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O resíduo das indústrias de rochas ornamentais possui constituintes que podem ser 

empregados nas indústrias de cerâmica. Esse trabalho foca à produção de engobe e 

esmalte para cerâmica de revestimento. Foi realizada a caracterização química do 

resíduo de rochas ornamentais e da argila (FRX). Diversas composições foram 

testadas com o intuito de diminui a temperatura de fusão do vidrado para 980°C, 

possibilitando produzir a cerâmica a 1100°C por 15 e 60 minutos, com superfície 

mais uniforme e melhores propriedades tecnológicas. Foram estudadas as 

viscosidades de algumas composições de vidrado e de engobe, sendo aplicados na 

cerâmica de base (100x100mm), a fim de obter a cerâmica de revestimento. Estas 

foram analisadas quanto à resistência a abrasão, segundo a norma NBR 

13.818/1997, e constatou-se que o produto está classificado como PEI 1, podendo 

ser usado, por exemplo, em banheiros e dormitórios residenciais sem portas para o 

exterior.  
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INTRODUÇÃO 

Estudos anteriores apontam que resíduos oriundos do tear de fios 

diamantados, geralmente, são compostos de carbonatos, óxidos como SiO2, Al2O3, 

K2O, Na2O e CaO, que são normalmente encontrados nas matérias primas usadas 

na fabricação de produtos cerâmicos, pois atuam como fundentes (K2O, Na2O e 

CaO) ajudando na sinterização das peças cerâmicas, e  friáveis (SiO2, Al2O3) 

auxiliando na sustentação do corpo cerâmico.1 Focando na sustentabilidade e no 

reaproveitamento de resíduos, é possível a produção de cerâmica de revestimento a 

partir de resíduos da produção de rochas ornamentais. Estes compõem engobes e 

esmaltes, que cobrem a superfície de cerâmica de base argilosa. Geralmente, 
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aplica-se uma camada de engobe na peça, antes do vidrado, a qual é constituída 

pelos mesmos materiais que compõem o esmalte, porém com teores de argila2. O 

vidrado, composto de materiais vitrocerâmicos, aumenta a resistência mecânica e a 

resistência ao desgaste, impermeabiliza o produto, além de conferir cor e aspecto 

estético ao produto final. Basicamente, o esmalte é composto de vitrificantes (sílica), 

fundentes (Feldspato, CaCO3, MgCO3)  e estabilizadores (alumina), que garantem a 

fusibilidade do vidrado em relação a temperatura final e ao ciclo de queima, 

opacificantes, que alteram a transparência de sua superfície, e combinações de 

óxidos e pigmentos colorantes. A possibilidade de formulação para os vidrados são 

muitas, na prática, ajusta-se essa formulação para atender as especificações 

requeridas para determinado produto cerâmico3.  

A qualidade da cerâmica de revestimento vidrada pode ser analisada por 

meio da sua resistência a desgaste abrasivo. A Norma nacional NBR 13.818/1997: 

Placas Cerâmicas para Revestimento – Especificação e Métodos de Ensaio5 separa 

as placas cerâmicas por classe, de acordo com a quantidade de ciclos que ela 

suporta sem apresentar desgaste visual. Interessante notar que a norma determina 

ainda que, para o nível mais alto de graduação (Classe PEI 5), a placa deve 

apresentar resistência ao manchamento após o ensaio de abrasão superficial, 

conforme apresentado na Tabela 1. 

 

Tabela 1: Classe PEI e a quantidade de ciclos que a peça suporta4, 5. 

 

 

 

 

 

 

Ensaios realizados pelo INMETRO baseiam-se em uma classificação, 

mostrada abaixo, de placas cerâmicas segundo a resistência ao desgaste 

superficial. 4 

 PEI 1: Produto recomendado para ambientes residenciais onde se caminha 

geralmente com chinelos ou pés descalços. Exemplo: banheiros e dormitórios 

residenciais sem portas para o exterior. 
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 PEI 2: Produto recomendado para ambientes residenciais onde se caminha 

geralmente com sapatos. Exemplo: todas as dependências residenciais, com 

exceção das cozinhas e entradas. 

 PEI 3: Produto recomendado para ambientes residenciais onde se caminha 

geralmente com alguma quantidade de sujeira abrasiva que não seja areia e outros 

materiais de dureza maior que areia (todas as dependências residenciais). 

 PEI 4: Produto recomendado para ambientes residenciais (todas as 

dependências) e comerciais com alto tráfego. Exemplo: restaurantes, churrascarias, 

lojas, bancos, entradas, caminhos preferenciais, vendas e exposições abertas ao 

público e outras dependências. 

 PEI 5: Produto recomendado para ambientes residenciais e comerciais com 

tráfego muito elevado. Exemplo: restaurantes, churrascarias, lanchonetes, lojas, 

bancos, entradas, corredores, exposições abertas ao público, consultório, outras 

dependências. 

