resistência mecânica da peça 

cerâmica, atribuída a uma densificação causada pelo empacotamento e atração de 

partículas que aumenta as forcas de ligação entre as mesmas. Para suportar as 

solicitações mecânicas na fase de impressão serigráfica, os valores de resistência à 

flexão deverão ser superiores a 25 Kgf/cm2. Com os ciclos de secagem atualmente 

utilizados, para evitar problemas de ‘‘trincas’’ e pequenas fissuras localizadas 

preferencialmente no perímetro (bordas) das peças cerâmicas, é conveniente manter as 

variações dimensionais (retração) na fase de secagem a valores compreendidos entre 0 

e 0,3% no máximo. (OLIVEIRA, 2000). 
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Nos secadores horizontais os ciclos variam de 15 a 30 minutos, sempre em 

função das dimensões das placas cerâmicas, com temperaturas entre 130-140ºC. 

(BIFFI, 2002) 

 

3.2.2.5. Decoração 

 

Com o grês porcelanato esmaltado, as cerâmicas reencontraram um produto 

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

dada uma resposta à exigência do mercado que pedia produtos de qualidade e 

esteticamente aceitáveis para os ambientes internos em áreas públicas ou privadas. 

(BIFFI, 2002) 

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

temperatura da peça deve ser rigorosamente controlada de forma a garantir uma 

penetração de 1,5 a 2,0 mm. Os produtos decorados são críticos, pois o desvio na 

planaridade das peças deverá ser mínimo, já que no processo de polimento a camada 

removida deverá ser uniforme para evitar diferenças de tonalidade. (HECK, 1996). 

 

 
Figura 3.7 – Grês porcelanato decorado para piso. 
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As características mais importantes dos esmaltes podem ser resumidas nos 

seguintes pontos: 

- elevada resistência a abrasão; 

- baixa permeabilidade; 

- boa limpabilidade; 

- ausência de chumbo ou de substância contaminante em geral. 

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

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

2002) 

 

3.2.2.6. Queima 

 

O objetivo principal da queima é consolidar o formato definido pela operação de 

conformação. Para isso, nas chamadas cerâmicas tradicionais, a massa é formulada de 

modo tal que durante as temperaturas mais elevadas do ciclo de queima parte da 

massa se transforme em um líquido viscoso que escorre e ocupa os espaços vazios 

entre as partículas mais refratárias e dessa forma reduz a porosidade e, devido às 

forças de capilaridade, provoca a aproximação das partículas, o que leva a retração. 

Durante o resfriamento, esse material líquido se transforma em um vidro que liga as 

partículas mais refratárias e aumenta a resistência mecânica do que era, antes da 

queima, só um amontoado de partículas. Assim sendo, duas das principais variações 

sofridas pelo corpo cerâmico durante a queima são a diminuição da porosidade, que 

pode ser caracterizada pela absorção de água (AA), e a retração, que é geralmente 

caracterizada através da retração linear (RL). Pode-se, portanto, usar essas variáveis 

como parâmetros para avaliar o comportamento de uma determinada massa cerâmica 

durante a queima. (MELCHIADES, 1996). 
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Figura 3.8 – Forno a rolos para queima de grês porcelanato. 

 

A sinterização é feita em fornos a rolos, com ciclos de 60 a 70 min e 

temperaturas de 1200 a 1250 °C. Na queima do grês porcelanato, a sinterização em 

presença de fase líquida viscosa é o processo de densificação que mais contribui para 

a baixa porosidade final das peças e confere-lhes as propriedades desejadas. (HECK, 

1996). 

No intervalo de queima, a variação da quantidade de fase líquida e sua 

viscosidade deve ser gradual com a temperatura, para que as alterações de contração 

linear, absorção de água e deformação piroplástica também o sejam. (HECK, 1996) 

Quase todos os defeitos aparecem após a queima, porém somente uma parte 

deles depende exclusivamente desta etapa do ciclo produtivo. Geralmente é muito 

difícil se classificar os defeitos de acordo com sua origem, pois, quase sempre, eles são 

causados por uma série de fatores.  

Os problemas a enfrentar nesta parte da curva de queima são essencialmente: 

a) trincas de pré-aquecimento, 

b) coração negro, 

c) decomposição dos carbonatos e 

d) defeitos geométricos 

As trincas de pré-aquecimento são provocadas por um aumento muito rápido da 

temperatura no início do pré-aquecimento.  O coração negro ocorre quando há uma 

combustão incompleta dos resíduos orgânicos contidos na massa, aumentando 
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conforme o grau de contaminação da massa, de sua tipologia e das variáveis do 

processo produtivo que influenciam a permeabilidade da peça. Os defeitos geométricos 

ocorrem quando o gradiente térmico utilizado na fase de pré-aquecimento é 

demasiadamente elevado em relação às características do produto sendo queimado. 

Claramente esta gera tensões na peça de tal ordem que levam a curvatura côncava ou 

convexa. (SACMI-IMOLA, 1997). 

 A curva de queima deve ser ajustada de modo que a taxa de aquecimento seja 

menor nos intervalos de temperatura em que a variação dimensional é maior. Dessa 

forma evita-se o aparecimento de tensões internas entre diferentes regiões de uma 

mesma peça que estejas a temperaturas diferentes, como o centro e a superfície por 

exemplo, o que poderia levar a deformação da peça e/ou até mesmo ao aparecimento 

de trincas. Este problema é mais crítico nos casos em que a espessura da parede da 

peça é consideravelmente e/ou o ciclo de queima é relativamente curto pois a 

condutividade térmica dos materiais cerâmicos é relativamente baixa e a porosidade 

característica dos corpos verdes a torna ainda mais baixa. (MARINO, 1998). 

 Além das variações dimensionais deve-se considerar também, para o 

estabelecimento da curva de queima ideal, as reações químicas que estão ocorrendo 

no interior da peça durante a queima. Essas reações é que vão dar origem as fases que 

estarão presentes no produto final e dessa forma influenciarão consideravelmente as 

propriedades dos mesmos. Por isso é que produtos diferentes precisam ter formulações 

diferentes. Mudam-se os reagentes e portanto as reações que ocorrem durante a 

queima assim como os produtos das reações (que são as fases) e conseqüentemente 

as propriedades do produto final. (MARINO, 1998). 

 

3.2.2.7. Polimento 

 

A etapa do polimento é uma inovação na produção de revestimentos cerâmicos. 

O brilho é uma característica bastante procurada pelos consumidores de revestimento, 

pois além do efeito estético facilita também a limpeza. O equipamento usado para 

conferir brilho às peças vem acoplado a outro equipamento que as retifica de forma que 

todas possuam exatamente o mesmo tamanho. Esta retificação também está sendo 
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realizada nas peças de grês porcelanato natural (produto não polido). No polimento, 

alguns poros fechados que se encontram distribuídos no interior da peça são abertos 

para a superfície, podendo levar a uma diminuição da resistência a manchas, o que é 

indesejável, pois com o uso isso poderia significar a deterioração da superfície. (HECK, 

1996) 

A classificação é feita em máquinas semi-automáticas onde o operador avalia 

somente os defeitos estéticos e a tonalidade. Os defeitos relativos à planaridade e 

dimensão são avaliados por sensores eletrônicos. (HECK, 1996) 



4. Caracterização de Grês Porcelanato 
______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

Andréa Santos Pinheiro 
 

44

 

4. Caracterização de Grês Porcelanato 

 

4.1. Absorção de Água 

 

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

valores mais baixos de absorção de água (a absorção d`água é sempre inferior a 0,5%, 

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

revestimento mais compacto que existe e como tal, dotado de características físico-

químicas nitidamente superiores àquelas dos outros materiais mais porosos. A extrema 

compacidade, é a conseqüência de uma queima a alta temperatura durante a qual o 

material sofre uma retração dimensional bastante elevada, fazendo-se notar o alto grau 

de gresificação face e o desenvolvimento de fase vítrea no decorrer da queima. (BIFFI, 

2002).   

 

4.2. Resistência à Flexão  

 

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

cerâmicos para piso e revestimento, seja o dotado dos maiores níveis de resistência a 

flexão. Isto está relacionado com a estrutura extremamente compacta que o caracteriza. 

As espessuras mais difundidas para o grês porcelanato são 8 – 10 mm, contudo, para 

usos particulares se atingem espessuras também de 15 – 20 mm. Os valores absolutos 

de carga a ruptura, em torno de 200 – 250 kg, asseguram requisitos mecânicos mais 

que adequados mesmo em casos com solicitações mecânicas particulares, como por 

exemplo, pisos de almoxarifados, oficinas mecânicas, laboratórios, etc. Quanto a 

resistência mecânica a flexão, a norma Européia UNI EN 100 faz referência ao valor  

médio que deve apresentar o MRF > 27 N/mm², para um revestimento prensado e com 

AA < 0,5%.(BIFFI, 2002). 

