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O volume de resíduos sólidos finos da indústria de rochas ornamentais requer uma 

destinação apropriada dos mesmos, por questões ambientais e econômicas. O 

objetivo deste trabalho foi produzir peças de cerâmica vermelhas vidradas com 

resíduo de rochas ornamentais. Caracterizou-se a argila e resíduo quanto fases 

cristalinas (DRX), análise química (FRX) e granulometria. Cerâmicas tipo duo 

(120x30x10mm) foram sinterizadas a 1280°C por 15 e 60 minutos. Caracterizou-se 

as peças quanto a absorção de água. O vidrado apresentou forte ancoramento na 

cerâmica de base, porém a elevada temperatura de fusão deste provocou trincas na 

cerâmica de base, prejudicando os valores de absorção de água. Desta forma, foi 

adicionado fundentes, baseado no diagrama de fases Na2O:CaO:SiO2, que diminuiu 

a temperatura de fusão do vidrado para 980°C, possibilitando produzir a cerâmica a 

1100°C por 30 minutos, com superfície mais uniforme e melhores propriedades 

tecnológicas. 
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INTRODUÇÃO 

A indústria de rochas ornamentais tem se destacado devido ao grande volume de 

rochas processadas impactando fortemente a economia do país. Entretanto, como 

toda atividade mineral, este setor causa impactos ambientais afetando a vida da 

comunidade ao redor. Um dos impactos é causado pelo resíduo de rochas quando 

esta é beneficiada. Estima-se que um percentual de 25% a 30% do bloco de rocha 

21º CBECIMAT - Congresso Brasileiro de Engenharia e Ciência dos Materiais
09 a 13 de Novembro de 2014, Cuiabá, MT, Brasil

1695



ornamental é transformado em pó, no processo de corte nos teares(1). Estima-se 

ainda que seja produzidas cerca de 0,08 m³ de lama por tonelada de rocha 

transformada na serragem do bloco (1). Geralmente estes resíduos são despejados 

em aterros ou jogados diretamente no leito de rios, agravando ainda mais os 

problemas ambientais provocados por tais resíduos. Uma alternativa é reutilizar 

esses resíduos na fabricação de produtos cerâmicos, pois na fabricação de 

cerâmicas são empregados diversos óxidos similares àqueles presentes na 

constituição destes resíduos. O objetivo deste trabalho foi aproveitar resíduo de 

rochas ornamentais para produzir peça de cerâmicas vermelha vidradas. A razão 

para fazer um estudo da viabilização e/ou adequação destes vidrados foi formular 

uma composição de resíduo de rochas ornamentais para aplicação em recobrimento 

de uma matriz base de cerâmica vermelha. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

A matéria-prima para produção de cerâmica vermelha foi argila oriunda de Campos 

de Goytacazes-RJ, e o resíduo de rocha ornamental de uma empresa em Cachoeiro 

de Itapemirim-ES. Este resíduo foi proveniente da serragem de três tipos de rochas: 

Twilling, Iberê Golden e Iberê Crema Bordeoux. Ambos os materiais foram 

quarteados a fim de se obter amostra estatisticamente homogênea. 

As amostras foram previamente secas para ensaio de granulometria segundo a NBR 

7184(2) utilizando peneiras com aberturas de 1,18; 0,6; 0,425; 0,25; 0,15; 0,075mm 

para análise convencional, em um agitador mecânico com intensidade 4 rpm e 

tempo de agitação de 15 minutos.  

Foi triturado cerca de 5g argila e 5g de resíduo em almofariz de ágata e peneirou-se 

em uma peneira de 320 mesh para submeter ao difratômetro de raios X, DRX, com 

radiação CuKα (λ=1,5418 Å), no intervalo angular 2 = 10–80º, passo angular 0,02º 

e tempo de contagem 2 segundos, a fim de identificar as fases cristalinas por meio 

das fichas JCPDS. 