 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

A fim de obter engobes e esmaltes para produzir cerâmica de revestimento, 

foram testadas várias composições, as quais estão listadas na Tabela 2.  

 

Tabela 2: Composições dos engobes e dos esmaltes para recobrimento de cerâmica 

vermelha. 

 Composição (%) 

Água Argila T15 CMC 
 

 

Engobe 

60 18 22 ----- 

30 30,5 34,5 5 

50 22,2 26,3 1,5 

50 22,4 26,4 1,2 

 

Esmalte 

50 ----- 50 ----- 

30 ----- 65 5 

30 ----- 67,8 1,2 * 

*Nessa última composição foram adicionados ainda 1% de óxido de zinco (ZnO). 

 

Com o objetivo de obter menos trincas e empenamentos na sinterização, foi 

ajustada a composição do resíduo de rochas ornamentais, baseado em um 
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diagrama ternário Na2O:CaO:SiO2 , de forma que reduzisse seu ponto de fusão e 

melhorasse a viscosidade. Esta nova composição foi denominada T15.  

Foram moídos apenas os pós em um moinho de bolas por 20 minutos e 

depois foi adicionada a água com o hidróxido de sódio e o hidróxido de potássio já 

dissolvidos. 

Com o intuito de controlar a viscosidade do vidrado e engobe ao longo do 

tempo, após o preparo da primeira composição de engobe (60% água, 18% argila e 

22% T15) e de esmalte (50% água e 50% T15), mediu-se a viscosidade dos 

mesmos com um viscosímetro digital da Marte MVD -20 com spindle L3 e L2, 

respectivamente. Os valores foram comparados com a viscosidade do esmalte 

obtido da empresa Incesa, pois não foi encontrado na literatura. A fim de melhorar 

suas viscosidades, adicionou-se carboximetilcelulose (CMC) à solução em diferentes 

proporções. Foi medida a viscosidade desta nova composição de esmalte e engobe 

testada com spindle L3 e L4, respectivamente.  

As amostras foram deixadas na estufa sendo aquecidas a 60 °C. Feito isso, 

aplicou-se o engobe, voltando com as amostras para a estufa. Logo após a secagem 

do engobe foi colocada uma camada uniforme de vidrado e voltou-se com a amostra 

novamente para a estufa. Passadas aproximadamente 12 horas, as amostras foram 

retiradas da estufa e sinterizadas a 1100ºC em forno elétrico do tipo mufla por 30 

minutos com uma rampa de aquecimento. O resfriamento foi feito pela convecção 

natural do forno.  

Para controle de qualidade das peças foi realizado o teste de desgaste com 

o auxílio de um abrasímetro de dois módulos em aço carbono, que determina a 

resistência à abrasão superficial das peças, com controle de rotações, utilizando o 

método PEI. Foi colocada em um dos módulos uma peça 100x100mm com uma 

carga contida de 175 gramas de esferas de aço, cujo 70 g era de 5 mm, 52,50 g de 

3 mm, 43,75 g de 2 mm e 8,75 g de 1 mm, 3 gramas de óxido de alumínio branco e 

20 mL de água destilada. Foram testadas 100, 150 e 600 rotações. Após cada teste 

de rotações as peças foram lavadas em água corrente e secadas em estufa a 110ºC 

para posterior análise de riscamento. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A viscosidade obtida do esmalte da Incesa foi em média 1670,8 mPa.s. 

Como não há na literatura valores da viscosidade do engobe, foi usado o valor do 
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esmalte como parâmetro, pois ambos são aplicados por campana na produção de 

cerâmica de revestimento. A viscosidade do engobe produzido em laboratório foi 

aproximadamente 1400 mPa.s e do esmalte foi 260,3 mPa.s ficando muito distantes 

do valor do esmalte da Incesa. Após a adição de 1,2% de carboximetilcelulose a 

viscosidade do engobe foi para 10165 mPa.s. E do esmalte ficou em torno de 1949,5 

mPa.s.  

O engobe que apresentou melhor comportamento foi o de composição 50% 

de água, 22,4% de argila, 26,4% de resíduo de rocha ornamental, denominado de 

T15, e 1,2% de Carboximetilcelulose (CMC). E o melhor esmalte foi o com 30% de 

água, 67,8% de resíduo, 1,2% de CMC e 1% de ZnO. A Figura 1 mostra a cerâmica 

revestida por esse engobe e esse vidrado.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Cerâmica de revestimento  

 

Como se pode perceber também na Figura 1, as peças apresentaram 

algumas rachaduras logo após a aplicação do engobe e vidrado, permanecendo 

após a sinterização. Algumas apresentaram o trincamento do vidrado, 

provavelmente após resfriarem, devido às tensões residuais. As peças sem a adição 

de Carboximetilcelulose apresentaram trincas na cerâmica de base. Além disso, não 

foi possível mantê-las totalmente planas. Acredita-se que existe uma diferença no 

coeficiente de expansão térmica da cerâmica de base e do resíduo, e o efeito desta 

curvatura se dá durante o resfriamento das peças.  