 

4.3. Avaliação Microestrutural 
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As placas cerâmicas de grês porcelanato são caracterizadas por uma 

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

cristalinas estão representadas fundamentalmente por grânulos residuais de quartzo e 

por pequenos cristais de mulita inclusos em uma fase amorfa vítrea. Nestes produtos 

completamente vitrificados, a porosidade é muito baixa (0,1% como absorção de água, 

0,5% como intrusão de mercúrio) e caracterizada por poros relativamente grandes (1-10 

mm). A porosidade fechada está em torno de 6% com dimensões dos poros 

tendencialmente maiores do que aqueles dos poros abertos. (BIFFI, 2002) 

As Figuras 4.1 e 4.2 apresentam a microestrutura de duas amostras de grês 

porcelanato sinterizadas à 1190ºC e 1210ºC, respectivamente. Nelas se pode verificar 

os poros e as fases presentes. 

 

 
Figura 4.1 – Superfície de fratura de amostra de grês porcelanato, queimada a 1190ºC. 

(SANCHEZ, 2001) 

 

 

 

 

 

Porosidade 
fechada 



4. Caracterização de Grês Porcelanato 
______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

Andréa Santos Pinheiro 
 

46

 

 

 

 

 

 

 
Figura 4.2 – Superfície de fratura de amostra de grês porcelanato, queimada a 1210ºC 

após ataque químico. (SANCHEZ, 2001) 

 

4.4. Resistência à Abrasão 

 

A resistência à abrasão representa a oposição ao desgaste superficial do 

esmalte das placas cerâmicas causado pelo movimento de pessoas e/ou objetos, 

inerente, portanto, somente aos pisos. (ANFACER, 2004) 

Existem dois métodos de avaliação de resistência à abrasão: 

- Superficial: para produtos esmaltados; 

- Profunda: para produtos não-esmaltados. 

Para produtos esmaltados, o método PEI (Instituto de Esmalte para Porcelana) 

prevê a utilização de um aparelho que provoca a abrasão superficial por meio de 

Fase 
Vítrea 

Quartzo 

Cristais de 
Mulita 
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esferas de aço e materiais abrasivos. Para tanto, a Tabela 4.1 apresenta os grupos do 

PEI. 

 

 

 

 

 

 

Tabela 4.1 - Classificação de placas cerâmicas esmaltadas quanto a resistência à 

abrasão. 
Grupo Resistência à abrasão 

0 Baixíssima 

1 / PEI-1 Baixa 

2 / PEI-2 Média 

3 / PEI-3 Média Alta 

4 / PEI-4 Alta 

5 / PEI-5 Altíssima e sem mancha após a abrasão

 

No caso de produtos não-esmaltados, o método para a verificar a resistência à 

abrasão é o de abrasão profunda que mede o volume de material removido em 

profundidade da placa, quando submetido à ação de um disco rotativo e um material 

abrasivo específico. (ANFACER, 2004). 

 

4.5. Resistência ao Gelo 

 

 É na resistência ao gelo que as placas cerâmicas de grês porcelanato 

evidenciam a sua máxima garantia, advinda da ausência quase que total de porosidade 

e das suas características microestruturais. A água não consegue penetrar no interior e 

então não se estabelece o mecanismo de expansão devido a transformação da água 

em gelo. 



4. Caracterização de Grês Porcelanato 
______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

Andréa Santos Pinheiro 
 

48

 É uma característica importante em placas cerâmicas destinadas a terraços, 

fachadas e sacadas em cidades com temperaturas baixas e câmaras frigoríficas. 

(ANFACER, 2004) 

 

4.6. Resistência Química e ao Manchamento 

 

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

quando em contato com determinados produtos químicos ou agentes manchantes. O 

resultado do ensaio permite alocar o produto em uma classe de resistência para cada 

agente manchante ou para cada produto químico especificado na norma. (ANFACER, 

2004) 

 

 

A resistência ao manchamento está associada tanto com o volume da 

porosidade fechada, como também com a distribuição de tamanhos desta porosidade. 

Estudos indicam existir um certo tamanho crítico de poro, da ordem de 30-60 µm, acima 

do qual a susceptibilidade ao manchamento é acentuada. A porosidade fechada é uma 

característica intrínseca ao processo de densificação do produto, e de uma forma geral 

pode-se 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. (ARANTES, 2001).  

As tabelas 4.2 e 4.3 apresentam as classes conforme resistência química e ao 

manchamento, respectivamente: 

 

Tabela 4.2 – Classes em ordem decrescente da resistência ao ataque químico 

RESISTÊNCIA AO ATAQUE QUÍMICO 

Classe A Ótima resistência a produtos químicos 

Classe B Ligeira alteração de aspecto 

Classe C Alteração de aspecto bem definida 
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Tabela 4.3 – Classes em ordem decrescente da resistência ao manchamento. 

RESISTÊNCIA AO MANCHAMENTO 

Classe 5 Máxima facilidade de remoção da mancha 

Classe 4 Mancha removível com produto de limpeza fraco 

Classe 3 Mancha removível com produto de limpeza forte 

Classe 2 Mancha removível com ácido clorídrico/acetona 

Classe 1 Impossibilidade de remoção da mancha 

 

 

 

 

 

4.7. Curva de Gresificação 

 

A curva de gresificação é a representação gráfica simultânea das variações da 

absorção de água (AA) e retração linear (RL) da peça com a temperatura de queima, 

conforme pode ser visto na Figura 4.3. Assim, tendo-se claramente estabelecido a faixa 

de AA desejada e a variação de tamanho admissível no produto final, pode-se usar a 

curva de gresificação para identificar a temperatura na qual essas características são 

alcançadas. Além disso, a curva de gresificação nos permite avaliar a tolerância da 

massa a variações de temperatura e condições de processamento, e portanto pode ser 

de grande utilidade como um instrumento de controle de qualidade. Nesse sentido, a 

curva de gresificação também pode ser utilizada como uma ferramenta para monitorar 

possíveis variações da composição da massa provocadas por variações das 

características entre diferentes lotes de uma mesma matéria-prima e/ou por desvios na 

dosagem, e tomar as ações corretivas necessárias. (MELCHIADES, 1996). 
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Figura 4.3 – Modelo de curva de gresificação.  (SANCHEZ et. al, 2002) 

 

 

4.8. Dilatação Térmica 

 

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

modo significativo das outras placas cerâmicas. Seu valor não se afasta 

significativamente do valor dos produtos mais porosos, de tal modo a não apresentar 

riscos particulares na utilização do grês porcelanato que, ao contrário, devido a 

compactação estrutural, está em condições de não acusar eventuais aumentos 

dimensionais, contrariamente aos produtos mais porosos, que podem apresenta-los. 

  As placas cerâmicas de grês porcelanato devem possuir, segundo a norma 

européia EN 103, um coeficiente de dilatação térmica linear não superior a 9 x 10-6ºC-1. 

(BIFFI, 2002) 
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5. Procedimento Experimental 

 
Os materiais e a metodologia utilizados, bem como os equipamentos e 

técnicas de caracterização são apresentados neste capítulo. No fluxograma abaixo 

está contido de uma forma geral, o procedimento utilizado à metodologia. 

 
Matérias-Primas 

 
Figura 5.1 – Fluxograma da metodologia experimental adotada. 
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5.1. Matérias-Primas 

 

Para realizar o estudo de obtenção do Grês Porcelanato, foram 

utilizadas três matérias-primas básicas: argila caulinítica, feldspato e caulim, 

sendo que a uma das formulações foi adicionado talco, em baixa proporção. 

 

5.1.1. Argila Caulinítica 

 

A argila recebeu o nome Argila Baldum, pois foi coletada nas proximidades do 

Rio Baldum, situado no município de Goianinha-RN. Ela é vendida para as indústrias 

de cerâmica branca ou de revestimento de estados vizinhos, normalmente Paraíba, 

por ser argila caulinítica de queima clara, ideal para esses fins. 

A argila Baldum, coletada em forma de torrões foi submetida a um processo 

de secagem em estufa a 60ºC por 24 h. Utilizou-se moinho de martelos com grelha 

de 9 mm de diâmetro afim de desagrega-la e secou-se, até massa constante, em 

estufa à 110ºC. Depois de seca, a argila Baldum foi submetida a uma moagem por 

moinho planetário, por 3 h em rotação de 230 rpm, e peneirada por via úmida para 

granulometria abaixo de 44 µm (325 mesh), secando-a novamente para retirar a 

umidade adquirida no peneiramento. 

 

5.1.2. Caulim 

 

O caulim utilizado foi extraído da mina Alto Branco, situada no município 

Equador, no Rio Grande do Norte e beneficiada pela empresa Caulise, Caulim do 

Seridó Ltda.  

  

5.1.3. Feldspato 

 

O feldspato foi coletado em uma mina no município de Parelhas-RN  e 

submetido ao mesmo tratamento da argila, uma moagem em moinho de martelos 
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com grelha de 9 mm de diâmetro, seguido de secagem em estufa a 110ºC até 

massa constante. Após a secagem, foi submetido a um processo de moagem em 

moinho planetário por 3 h em rotação de 230 rpm, e peneirada por via seca para 

granulometria inferior a 44 µm (325 mesh). 