A análise química da argila e do resíduo foi determinada por análise semiquantitativa 

sem padrões (standardless) com análise de elementos químicos de flúor a urânio, 

em espectrômetro por fluorescência de raios X Axios Advanced, marca PANalytical. 

Foram conformadas placas de argila com dimensões de 120x25x10mm por 

prensagem uniaxial em uma matriz de aço com dupla ação de pistões usando 2 ton 

de carga. 
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Colocou-se o resíduo de rocha ornamental sobre a placa de cerâmica vermelha e 

sinterizou-a em forno tipo mufla a 1280ºC por 1 hora e por 15 minutos. A amostra 

sinterizada foi caracterizada em relação a absorção de água (ABNT NBR 138183). 

Posteriormente, preparou-se uma suspensão de engobe e esmalte, adicionando 

óxidos fundentes ao resíduo, denominando assim resíduo T15. Aplicou-se essas 

suspensões sobre placas de cerâmica vermelha via binil. As amostras foram 

sinterizadas a 1100ºC por 30 minutos. A caracterização das amostras foi realizada 

em relação a absorção de água e a resistência ao ataque químico, conforme norma 

NBR 13818. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A Fig. 1 representa o gráfico da fração da massa acumulativa pelo diâmetro das 

partículas do pó de argila e do resíduo. A distribuição granulométrica das duas 

amostras mostraram ser similares, o que pode favorecer a mistura das duas em 

aplicação como massa cerâmica, por exemplo. A granulometria das matérias-primas 

interfere em diversas propriedades como, por exemplo, plasticidade da massa, taxas 

de sinterização, porosidade final e densidade.  
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Figura 1: Análise granulométrica da argila e do resíduo de rochas ornamentais. 

 

Pela análise das fases cristalinas (DRX), Fig. 2(a), nota-se que na argila há uma 

predominância de quartzo (SiO2), Ilita ((K, H)Al2(Si, Al)4O10(OH)2.H2O ) e caulinita 

(Al2Si2O5(OH)4). O quartzo presente na massa é o responsável pela estrutura do 

produto cerâmico, ou seja, ele dá a sustentação do corpo cerâmico, pois não retrai 

durante a secagem e sinterização o que contribui para a diminuição de trincas. A 
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caulinita é um argilomineral que apresenta pequena expansão, difícil dispersão na 

água e moderada plasticidade em comparação com os demais argilominerais. Já a 

Ilita atua como fundente4.  

No resíduo, Fig. 2(b), pode-se observar a presença significativa de quartzo (SiO2). É 

possível ainda observar, do ponto de vista mineralógico, Microclina (KAlSi3O8), 

Ortoclásio ((K,Na)AlSi3O8) e Plagioclásio ((Na,Ca)Al(Si,Al)3O8).  
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Figura 2: Fases cristalinas (a) da argila e (b) do resíduo de rochas ornamentais. 

 
Pela análise química por Fluorescência de Raio X (FRX) da argila para fabricação da 

cerâmica de base e do resíduo de rochas ornamentais, Tab. 1, pode-se observar 

que a argila é constituída basicamente por SiO2 e Al2O3, totalizando 74%. Isto é um 

indicativo de alto teor de minerais argilosos, o que é característico das argilas para 

cerâmica industrial. Apresentou porcentagem de hematita (Fe2O3) e TiO2, 

responsáveis pela coloração avermelhada após a sinterização. O resíduo é 

constituído basicamente por SiO2 e Al2O3, que corresponde a cerca de 86%.  

 

Tabela 1. Determinação química e perda ao fogo das composições estudadas. 