A Figura 2 representa a microestrutura em 3D da interface da peça 

fraturada, onde se podem notar as camadas de vidrado (à esquerda), engobe 

interagido com a cerâmica vermelha ( região marrom central) e a cerâmica vermelha 

(à direita). A espessura média do vidrado foi medido utilizando uma ferramenta do 

software do microscópio, indicando aproximadamente 0,45 mm, valor semelhante ao 

encontrado nos pisos comerciais.  

100x100mm 
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O engobe aparentemente difundiu para o corpo da  cerâmica  vermelha e 

apresentou uma boa interação física com este, sem apresentar bolhas ou trincas na 

interface. Porém, as trincas que foram formadas no engobe aconteceram 

possivelmente antes da sinterização, na interface com o vidrado, sendo então 

preenchida por este durante sua fusão e resfriamento. Talvez esse preenchimento 

somado a diferença de coeficiente de expansão térmica dos constituintes sejam 

responsáveis pelo encurvamento das amostras e a formação de trincas, que 

prejudicaram as propriedades visuais e mecânicas da peça. 

 

 

Figura 2: Interface da peça pronta em 3D. 

 

Após 100 e 150 rotações no abrasímetro, não houve nenhuma mudança 

significativa na peça. Com 600 rotações já foi possível observar uma área 

esbranquiçada aonde a peça sofreu o desgaste, Figura 3. Assim, concluiu-se que a 

peça é caracterizada como PEI 1, ideal para residências ou áreas onde se caminha 

geralmente com chinelos ou pés descalços, a saber, banheiros e dormitórios 

residenciais sem portas para o exterior. 

Na ampliação da região desgastada pelo ensaio de abrasão pode-se 

observar umas partes no tom de marrom (indicada pela seta vermelha), aparentando 

ser o engobe que está na camada abaixo do vidrado, que é transparente. Além 

disso, foi observada a formação de bolhas (indicada pela seta amarela) que deve ter 

ocorrido durante a sinterização das peças. Devido a transparência do vidrado, foi 

muito difícil identificar, via microscopia óptica, a superfície da amostra e o engobe, 

pois perdia-se a definição de imagem ao aprofundar o foco. Só foi possível mesmo 

pelo recurso de imagem 3D. 
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A borda apresenta mais partes no tom de marrom do que o centro, 

possivelmente por causa da aplicação do engobe de forma  não muito  uniforme ou 

segregação de algum  constituinte durante a fusão do vidrado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3: Cerâmica de revestimento analisada após 600 voltas no abrasímetro.  

 

CONCLUSÃO 

É possível a produção de esmaltes e engobes a partir de resíduo de rochas 

ornamentais para vidrar cerâmica vermelha, com a adição de alguns óxidos que 

reduzam o ponto de fusão do resíduo. Com adição de 1,2% em massa de 

carboximetilcelulose, a viscosidade da suspensão ficou em valores possíveis para 

aplicação via binil na cerâmica. A secagem do engobe/vidrado foi controlada, 

melhorando a qualidade das peças finalizadas. Após sinterizadas, observou-se boa 

aderência do engobe a cerâmica de base e do vidrado ao engobe. Porém, 

diferenças de dilatação do esmalte e cerâmica de base, envergaram as amostras, 

levando a trincas na cerâmica de base. Em relação à resistência ao desgaste pode-

se concluir que a cerâmica de revestimento feita é ideal para residências ou áreas 

onde se caminha geralmente com chinelos ou pés descalços, sendo classificada 

como PEI 1. 
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STUDY OF THE COMPOSITION AND VISCOSITY OF ENGOBE AND GLAZED FROM 
DIMENSION STONES WASTES FOR APPLICATION IN RED TILE 

 
ABSTRACT 

 
The dimension stones wastes has some constituents that may be employed in the ceramic. 

This work is about the production of engobe and glaze for ceramic coating. Chemical 

characterization of the residue and Clay (XRF) was performed. Several compositions were 

tested in order to decrease the melting temperature of the glaze to 980°C, enabling to 

produce the ceramic at 1100°C for 15 to 60 minutes, it presenting more uniform and better 

technological properties of the surface. The viscosities of some compositions of glaze and 

engobe were studied, to be applied on the red tile (100x100mm) to obtain the ceramic 

coating. These were analyzed for resistance to abrasion, according to NBR 13 818/1997 and 

it was found that the ceramic was classified as PEI 1 and may be used, eg in residential 

bathrooms and dormitories with no doors to the outside. 

 
 
 
Keywords: Waste, dimension stone, glaze, engobe. 
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