 

5.1.4. Talco 

 

O Talco foi coletado no município de Ouro Branco, próximo ao município de 

Caicó, no Rio Grande do Norte, e beneficiado em laboratório do departamento de 

geologia da UFRN. 

 

5.2. Caracterização das Matérias-Primas 

 

As matérias-primas utilizadas foram caracterizadas por técnicas de: 

Fluorescência de Raios-X (FRX); Difração de Raios-X (DRX), Análise 

Granulométrica (AG), Análise Termogravimétrica (ATG) e Análise Termodiferencial 

(ATD). 

 

5.2.1. Análise Química 

 

A composição química das matérias-primas foi obtida por fluorescência de 

raios-X por energia dispersiva (FRX). Para isso, utilizou-se o equipamento EDX 700 

da Shimadzu, do Laboratório de Ensaios de Materiais do CTGÁS. 

Para realizar as análises, as amostras encontravam-se com granulometria 

inferior a 325 mesh (44 µm). Foi utilizado o método semiquantitativo, numa 

atmosfera de vácuo. Os resultados obtidos são apresentados em forma de óxidos 

mais estáveis dos elementos químicos presentes. Por limitação do método, somente 

elementos entre Na (12) e U (92), na tabela periódica, são detectados.  

Para complementar o resultado da análise química, realizou-se uma avaliação 

de perda ao fogo utilizando-se uma mufla da marca EDG, modelo 1800.  

A perda ao fogo é dada pela variação de massa, ocorrida entre as 

temperaturas 110ºC e 1000ºC. Ocorre principalmente, devido às águas intercaladas, 

à água de hidroxilas dos argilominerais e também, de hidróxidos existentes, tais 
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como Al(OH)3 e Fe(OH)3. Todavia, entre os componentes voláteis da matéria 

orgânica, sulfetos, sulfatos e carbonatos, quando presentes são incluídos nesta 

determinação. (SANTOS, 1989) 

 

5.2.2. Análise Mineralógica 

 

Dentre as vantagens da técnica de difração de raios-X para a caracterização 

de fases, destacam-se a simplicidade e rapidez do método, a confiabilidade dos 

resultados obtidos (pois o perfil de difração obtido é característico para cada fase 

cristalina), a possibilidade de análise de materiais compostos por uma mistura de 

fases e uma análise quantitativa destas fases. (ALBERS, 2002) 

Desta forma, para analisar a mineralogia das matérias-primas, ensaios de 

DRX foram realizados. Para cada amostra, separou-se uma quantidade suficiente 

para a análise e moeu-se toda esta parte até granulometria inferior a 325 mesh (44 

µm). Em seguida usou-se o procedimento padrão de preparação das amostras por 

prensagem manual do pó. O equipamento utilizado foi o XRD-6000 da Shimadzu 

com tubo de Cu (λ= 1,54056 Ǻ). A tensão utilizada foi de 40kV e a corrente de 

30mA, com varredura de 2º a 80º para 2θ, com velocidade de 2º/min e passo de 

0,02º. A identificação das fases de cada matéria-prima analisada foi dada por 

comparação entre os picos gerados no difratograma com cartas padrões no software 

JCPDF cadastradas no ICDD (Internacional Centre for Difraction Data). 

 

5.3. Preparação das Massas Cerâmicas 

 

Após a caracterização das matérias-primas, todas peneiradas em peneiras de 

325 mesh, as massas cerâmicas foram elaboradas a partir de seis formulações 

conforme a Tabela 5.1: 
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Tabela 5.1 - Formulação das massas cerâmicas estudadas 

% Matérias-Primas MASSAS 

CERÂMICAS Argila Feldspato Caulim Talco 

1 35 45 17 3 

2 40 40 20 - 

3 33 33 33 - 

4 50 50 - - 

5 65 35 - - 

6 35 65 - - 

 

As massas tiveram uma adição de 10% da massa de água. Para a dosagem 

das massas foi utilizada uma balança analítica com resolução de 0,0002g da 

Shimadzu. Misturou-se cada formulação até obter homogeneidade da massa. A fim 

de substituir a etapa da atomização, as misturas foram passadas em uma peneira de 

20 mesh, transformando-as em pequenos aglomerados. Após a granulação, o 

material obtido foi armazenado em um recipiente plástico vedado, para que não 

houvesse variação de umidade nas massas.  

Observou-se que a mistura 6, depois de prensada, não apresentou resistência 

mecânica suficiente para a realização da queima, e conseqüentemente das análises 

do produto sinterizado. Isso ocorre devido o seu comportamento pouco plástico 

ocasionado pelo elevado teor de feldspato. Desta forma optou-se por excluir essa 

formulação do presente estudo. 

 

5.3.1. Análise Granulométrica 

 

A análise granulométrica foi realizada através da técnica de classificação de 

partículas por difração à laser. As matérias primas utilizadas foram moídas em 

moinho planetário, por 3 h em velocidade de 230 rpm. O equipamento utilizado foi 

um Granulômetro à Laser modelo 920L, Cilas, alocado no Laboratório de Cerâmica e 

Metais Especiais da UFRN. Utilizou-se para dispersar, 2 g de amostra para 2 mL de 

detergente neutro em 10mL de água destilada. A dispersão se deu no tempo de 60 s 
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em ultrasom. O resultado foi fornecido pelo programa de computador denominado 

The Particle Expert. 

 

5.3.2. Conformação dos Corpos-de-Prova 

 

Para prensar as amostras utilizou-se uma matriz retangular (Figura 5.2) com 

punções inferior e superior, fabricada em aço VC 131. Para cada corpo-de-prova foi 

utilizada uma quantidade de 16 gramas de cada mistura com umidade de 10%. As 

dimensões da largura e comprimento dos corpos-de-prova obtidos são de 100 mm x 

10 mm x 10 mm. A pressão de compactação utilizada foi de 45 MPa.  

 

 
Figura 5.2 – Matriz utilizada para conformação dos corpos-de-prova. 

 

Para conferir a densidade dos corpos-de-prova à verde, secou-se as amostra 

em estufa a 110ºC por 24 h. Após a secagem, as mesmas foram medidas com um 

paquímetro digital com resolução de 0,05 mm e pesadas em balança analítica com 

resolução de 0,0002 g da Shimadzu. 

 

 

 

 

 

 

100mm

10mm
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Figura 5.3 – Fotografia de corpos-de-prova obtidos 

 

5.3.3. Sinterização dos Corpos-de-prova 

 

A etapa de queima dos corpos-de-prova foi realizada em um forno a 

gás natural, da marca GRION (Figura 5.4) localizado no CTGÁS, em 

atmosfera natural sob patamar de 30 min e taxa de aquecimento de 10ºC/min. 

Foram empregadas as temperaturas de patamares: 1150, 1200 e 1250ºC. O 

resfriamento ocorreu naturalmente com o forno desligado e fechado até 

temperatura ambiente. 

 

 

 
Figura 5.4 – Fotografia do forno a gás natural, da marca GRION, localizado no 

CTGÁS. 
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5.4. Caracterização do Produto Final 

 

Para conferir as características do produto final obtido, foram realizados 

ensaios de retração linear (RL), absorção de água (AA), porosidade aparente (PA), 

tensão de ruptura à flexão em três pontos (TRF) e, análises microestrutural por 

difração de raios-X (DRX), microscopia ótica (MO) e eletrônica (MEV). 

 

5.4.1.  Análise Mineralógica 

 

Um corpo-de-prova de cada conjunto de amostras foi pulverizado abaixo de 

325 mesh e preparado para análise usando o procedimento padrão de preparação 

das amostras por prensagem manual do pó. A tensão utilizada foi de 40kV e a 

corrente de 30mA, com varredura de 2º a 80º para 2θ, com velocidade de 2º/min e 

passo de 0,02º/passo. A identificação das fases de cada amostra analisada foi dada 

por comparação entre os picos gerados no difratograma com cartas padrões no 

software JCPDF cadastradas no ICDD.  

 

5.4.2.  Absorção de Água 

 

Os corpos-de-prova foram pesados em balança analítica logo após a queima 

e depois submersos em água por 24 h. Passado esse tempo, foram novamente 

pesados a fim de calcular o quanto de água cada corpo-de-prova absorveu, de 

acordo com a seguinte equação: 

                                             AA (%) = Pu – Ps  x 100,                                  (5.1) 

     Ps 

 

sendo AA a absorção de água em porcentagem; Pu o peso do corpo-de-prova úmido 

(em g); e Ps o peso do corpo-de-prova seco (em g). (NBR 13818:1997) 
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5.4.3.  Retração Linear de Queima 

 

Os corpos-de-prova foram medidos com paquímetro digital, antes e depois da 

queima e com os valores dos seus comprimentos, calculou-se a retração linear de 

queima, utilizando-se a seguinte equação: 

                                                  RL (%) = (Lo – Lf) x 100,                                        (5.2) 

 Lo 

 

sendo RL a retração linear de queima em porcentagem; Lo o comprimento (em mm) 

inicial (após secagem) do corpo-de-prova; e Lf o comprimento (em mm) do corpo-de-

prova após a queima.  