Determinação Química (%) 

Composição 
(%) 

SiO2 Fe2O3 TiO2 Al2O3 K2O MgO CaO Outros PF* 

Argila 45,6 8,67 1,31 28,4 1,22 0,81 0,32 1,07 12,6 

Resíduo 71,60 3,84 0,03 14,05 4,10 1,09 1,77 2,92 0,60 
*Perda ao fogo. 
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Os altos teores de sílica e alumina são típicos de rochas metamórficas ornamentais 

do tipo gnaisse. A perda ao fogo deste resíduo foi de aproximadamente 0,6% m/m, 

valor considerado pequeno para o tipo de resíduo, que originalmente tratava-se de 

uma lama. Isto ocorreu devido a previa secagem da amostra a 110°C até massa 

constante. 

Após sinterização do duo (resíduo sobre base cerâmica) à 1280ºC por 1h, Fig. 3, 

observa-se o vidrado com aspecto mais brilhante, porém com muitos poros 

provenientes da transformação vítrea do resíduo e aprisionamento de bolhas 

formadas durante o aquecimento. Além disto, a cerâmica de base apresentou 

rachaduras comprometendo o produto final em aspectos visuais e resistência 

mecânica. Já o duo sinterizado a 1280ºC por 15 minutos apresentou vidrado mais 

fosco, porém com menor porosidade. A cerâmica de base também não apresentou 

trincas que comprometessem a peça. 

 

  

Figura 3: Amostra sinterizada a 1280ºC por 1h, (a) visão superior; (b) visão lateral. 

 

A absorção de água para estas amostras foram de 12,68 e 12,45 para sinterização 

por 15 e 60min respectivamente. A temperatura de fusão do resíduo foi de 1280ºC, 

aproximadamente 130°C acima da temperatura normalmente utilizada nas indústrias 

de cerâmica de revestimento. Para contornar essa barreira energética avaliou-se o 

diagrama de equilíbrio de fases do sistema Na2O:CaO:SiO2, já que o resíduo é 

composto em sua maioria por SiO2. Com a adição de fundentes, o ponto de fusão do 

resíduo foi reduzido para 980°C. Desta forma obteu-se uma suspensão de engobe e 

esmalte a partir de resíduos de rochas ornamentais. A composição destas 

suspensões encontra-se na Tab. 2.  

 

Tabela 2: Composição da segunda batelada das suspensões engobe e esmalte. 

 Composição (%) 

Suspensão Argila Resíduo T15 Água CMC 

Engobe 22 18 58,8 1,2 

Esmalte - 68,8 30 1,2 
*CMC: Carboximetilcelulose. 

(A) (B) 
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Observou-se que sem a adição de CMC a viscosidade da suspensão de engobe 

medida variou entre 170 a 185 cP (Spindle 3 MVD). A aplicação do engobe/esmalte 

com estes valores de viscosidade não foi satisfatória, pois o alto teor de líquido 

apenas molhava a cerâmica de base, sem cobri-la com partículas de engobe ou 

esmalte, e, durante a secagem foi observado um rechupe nas peças de forma que o 

teor de sólidos que ainda permanecia sobre a cerâmica de base, concentrava-se em 

um ponto específico da superfície da peça, comprometendo a homogeneidade da 

superfície vidrada. Desta forma, com adicionando-se CMC os valores da viscosidade 

observador foram de 10165cP para o engobe e 1949,5cP para a suspensão de 

esmalte. 

Na Fig. 4 encontra-se as amostras mencionadas na Tab. 2 após a sinterização. Com 

a adição de 1,2% de CMC, as amostras não apresentaram trincas no vidrado e nem 

rechupe. Foi observada uma distribuição homogênea do material na superfície. 

Após inspeção visual, as amostras foram submetidas a ensaio de absorção de água 

conforma a Norma NBR 13818. Os valores de absorção de água para as amostras 

foram expostos na Tab. 3.  

 

 

Figura 4 – Amostras de cerâmica vermelha recoberta com engobe (a), esmalte (b), 
engobe+esmalte (c). 

 
Tabela 3: Valores da absorção de água das amostras estudadas recobertas com 

diferentes suspensões. 