 

5.4.4.  Porosidade Aparente 

 

Além das medições realizadas para o cálculo da absorção de água, os 

corpos-de-prova foram pesados imersos em água, após as 24hs submersos em 

água, a fim de se calcular a porosidade aparente, de acordo com a seguinte 

equação: 

         PA (%) = Pu – Ps  x 100,                                      (5.3) 

        Pu - Pi                                                                 

 

sendo PA a porosidade aparente em porcentagem; Pu o peso (em g) do corpo-de-

prova úmido; Ps o peso (em g) do corpo-de-prova seco (em g); e Pi o peso (em g) do 

corpo-de-prova imerso em água.  

 

5.4.5.  Massa Específica Aparente 

 

A Massa Específica Aparente (MEA) é a massa do corpo de prova pelo 

volume. A MEA foi determinada de acordo com Souza Santos (1989). Utilizando-se 

a seguinte Equação (4): 
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MEA (g/cm3) = PA =         Ps                                 (5.4) 

       AA       Pu  –  Pi  

os valores e o procedimento utilizados foram os mesmos dos itens 5.6.2. e 5.6.4. Os 

resultados foram obtidos pela média aritmética de cinco valores em corpos de prova 

distintos. 

 

5.4.6.  Tensão de Ruptura à Flexão em 3 Pontos 

 

Os corpos-de-prova foram medidos nas três dimensões e ensaiados pela 

máquina de ensaios universal da Shimadzu, modelo AG-I com 250 kN de 

capacidade. Para este ensaio utilizou-se a célula de carga de menor capacidade 

(50-kN) e com sensor de carga máxima de 0,5 kN,  a fim de se obter maior precisão 

dos resultados. Para realizar o cálculo, utilizou-se a seguinte equação: 

 

         MRF (N/mm²) = 3F x L,                                        (5.5) 

                              2b x h² 

                                                                 

sendo F a força aplicada (em N); L a distância entre as duas barras de apoio (em 

mm); b a medida da base do corpo-de-prova (em mm); e h a altura do corpo-de-

prova (em mm). 

 

5.4.7.  Análise Microestrutural 

 

Seis corpos-de-prova foram analisados, após a sinterização, por um 

microscópio eletrônico de varredura, marca Shimadzu, modelo SSX-550 do 

laboratório de Ensaios de Materiais do CTGÁS, utilizando-se voltagem de 

aceleração de elétrons entre 20 e 26kV. O objetivo desta análise foi fazer um 

acompanhamento das mudanças microestruturais e morfológicas, ocorridas durante 

o processo de sinterização. Para isso as amostras foram escolhidas em função da 

porosidade aparente. Escolheu-se os corpos-de-prova de maior e menor porosidade, 

na temperatura de 1250ºC para efeito de comparação das superfícies polidas, de 

modo a observar a porosidade aberta, bem como das superfícies de fratura, 

avaliando a porosidade fechada. Para avaliar a formação da mulita foram escolhidos 
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os corpos-de-prova de maior e menor porosidade quando sinterizadas à 1250ºC. 

Avaliou-se assim, os corpos-de-prova das duas misturas, sinterizadas nas três 

temperaturas de queima. As amostras foram submetidas à ataque em HF à 2% em 

H2O e à metalização com uma fina camada condutora de ouro.  

 

5.4.8.  Análise Dilatométrica 

 

Para realizar a análise dilatométrica dos produtos sinterizados para 

determinação do coeficiente de dilatação térmica linear, utilizou-se o analisador 

termo-mecânico modelo TMA-50, da marca Shimadzu. Os corpos-de-prova 

utilizados apresentavam secção quadrada de aproximadamente 9mm e altura de 10 

mm. As amostras foram aquecidas a uma velocidade de 10ºC/min até a temperatura 

de 1000ºC, utilizando-se uma atmosfera de ar sintético a uma vazão de 50mL/min. 

O ensaio foi realizado segundo a norma NBR 13818:1997. A equação 

utilizada para avaliar o coeficiente de dilatação térmica é: 

 

δ (ºC-1)=  1  x  ∆L       (V) 

     l a    ∆T 

 

onde: ∆L = l b - l a 

∆T = t f - t I 

 

sendo: δδδδ o coeficiente de dilatação térmica linear, expresso em micrometros por 

micrometros e por graus Celsius; la é o comprimento inicial do corpo-de-prova 

expresso em micrometros; lb é o comprimento final do corpo-de-prova expresso em 

micrômetros; ∆L é a variação do comprimento do corpo-de-prova em micrômetros; ti 

é a temperatura inicial, em graus Celsius; tf é a temperatura final, em graus Celsius; 

e ∆T é a variação da temperatura a que o corpo-de-prova foi submetido, em graus 

Celsius. 

 Para efetuar o cálculo do coeficiente de dilatação térmica linear, utilizou-se ti 

= 300ºC e tf = 500ºC. (HOTZA, 2005) 
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6. Resultados e Discussão 

 

6.1. Caracterização das Matérias-Primas 

 

A caracterização química e mineralógica tem como objetivo identificar a 

composição das matérias primas utilizadas, seus elementos e suas fases. 

 

6.1.1. Caracterização Química (FRX) 

 

Na Tabela 6.1 são mostrados os resultados da composição química em forma 

de óxido, das matérias-primas utilizadas, obtidos por fluorescência de raios-x, bem 

como o valor de perda ao fogo de cada uma delas.  

 

Tabela 6.1 – Composição química das matérias-primas 

Concentrações em peso (%) Óxidos 

Presentes Argila Feldspato Caulim Talco 

SiO2 44,90 54,18 43,48 64,32 

Al2O3 36,71 25,21 40,46 1,20 

K2O 0,23 16,43 0,28 - 

Fe2O3 1,77 0,31 1,10 0,35 

Na2O - 2,53 - - 

MgO - - - 32,59 

CaO 0,25 0,38 0,25 - 

TiO2 1,03 - 1,04 0,05 

MnO 0,04 0,04 - 0,03 

Outros 0,98 0,47 0,38 0,04 

P.F. 14,09 0,47 13,00 1,42 

 

As análises de fluorescência de raios-X confirmaram a composição esperada 

de cada matéria-prima. Os elementos, tanto em termos quantitativos como 
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qualitativos, encontram-se de acordo com a literatura encontrada, e com o material 

utilizado em diversas empresas fabricantes de grês porcelanato. 

A argila apresenta SiO2 e Al2O3 como principais constituintes, além do Fe2O3, 

constituinte indesejável para materiais de queima clara pois confere a coloração 

avermelhada nas cerâmicas após a sinterização. Contudo, apresentou um teor de 

1,77% em massa. Valor aceitável, tendo em vista que muitas empresas da Europa, 

utilizam argilas com porcentagens de Fe2O3 acima desse valor, para produção de 

grês porcelanato (BIFFI, 2002). A perda ao fogo demonstra a possível perda de 

água molecular e de matéria orgânica, que será apresentada nos resultados das 

análises térmicas. 

O feldspato, apresentou-se rico em K2O e Na2O, sendo portanto, de acordo com a 

literatura, o melhor tipo de feldspato para porcelanatos (BORBA, 1996). O teor de 

Fe2O3, apresenta-se de acordo com vários feldspatos utilizados na produção de grês 

porcelanato na Europa (BIFFI, 2002). Devido a ausência de matéria orgânica e água 

em sua estrutura, a perda ao fogo é baixa, menor que 0,5%. 

O caulim por sua vez, apresentou um baixo teor de Fe2O3 e de TiO2, além dos 

constituintes básicos SiO2 e Al2O3. Todos os óxidos se encontram em faixas 

aceitáveis, para o mercado de grês porcelanato (BIFFI, 2002). 

O talco, com 32,59% de MgO, contribui para uma maior fundência dos corpos-de-

prova. A perda ao fogo, se dá, provavelmente, devido à hidroxila nele existente, o 

que será confirmado pela análise térmica. 

 

6.1.2.  Caracterização Mineralógica (DRX) 

 

Nas figuras a seguir serão apresentados os difratogramas de raios-x das 

matérias-primas utilizadas neste estudo. 

De acordo com os picos característicos de difração, é possível constatar que 

a argila, Figura 6.1, é constituída principalmente das fases cristalinas Quartzo (SiO2) 

e Caulinita (Al2Si2O5(OH)4). 
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Figura 6.1 – Difratograma de Raios-X da argila caulinítica  

 

O difratograma do feldspato, Figura 6.2, indica a presença de Quartzo (SiO2), 

Microclínio (KAlSi3O8) e Albita (NaAlSi3O8), sendo este último em baixíssimas 

proporções. 

Como se sabe, os pegmatitos, minérios ricos em feldspato, são constituídos 

de elevados teores de feldspatos, mas também de um pouco de quartzo e de mica. 

Embora esta última esteja presente, provavelmente na forma de muscovita – 

KAl3Si3O11 – sua presença não foi detectada, talvez por sua baixa concentração. 

Como a difração de raios-x, identifica os picos, em função de suas intensidades, é 

possível que os da muscovita tenham apresentado intensidades tão baixas, que se 

confundem com os ruídos normais, gerados durante o ensaio no difratograma. 
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Figura 6.2 – Difratograma de Raios-X do feldspato 

 

O difratograma do caulim, Figura 6.3, indica a presença da Caulinita 

(Al2Si2O5(OH)4) e Haloisita ((K,H3O)Al2Si3AlO10(OH)2). Como se pode verificar, a 

haloisita tem estrutura similar à da caulinita, diferenciada apenas pelas duas 

moléculas de água que contém a mais. 

 

 
Figura 6.3 – Difratograma de Raios-X do caulim 



6. Resultados e discussão 
___________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 
Andréa Santos Pinheiro 

  

66

 

O resultado encontrado pela difração de Raios-X do Talco serviu para 

demonstrar a pureza da amostra, já que só foi detectado o composto Talco 

(Mg3Si4O10(OH)2). 

 

 
Figura 6.4 – Difratograma de Raios-X do talco 

 

6.1.3.  Análise Térmica 

 

As Figuras 6.5 a 6.14 apresentam as curvas obtidas durantes as análises 

térmicas gravimétricas (TG) e diferenciais (ATD) das matérias primas estudadas. 

As Figuras 6.5 e 6.6 são a representação gráfica das análises 

termogravimétrica e termodiferencial, respectivamente, realizadas na Argila Baldum. 

Conforme se pode verificar, nota-se uma perda de massa entre as temperaturas de 

30ºC a 115ºC que caracteriza a perda de água de umidade. Isso se pode comprovar 

ao observar-se a curva da ATD, que apresenta um pico endotérmico nessa mesma 

faixa de temperatura. Entre 200ºC e 400ºC aproximadamente, observa-se que 

ocorre uma variação de massa provavelmente devido à perda de água estrutural e 

da parte da fração orgânica existente na amostra (BRUGUERA, 1986). A oxidação 

do carbono desprende calor e provavelmente por isso, observa-se um pico 

exotérmico na temperatura de 314,86ºC gerado na curva ATD, que indica a 
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ocorrência de uma maior liberação de matéria orgânica em uma reação do tipo: C + 

O2 � CO2. Segundo Sanchéz et al. (1997), entre 500°C e 700ºC ocorre a maior 

perda da água estrutural da caulinita. Para a Argila Baldum, acredita-se que esse 

fenômeno se deu à temperatura de 510,89ºC, como mostra a curva ATD. De acordo 

com a curva derivada termogravimétrica (DrTG), observa-se que aos 567,78ºC 

ocorre a maior velocidade de perda de massa de todo o ensaio. Isso acontece 

provavelmente devido à soma dos eventos de perda de água composicional e de 

oxidação da matéria orgânica. Na faixa de 950ºC a 980ºC a caulinita sofre mudança 

de estrutura cristalina, passando para as fases de Espinélio Si-Al e de mulita 

ortorrômbica. Talvez por isso observa-se na curva ATD um pico exotérmico na 

temperatura de 992,15ºC. 

 

 
Figura 6.5 – Curva Termogravimétrica (TG) com derivada (DrTG) da Argila Baldum 
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Figura 6.6 – Curva Termodiferencial (ATD) da Argila Baldum 

 

As Figuras 6.7 e 6.8 apresentam as curvas TG e ATD respectivamente, do 

Feldspato utilizado. Observa-se que há uma variação de massa entre 110ºC e 

1200ºC de 0,461% caracterizando o valor de perda ao fogo. Nota-se que esse valor 

é pequeno e pode-se atribuir isso ao pequeno teor de água adsorvida, o que 

demonstra que o feldspato é um material de baixa capacidade higroscópica; e pode-

se também associar essa perda, a liberação de hidroxilas de alguma mica existente 

ou a perda de CO2 de algum possível carbonato. Embora a análise mineralógica por 

difração de raios-X não haja detectado nenhum desses dois tipos de minerais, ainda 

é possível que em baixas quantidades exista algum desses minerais (mica e 

cabonatos), pois que para concentrações baixas (< 1%), a técnica não é apropriada. 

Para a curva da ATD observa-se, dentre alguns fenômenos, um que ocorre aos 

950,98ºC e outro a temperatura de 1142,86°C. No primeiro, acredita-se que haja 

ocorrido o início da fusão da albita, por ser esta, um dos minerais presentes na 

amostra e por apresentar um pico endotérmico. O segundo pode ser percebido pelo 

pico exotérmico que indica, segundo Sanchéz et al. (1997), uma provável mudança 

de fase do Microclínio, KAlSi3O8, para uma Leucita, KAlSi2O6, e uma Silica 

vitrificada, SiO2. 
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Figura 6.7 – Curva Termogravimétrica (TG) com derivada (DrTG) do Feldspato. 

 

 
Figura 6.8 – Curva Termodiferencial (ATD) do Feldspato. 

 

As Figuras 6.9 e 6.10 apresentam os gráficos resultantes das TG e ATD, da 

amostra de caulim, respectivamente. Conforme se pode observar na Figura 6.9, 

verifica-se que somente entre as temperaturas de 500ºC e 800ºC ocorre a perda de 

massa mais significativa, embora além dos 800ºC ocorra uma pequena redução na 
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massa. Observa-se que a maior velocidade de perda de massa se dá à temperatura 

de 710,18ºC. Conforme se observa na literatura, para a faixa de temperatura entre 

500ºC e 700ºC a caulinita perde a água constitucional. Observa-se na ATD dois 

picos importantes, o primeiro, relacionado à perda de água constitucional, conforme 

foi comentado, e o segundo, relacionado a possível transformação em mulita 

ortorrômbica e em espinélio, à temperatura de 1002,13ºC. 

 

 
Figura 6.9. – Curva Termogravimétrica (TG) com derivada (DrTG) do Caulim. 

 
Figura 6.10. – Curva Termodiferencial (ATD) do Caulim. 
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As Figuras 6.11 e 6.12 indicam o comportamento térmico gravimétrico e 

diferencial para a amostra de Talco. Segundo Sanchéz et al., (1997), a água 

estrutural do talco se desprende entre 600ºC e 1050ºC. Observa-se em 594,54ºC 

uma pequena diminuição da massa do Talco relacionada provavelmente à perda 

inicial da hidroxila, contudo, é na temperatura de 1015,19ºC que de fato ocorre a 

maior velocidade de perda de massa. 

 

 
Figura 6.11 – Curva Termogravimétrica (TG) com derivada (DrTG) do Talco. 
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Figura 6.12 – Curva Termodiferencial (ATD) do Talco. 

 

6.1.4.  Análise Granulométrica 

 

As Figuras 6.13 a 6.17 apresentam os resultados da análise granulométrica 

das misturas utilizadas, 1, 2, 3, 4 e 5 respectivamente.  

Pode-se verificar que nas misturas 1, 2 e 3, a faixa de granulometria é de 0,30 

a 100µm. Já as misturas 4 e 5, possuem granulometria na faixa de 0,3 e 40µm. Essa 

diferença se deu, provavelmente, pela granulometria elevada do caulim, já que só 

estava presente nas misturas 1, 2 e 3. 

O resultado da análise granulométrica para a mistura 1 (Figura  6.13) mostrou 

que a mesma possui 26% do seu volume em uma granulometria inferior a 2,0µm, 

58% entre 2,0 e 20µm e 16% acima de 20µm. O diâmetro médio da mistura 1 é de 

11,44µm. 

A Figura 6.14 apresenta o resultado da análise granulométrica da mistura 2 

demonstrando que a mesma possui 28% do seu volume em uma granulometria 

inferior a 2,0µm, 56% entre 2,0 e 20µm e 16% acima de 20µm. O diâmetro médio da 

mistura 2 é de 10,93µm. 
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A mistura 3 (Figura 6.15) apresenta uma distribuição granulométrica com 28% 

do seu volume em uma granulometria inferior a 2,0µm, 54% entre 2,0 e 20µm e 18% 

acima de 20µm. O diâmetro médio da mistura 3 é de 11,10µm. 

A mistura 4, conforme se pode verificar na Figura 6.16, possui 25% do seu 

volume em uma granulometria inferior a 2,0µm, 67% entre 2,0 e 20µm e 8% acima 

de 20µm. O diâmetro médio da mistura 4 é de 7,45µm. 

Por fim a mistura 5 (Figura 6.17) apresentou 28% do seu volume em uma 

granulometria inferior a 2,0µm, 67% entre 2,0 e 20µm e 5% acima de 20µm e um 

diâmetro médio de 6,79µm. 