Suspensão de recobrimento Absorção (%) 

Engobe 16,7 

Esmalte 20,9 

Engobe/Esmalte 19,15 

 

O menor valor de absorção foi alcançado pela amostra que foi recoberta apenas 

com o engobe 1,2% CMC. A amostra em questão apresentou a menor quantidade 
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de trincas na cerâmica de base, visto que o engobe tem propriedades mais 

semelhantes à cerâmica de base do que o esmalte. As demais amostras 

apresentaram valores de absorção de água em torno de 20%, ou seja, 8% acima do 

limite máximo recomendado pela NBR 13818. As trincas na cerâmica de base, 

provocadas durante o resfriamento é o principal responsável pelo valor de absorção 

de água, enfraquecendo o material. Acredita-se que estes valores podem ser 

reduzidos se o coeficiente de expansão térmica do vidrado for mais próximo da 

cerâmica de base. 

Com relação à resistência das amostras ao ataque químico a classificação também 

foi feita conforma a norma NBR 13818. Após a execução do ensaio (24h), foi 

realizada uma inspeção visual na superfície da amostra e nas arestas submetidas ao 

ensaio procurando por alterações, e não foi observado variação. Posteriormente, 

com a avaliação pelo método do lápis de dureza HB, foi possível remover as linhas 

do lápis com um pano umedecido tanto para o ataque básico (amônia) tanto para a 

solução ácida (ácido clorídrico). Desta forma, de acordo com a NBR 13818, a 

superfície vidrada deste trabalho pode ser classificada como A – Resistência 

química mais elevada. 

 

CONCLUSÃO 

O resíduo de rochas ornamentais utilizado neste trabalho possui ponto de fusão de 

1280ºC, valor acima da temperatura de trabalho utilizada na indústria (1100ºC). 

Adicionando-se fundentes a temperatura de fusão foi reduzida para 950°C. O 

vidrado cerâmico obtido apresentou forte adesão à base de cerâmica vermelha, ou 

seja, a cerâmica duo foi favorável ao ancoramento do vidrado à cerâmica de base. A 

adição de 1,2% em massa de CMC no esmalte favoreceu a aplicação do mesmo. 

Entretanto, as peças ainda apresentaram certa curvatura, o que ocasionou algumas 

trincas na cerâmica de base. Como consequência, o valor de absorção de água das 

amostras ficou 8% acima do limite recomendado pelo NBR 13818. Em relação à 

resistência ao ataque químico, as amostras apresentam elevada resistência às 

soluções tanto acidas como alcalinas. Contudo, a produção de cerâmica de 

revestimento a partir de resíduos de rochas ornamentais é possível, com alguns 

ajustes na composição do mesmo, o que incentiva a minimização de impactos 

ambientais gerados pelo setor de rochas ornamentais, além de agregar valor a um 

subproduto industrial. 
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STUDY PARAMETERS PROCESS FOR PRODUCTION OF RED GLAZED 

CERAMIC PLATES WITH WASTE OF STONES 

 

ABSTRACT 

The volume of fine waste’s solid dimension stone industry has required a destination 

appropriate for them due to environmental and economic issues. The main goal of 

this work was to study the produce plates of glazed pottery with dimension stone 

waste. For analyzing the crystal structure, the test was conducted X-ray and X-ray 

fluorescence to determine the chemical composition of clay and the waste. Particle 

size was analysed too. Ceramic duo type (120x30x10mm) were sintered at 1280° C 

for 15 and 60 minutes. Characterized the samples for water absorption. The glaze 

had a strong anchorage in the ceramic base, but the high melting temperature 

caused cracks in the ceramic base, increasing the water absorption values. Thus, 

flux was added, based on the phase diagram Na2O: CaO: SiO2, which reduced the 

melting temperature of the glaze to 980 °C, enabling to produce the ceramic at 

1100°C for 30 minutes, more uniform surface and best technological properties. 
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