 

 
Figura 6.13 – Distribuição Granulométrica da Mistura 1 
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Figura 6.14 – Distribuição Granulométrica da Mistura 2 

 

 
Figura 6.15 – Distribuição Granulométrica da Mistura 3 
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Figura 6.16 – Distribuição Granulométrica da Mistura 4 

 

 
Figura 6.17 – Distribuição Granulométrica da Mistura 5 

 

A Tabela 6.2. apresenta de forma simplificada a distribuição granulométrica 

nas faixas < 2 µm; 2 µm a 20 µm; > 20 µm e resíduo > 44,0 µm, além do diâmetro 

médio.  
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Tabela 6.2. Distribuição granulométrica das misturas utilizadas. 

Distribuição Granulométrica (% volume) 
Misturas

<2,0µµµµm 2,0 a 20µµµµm >20µµµµm >44µµµµm 

Tamanho Médio 

(µµµµm) 

1 26 58 16 6 11,44 

2 28 56 16 7 10,93 

3 28 54 18 5 11,10 

4 25 67 8 - 7,45 

5 28 67 5 - 6,79 

 

Segundo Biffi, (2002) o resíduo de moagem das massas cerâmicas de grês 

porcelanato deve estar compreendido entre 0,5 e 1% em malha 325 mesh (44µm), 

ou seja, no máximo 1% da granulometria deve estar acima de 44µm. Ele ainda 

afirma que os diâmetros médios das partículas estão normalmente compreendidos 

entre 15 e 20µm. Com isso verifica-se que as misturas 1, 2 e 3 possuem um teor de 

partículas maior que 44µm, acima do valor normal utilizado nas indústrias de grês 

porcelanato. O mesmo se observa para o tamanho médio de partículas, que se 

apresentou para todas as misturas abaixo da faixa utilizada, sendo um resultado 

positivo, pois que se o grau de finura contribui para aumentar a superfície específica 

das partículas componentes da massa cerâmica e como tal, para aumentar a sua 

reatividade na queima, quanto menor a granulometria da massa, melhor.  

 

6.2. Caracterização do Produto Queimado 

 

6.2.1. Caracterização Mineralógica das Massas Cerâmicas 

 

As Figuras 6.18 a 6.22 apresentam os resultados das análises mineralógicas 

por difração de raios-X das misturas de 1 a 5, onde é feita uma comparação da 

mistura crua (não sinterizada) com a mesma massa queimada nas temperaturas 

1150ºC, 1200ºC e 1250ºC. 

Em todas as figuras percebe-se que já na primeira queima, de 1150ºC, ocorre 

a mudança de fase da caulinita, transformando-se provavelmente, em fases de 
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SiO2/alumino-silicatos. Observa-se também que para todas as misturas, quando 

queimadas a partir de 1200ºC, uma nova fase surge, a mulita, 3Al2O3.2SiO2. 

 
Figura 6.18 – Difratograma de raios-X comparativo entre a Mistura 1 à verde e 

sinterizada às temperaturas de 1150, 1200 e 1250ºC. 

 

Figura 6.19 - Difratograma de raios-X comparativo entre a Mistura 2 à verde e 

sinterizada às temperaturas de 1150, 1200 e 1250ºC. 
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Figura 6.20 – Difratograma de raios-X comparativo entre a Mistura 3 à verde e 

sinterizada às temperaturas de 1150, 1200 e 1250ºC. 

 

 
Figura 6.21 – Difratograma de raios-X comparativo entre a Mistura 4 à verde e 

sinterizada às temperaturas de 1150, 1200 e 1250ºC. 
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Figura 6.22 – Difratograma de raios-X comparativo entre a Mistura 5 à verde e 

sinterizada às temperaturas de 1150, 1200 e 1250ºC. 

 

Nas misturas 1, 2, 3 e 5 (Figuras 6.18 a 6.20 e 6.22), nota-se que na queima 

de 1250ºC, não há mais a presença de microclínio (KAlSi3O8). Isso se deve, 

provavelmente, ao fato de os feldspatos potássicos começarem a fundir a partir da 

temperatura de 1180ºC. Devido a isso, na queima de 1200ºC já se pode observar 

para todas as misturas que os picos característicos do microclínio sofrem grandes 

reduções quando comparados aos mesmos picos referentes às amostras queimadas 

em 1150ºC. Já na massa 4 (Figura 6.21), a temperatura 1250ºC não foi capaz de 

dissolver todo o feldspato. Isso se deve ao alto valor de feldspato inserido na 

formulação dessa massa (50%). A mistura 1, apesar de ter 45% de feldspato na sua 

formulação, não permaneceu com o microclínio após 1250ºC. Isso se deve, 

provavelmente pela presença do talco, um fundente que aumenta a fusibilidade 

devido a formação de um eutético entre este e o feldspato (BIFFI, 2002). 

Observa-se ainda, que em todas as misturas a albita (NaAlSi3O8) está 

presente apenas nas massas cruas. Isso ocorre, possivelmente, por dois fatores. O 

primeiro, por estar em baixa concentração, e segundo, por apresentar um ponto de 

fusão a 1090ºC, transformando-se em fase amorfa, segundo Sanchéz et al. (1997). 
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6.2.2. Curva de Gresificação 

 

As Tabelas 6.3 e 6.4 apresentam os valores de absorção de água e retração 

linear de queima em percentagem das amostras sinterizadas às temperaturas de 

1150, 1200 e 1250ºC, sob um patamar de queima de 30 min. 

Verifica-se que há uma variação relativamente alta de absorção de água e 

retração linear entre as misturas, para cada temperatura de queima.  

 
Tabela 6.3 – Absorção de água em % para amostras sinterizadas com patamar de 

30min. 

Absorção de água (%)  

Patamar - 30 min 

Mistura 1150ºC 1200ºC 1250ºC

1 16,81 4,41 0,67 

2 18,03 6,52 2,03 

3 18,41 9,17 3,06 

4 17,96 6,48 0,93 

5 16,18 8,12 3,2 
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Figura 6.23 – Absorção de água nas misturas estudadas. 
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Tabela 6.4 - Retração linear de queima em % para amostras sinterizadas com 

patamar de 30min. 

Retração Linear de queima (%)  

Patamar - 30 min 

Mistura 1150ºC 1200ºC 1250ºC

1 3,2 8,92 11,16 

2 2,59 9,03 11,24 

3 2,82 6,89 10,33 

4 2,64 8,41 11,31 

5 3,28 8,19 10,75 
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Figura 6.24 – Retração linear de queima nas misturas estudadas. 

 

Para a queima de 1150ºC, a AA variou de 16,18% na mistura 5 e 18,41% na 

mistura 3. Para a queima de 1200ºC, a mistura 1 absorveu menos água, atingindo a 

marca de 4,41% enquanto que a mistura 3 foi a que mais absorveu, chegando a 

9,17%. Já na queima de 1250ºC, a variação ficou entre a mistura 1 e a mistura 5, 

com 0,67% e 3,2% de AA, respectivamente.  

Para a queima de 1150ºC, a RL variou de 2,59% na mistura 2 a 3,28% na 

mistura 5. Para a queima de 1200ºC, a mistura 3 retraiu menos, atingindo a marca 

de 6,89% enquanto que a mistura 2 foi a que mais retraiu, chegando a 9,03%. Já na 
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queima de 1250ºC, a variação ficou entre a mistura 3 e a mistura 4, com 10,33% e 

11,31% de RL, respectivamente.  

Para construir as curvas de gresificação de cada mistura, utilizou-se os 

valores das tabelas 6.3 e 6.4. As Figuras 6.25 a 6.29 mostram as curvas de 

gresificação encontradas para cada mistura feita das matérias-primas.  

 

 
Figura 6.25 – Curva de gresificação da mistura 1 
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Figura 6.26 – Curva de gresificação da mistura 2 

 

 
Figura 6.27 – Curva de gresificação da mistura 3 
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Figura 6.28 – Curva de gresificação da mistura 4 

 

 
Figura 6.29 – Curva de gresificação da mistura 5 
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Uma das principais características do grês porcelanato é a baixa absorção de 

água (<0,5%). Com isso a mistura que mais se aproximou desse valor foi a 1, 

quando queimada à 1250ºC, obtendo um valor de 0,67%, seguida da mistura 4 com 

0,93% de AA. Acredita-se que isso ocorreu pela presença de alto teor de feldspato 

(45 e 50%) nas duas misturas, e para a mistura 1, a presença também do talco (3%), 

obtendo maior quantidade de fase líquida durante a sinterização, o que proporciona 

uma maior densificação. 

Como se pode observar, as misturas 3 e 5 sofreram menor retração na 

queima de 1250ºC. Acredita-se que isso se deu pelo fato de ambas misturas 

conterem mais o argilomineral caulinita, que por sua vez, é rico em Al2O3, que pode 

tanto reagir formando mulita, aluminossilicatos amorfos, mas também atuar como 

refratário estabilizando as dimensões do corpo-de-prova. 

 

6.2.3. Porosidade Aparente 

 

As Figuras de 6.30 a 6.34 apresentam os gráficos da porosidade aparente em 

% em função da temperatura máxima de queima (1150, 1200 e 1250ºC), em um 

patamar de 30 min. 

Verifica-se que há uma variação relativamente alta de porosidade aparente 

entre as misturas, para cada temperatura de queima. Para a queima de 1150ºC, a 

PA variou de 29% na mistura 5 e 32,4% na mistura 3. Para a queima de 1200ºC, a 

mistura 1 obteve menor porosidade, atingindo a marca de 9,8% enquanto que a 

mistura 3 foi a que obteve maior porosidade, chegando a 18,9%. Já na queima de 

1250ºC, a variação ficou entre a mistura 1 e a mistura 5, com 1,6% e 7,3% de PA, 

respectivamente. Nota-se aí, que as mesmas misturas que apresentaram a 

porosidade aparente mais alta bem como a mais baixa, para cada temperatura de 

queima, são as mesmas que apresentaram maior e menor absorção de água.  
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Figura 6.30 – Gráfico da porosidade aparente em função da temperatura máxima de 

queima para a mistura 1. 

 

 
Figura 6.31 – Gráfico da porosidade aparente em função da temperatura máxima de 

queima para a mistura 2. 



6. Resultados e discussão 
___________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 
Andréa Santos Pinheiro 

  

87

 

 
Figura 6.32 – Gráfico da porosidade aparente em função da temperatura máxima de 

queima para a mistura 3. 

 

 
Figura 6.33 – Gráfico da porosidade aparente em função da temperatura máxima de 

queima para a mistura 4. 
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Figura 6.34 – Gráfico da porosidade aparente em função da temperatura máxima de 

queima para a mistura 5. 

 

 Como se pode observar, a mistura que obteve menor porosidade aparente foi 

a 1, quando queimada à 1250ºC, obtendo um valor de 1,6%, seguida da mistura 4 

com 2,2% de PA. Acredita-se que isso ocorreu, assim como no ensaio de absorção 

de água, pelo alto teor de feldspato (45 e 50%) nas duas misturas, e para a mistura 

1, a presença também do talco (3%), obtendo maior quantidade de fase vítrea, que 

penetra nos poros enquanto está líquida durante a queima. 

 Nota-se também que na temperatura de 1250ºC, a mistura 5 obteve maior 

porosidade aparente (7,3%), seguida da mistura 3 (7,0%). Isso ocorreu, pela menor 

quantidade de feldspato em ambas misturas. 

 

6.2.4. Massa Específica Aparente 

 

As Figuras 6.35 a 6.39 apresentam os gráficos da massa específica aparente 

em função da temperatura máxima de queima para um patamar de 30 min, das cinco 

misturas estudadas. 
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Pode-se perceber, que a massa específica aparente das misturas, nas 

temperaturas de queima, obteve uma faixa pequena de variação. Para a queima de 

1150ºC, a MEA variou de 1,73g/cm³ na mistura 4 a 1,84g/cm³ na mistura 5. Na 

queima de 1200ºC, houve uma variação de 2,08 a 2,24g/cm³, das misturas 3 e 1 

respectivamente. Já na queima de 1250ºC, as misturas 2 e 4 obtiveram maior 

densificação, obtendo 2,35g/cm³, enquanto que para a mistura 5 calculou-se 

2,28g/cm³. 

Nota-se que na queima a 1250ºC, as misturas 1, 2 e 4 obtiveram maiores 

valores de MEA (2,34, 2,35 e 2,35g/cm³), provavelmente pela maior concentração de 

materiais fundentes que densificam a amostra, quando em estado líquido, elimina os 

poros existentes por força de capilaridade. Com isso, essas três formulações, 

quando sinterizadas a 1250ºC, apresentam-se de acordo com a Norma européia EN 

87, que exige que a massa específica aparente seja maior que 2,30g/cm³, para o 

grês porcelanato. 

 

 
Figura 6.35 – Gráfico da massa específica aparente função da temperatura máxima 

de queima para a mistura 1. 
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Figura 6.36 – Gráfico da massa específica aparente função da temperatura máxima 

de queima para a mistura 2. 

 

 
Figura 6.37 – Gráfico da massa específica aparente função da temperatura máxima 

de queima para a mistura 3. 
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Figura 6.38 – Gráfico da massa específica aparente função da temperatura máxima 

de queima para a mistura 4. 

 

 
Figura 6.39 – Gráfico da massa específica aparente função da temperatura máxima 

de queima para a mistura 5. 
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6.2.5. Tensão de Ruptura à Flexão em 3 Pontos 

 

As Figuras 6.40 a 6.44 apresentam os resultados de TRF em função da 

temperatura máxima de queima para cada uma das misturas. 

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 queima, exceto para a mistura 2, que apresentou TRF à 

1250ºC inferior a da de 1200ºC.  

 

 
Figura 6.40 – Curva de resistência à flexão da mistura 1. 
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Figura 6.41 – Curva de resistência à flexão da mistura 2. 

 

 
Figura 6.42 – Curva de resistência à flexão da mistura 3. 
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Figura 6.43 – Curva de resistência à flexão da mistura 4. 

 

 
Figura 6.44 – Curva de resistência à flexão da mistura 5. 
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Observa-se que na queima de 1150ºC, a mistura 2 obteve menor resistência 

mecânica à flexão (1,33 MPa), enquanto que a mistura 3 obteve a maior TRF (9,17 

MPa). Na queima à 1200ºC, a variação entre a maior e menor TRF foi de 18,87 a 

27,03 MPa para as misturas 5 e 1, respectivamente. Já na queima de 1250ºC, 

obteve-se o melhor valor de resistência à flexão, 29,81 MPa para a mistura 1, 

variando até 21,75 MPa para a mistura 5.  

É importante destacar que a ABNT não classifica os revestimentos quanto à 

resistência à flexão, embora cite como fazer o ensaio. Contudo, a norma Européia 

UNI EN 100, faz referência ao valor médio que deve apresentar a TRF em MPa > 

27, para um revestimento prensado e com AA < 0,5%. De acordo com essa 

informação, percebe-se que apenas os corpos-de-prova da mistura 1 atingiram a 

marca ideal de resistência à flexão, atingindo 27,03 MPa na queima de 1200ºC, e na 

queima de 1250ºC, 29,81 MPa. 

 

6.2.6. Avaliação Microestrutural 

 

6.2.6.1. Avaliação Superficial 

 

As Figuras 6.45 e 6.46 apresentam as microestruturas das superfícies polidas 

dos corpos-de-prova formulados a partir das misturas 1 e 5, sinterizados à 1250ºC 

por 30 min. 
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Figura 6.45 – Micrografia por MEV da superfície polida do corpo-de-prova da mistura 

1 sinterizado a 1250ºC.  

 

 
Figura 6.46 – Micrografia por MEV da superfície polida do corpo-de-prova da mistura 

5 sinterizado a 1250ºC. 

Observa-se que o corpo-de-prova da mistura 1 sinterizada a 1250ºC, 

apresenta pequena quantidade de porosidade aberta com relação a da mistura 5, 

confirmando assim, o resultado da porosidade aparente, onde para a mistura 1 

obteve-se o valor de 1,6% e para a mistura 5, 7,3%, sendo o mais baixo e o mais 

alto valor de porosidade entre as misturas, respectivamente. 
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Ainda é possível se verificar que no corpo-de-prova da mistura 1, a fase 

líquida se expandiu por praticamente toda a amostra, enquanto que na mistura 5, 

essa fase se fez presente em menor quantidade, existindo regiões que não foram 

totalmente sinterizadas. 

 

6.2.6.2. Avaliação da Superfície de Fratura 

 

As Figuras 6.47 e 6.48 apresentam as microestruturas das superfícies de 

fratura dos corpos-de-prova formulados a partir das misturas 1 e 5, sinterizados à 

1250ºC por 30 min. 

 

 
Figura 6.47 – Micrografia por MEV da superfície de fratura do corpo-de-prova da 

mistura 1 sinterizado a 1250ºC. 
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Figura 6.48 – Micrografia por MEV da superfície de fratura do corpo-de-prova da 

mistura 5 sinterizado a 1250ºC. 

 

 Observa-se que, da mesma forma que nas superfícies polidas, o corpo-de-

prova da mistura 1 apresenta maior quantidade de fase líquida, conseqüentemente, 

menor quantidade de poros. Já na mistura 5, há uma presença elevada de regiões 

pouco sinterizadas, além de grande quantidade de poros. 

 No item 6.2.5, verificou-se que os corpos-de-prova da mistura 1, quando 

sinterizados a 1250ºC, em um patamar de 30 min, apresentou maior resistência 

mecânica a flexão (média de 29,80 MPa), enquanto que os da mistura 5 

apresentaram a menor TRF nas mesmas condições (média de 21,75 MPa). 

Comparando os resultados de TRF com as Figuras 6.47 e 6.48, verifica-se uma 

coerência entre ambos. A elevada resistência mecânica adquirida pelos corpos-de-

prova da mistura 1, ocorre pela maior presença de fase líquida. Já os corpos-de-

prova da mistura 5, por formarem pouca fase líquida, apresentaram baixa TRF.  

 No item 6.2.4, que apresenta os resultados de MEA, também se verificou que 

os corpos-de-prova da mistura 1, obtiveram resultados mais elevados (média de 

2,34g/cm³), enquanto os da mistura 5, obtiveram os menores valores (média de 

2,28g/cm³). Esses resultados também se relacionam com as Figuras 6.47 e 6.48, 

quando observados do ponto de vista da porosidade. Como a amostra da mistura 1 

apresentou menor quantidade de vazios, pela formação de grande quantidade de 

fase líquida, houve uma maior densificação, proporcionando assim, uma maior 
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massa específica aparente. Na amostra da mistura 5 ocorreu o inverso, maior 

quantidade de vazios, menor MEA. 

 

6.2.6.3. Avaliação da Formação de Mulita 

 

As Figuras de 6.49 a 6.54 apresentam as microestruturas das superfícies 

fraturadas e atacadas quimicamente dos corpos-de-prova formulados a partir das 

misturas 1 e 5, sinterizados a 1250ºC por 30 min. O surgimento da mulita já foi 

detectado pelo método de difração de raios-x, e apresentado no item 6.2.1, contudo 

as micrografias por MEV conseguem auxiliar na visualização dessa fase, dando uma 

idéia da concentração e disposição, de acordo com as temperaturas de queima. 

 

 

 
Figura 6.49 – Micrografia por MEV da superfície de fratura do corpo-de-prova da 

mistura 1 sinterizado a 1150ºC, atacada com HF. 
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Figura 6.50 – Micrografia por MEV da superfície de fratura do corpo-de-prova da 

mistura 5 sinterizado a 1150ºC, atacada com HF. 

 

 As Figuras 6.49 e 6.50 não apresentaram mulita, confirmando os resultados 

demonstrados nas Figuras 6.18 e 6.22, quando da análise mineralógica das 

amostras submetidas à 1150ºC. 

 As Figuras 6.51 e 6.52 apresentam as micrografias das amostras das 

misturas 1 e 5 respectivamente, queimadas à 1200ºC, atacadas quimicamente. 

 

 
Figura 6.51 – Micrografia por MEV da superfície de fratura do corpo-de-prova da 

mistura 1 sinterizado a 1200ºC, atacada com HF. 
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Figura 6.52 – Micrografia por MEV da superfície de fratura do corpo-de-prova da 

mistura 5 sinterizado a 1200ºC, atacada com HF. 

 

 Pode-se observar que a temperatura de 1200ºC possibilitou a formação de 

pequenos cristais aciculares de mulita, inclusos em uma fase vítrea, nas amostras 

das misturas 1 e 5. Verifica-se também, que a mulita presente na amostra da mistura 

1, apresenta-se com maiores dimensões e mais dispersa que a da mistura 5. Por 

outro lado esta última apresenta um teor de mulita mais elevado. 

 As Figuras 6.53 e 6.54 mostram as micrografias das amostras das misturas 1 

e 5, queimadas à 1250ºC, atacadas quimicamente. 
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Figura 6.53 – Micrografia por MEV da superfície de fratura do corpo-de-prova da 

mistura 1 sinterizado a 1250ºC, atacada com HF. 

 

 
Figura 6.54 – Micrografia por MEV da superfície de fratura do corpo-de-prova da 

mistura 5 sinterizado a 1250ºC, atacada com HF. 

 

 Nota-se que  a amostra da mistura 1 não sofreu muita alteração no que se 

refere à mulita, salvo um pequeno crescimento no tamanho desses cristais 

aciculares. Já na amostra da mistura 5, houve um grande aumento na quantidade e 

crescimento das dimensões dos cristais de mulita. 
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Nas massas cerâmicas mais ricas em alumina (Al2O3), durante a sinterização, 

tem-se uma maior presença de mulita e uma quantidade de fase amorfa mais baixa 

que se reflete em uma resistência mecânica mais baixa em relação às massas 

cerâmicas mais ricas em sílica (SiO2). Assim, as massas cerâmicas com maior 

conteúdo de fase vítrea e menor teor de mulita, apresentam um módulo de ruptura e 

de Young mais elevado. (BIFFI, 2002). Por isso as amostras da mistura 5 

apresentaram menor resistência a flexão, já que a mistura 5 é constituída de apenas 

35% de feldspato e 65% de argila caulinítica, enquanto que a mistura 1 apresenta 

mais feldspato além de um teor de 3% de talco. 

 

6.2.7. Análise Dilatométrica 

 

As Figuras de 6.55 a 6.59 apresentam o comportamento de dilatação térmica 

linear entre ~30ºC e 1000ºC, de amostras das cinco misturas estudadas, 

sinterizadas à 1250ºC. 

 

 
Figura 6.55 – Gráfico de dilatometria do corpo-de-prova da mistura 1. 
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Figura 6.56 – Gráfico de dilatometria do corpo-de-prova da mistura 2. 

 

 
Figura 6.57 – Gráfico de dilatometria do corpo-de-prova da mistura 3. 
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Figura 6.58 – Gráfico de dilatometria do corpo-de-prova da mistura 4. 

 

 
Figura 6.59 – Gráfico de dilatometria do corpo-de-prova da mistura 5. 

 

Conforme se pode verificar, o coeficiente de dilatação térmica linear, entre 

300 e 500ºC, para todas as cinco amostras analisadas, apresentou-se dentro do 

limite permitido para um grês porcelanato (<9,0x10-6ºC-1). 
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Diante dos resultados expostos, onde algumas formulações, quando 

queimadas a 1250ºC, se adequaram aos valores exigidos para cada propriedade, 

acredita-se que, com a atomização das misturas, poder-se-ia alcançar melhores 

resultados, utilizando até, temperaturas mais baixas de sinterização. 
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7. Conclusões e Sugestões para Trabalhos Futuros 
 
7.1. Conclusões 

 

Após a apresentação dos resultados e das discussões no capítulo 6, chega-

se às seguintes conclusões: 
 

1. A adição de caulim e talco na mistura 1 não contribuiu de forma significativa 

na melhoria das propriedades quando comparada a mistura 4, composta 

apenas de argila e feldspato; 

 

2. Os baixos teores de óxido de ferro presentes nas matérias-primas 

contribuíram para uma cor mais clara das amostras após a queima; 

 

3. Em todas as amostras, queimadas a partir de 1150ºC ocorre a mudança de 

fase da caulinita, transformando-se provavelmente, em fases de 

SiO2/alumino-silicatos amorfos, sendo detectadas apenas as fases quartzo e 

microclínio; 

 

4. Todas as amostras, queimadas acima de 1200ºC apresentaram uma nova 

fase, a mulita, 3Al2O3.SiO2; 

 

5. Todas as misturas, com exceção a mistura 4, após queimadas a 1250ºC, 

apresentaram apenas quartzo e mulita; 

 

6. Verifica-se que há uma variação relativamente alta de absorção de água e 

retração linear entre as misturas, para cada temperatura de queima. 

 

7. As misturas 1 e 4 obtiveram baixa absorção de água quando queimadas à 

1250ºC, obtendo 0,67% e 0,93% de AA, respectivamente, sem terem passado 

pelo processo de atomização. 
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8.  Apenas os corpos-de-prova da mistura 1 atingiram a marca ideal de 

resistência à flexão, segundo a norma européia EN 100, atingindo 27,03 MPa 

na queima de 1200ºC, e na queima de 1250ºC, 29,81 MPa. 

 

9.  Verificou-se que o uso do gás natural é eficaz no processamento cerâmico 

para queima de grês porcelanato; 

 

10.  O coeficiente de dilatação térmica linear, entre 300 e 500ºC, para todas as 

cinco amostras analisadas, apresentou-se dentro do limite permitido para um 

grês porcelanato (<9,0x10-6ºC-1); 

 

11.  As matérias-primas do Rio Grande do Norte apresentaram excelente 

potencial para fabricação de grês porcelanato. 
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7.2. Sugestões para Trabalhos Futuros 

 

Este trabalho realizou o estudo de matérias-primas do RN para obtenção de 

grês porcelanato. Contudo a pesquisa se fixou apenas no âmbito laboratorial, assim, 

sugere-se outros temas a serem pesquisados a partir dessa dissertação: 

 

1. Avaliação da influência ocasionada por patamares mais elevados nas 

temperaturas de 1200 e 1250ºC, com 45 e 60 minutos, verificando assim, se há 

melhora nas propriedades do porcelanato com relação ao patamar de 30 

minutos; 

 

2. Incorporação de vidrados na superfície, testando as propriedades de resistência 

ao manchamento, ataque químico, abrasão, dureza superficial; 

 

3. Realizar testes com teores mais elevados de talco, buscando assim, melhorar as 

propriedades obtidas durante a sinterização; 

 

4. Realizar teste utilizando o processo de atomização e variando a viscosidade da 

barbotina e a umidade das massas cerâmicas. 
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