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RESUMO 

Foram estudadas matérias primas utilizadas em uma fábrica de blocos 

estruturais, localizada no município de Cesário Lange (SP) e que extrai matéria prima 

de diversas fontes da região para compor a massa. As misturas foram preparadas a 

partir de pós moídos a seco com base em dados relacionados à plasticidade das 

matérias primas obtidos com o aparelho de Vicat-Cone. O estudo visa obter valores 

semelhantes de absorção de água dos corpos de prova queimados a 900°C, para todas 

as composições. Para quantificar a proporção de cada argila nos gráficos de 

consistência foi utilizada a Regra de Lever. Os resultados nessa temperatura de 

queima, onde a sinterização se da principalmente por difusão ao estado sólido, diversas 

composições do mesmo conjunto de quatro matérias primas resultaram em valores 

muito próximos. 

Palavras chave: massas cerâmicas, cerâmica vermelha, argila 

 
INTRODUÇÃO 

 

Os produtos denominados no Brasil de cerâmica vermelha ou cerâmica 

estrutural, são aqueles usados na construção civil, a maioria com alto teor de ferro. É 

um conjunto de processos pelos quais a matéria prima devidamente preparada é 
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submetida a laminação ou prensagem, secagem e queima normalmente a temperaturas 

entre 850 e 950°C, para obtenção de produtos do tipo tijolos, blocos cerâmicos, telhas, 

tubos, lajes para piso, elementos vazados, vasos, potes, moringas, urnas e utensílios 

domésticos de mesa,etc.  

 

 

Figura 1 - Mina Moinho à esquerda  e detalhe de nível intermediário da mina “cascalho” à 

direita.  

 

A maioria dos produtos de cerâmica vermelha apresenta alta porosidade aberta, 

podendo desenvolver ou não uma fase vítrea durante a queima, devido à baixa 

temperatura de queima. Mesmo assim, devem ter boa resistência mecânica de acordo 

com os respectivos usos. Os principais elementos responsáveis pela sinterização 

nessas matérias primas estão contidos nas estruturas das argilas illíticas e esmectíticas 

ou adsorvidas nas caulinitas (tais como complexos ferruginosos e íons de sais 

solúveis), sofrendo transformações químicas durante os longos períodos de queima. 

Neste trabalho, foram estudadas matérias primas utilizadas em uma fábrica de 

blocos estruturais, localizada no município de Cesário Lange (SP) e que extrai matéria 

prima de diversas fontes para incluir na composição da massa (Figura 1). A 

temperatura de queima foi de 900°C, valor que está dentro da faixa de uso para o 

produto. A seleção e quantificação das matérias primas para compor as massas foi 

realizada a partir de gráficos de deformação de massas preparadas com diferentes 

porcentagens de água utilizando o aparelho de Vicat-Cone(1), conforme Vaillant(2).  
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Figura 2   Distribuição granulométrica de moagem das amostras de minas fonte de matéria 
prima da cerâmica City em Cesário Lange (SP) 
 

 Foi determinada a distribuição granulométrica de moagem (Figura 2) para 

relacionar o comportamento de queima apresentado com o empacotamento adquirido 

durante a confecção dos corpos de prova. Outro fator importante nesse aspecto é a 

mineralogia dos materiais componentes da massa, mostrada na Figura 3, na ordem 

base-topo. Os gráficos mostram variações, principalmente quanto à proporção dos 

mesmos, sendo que em todos os casos se observa a presença de argilominerais 

interestratificados, cujo conteúdo é diferenciado em cada caso. Estes ocorrem devido à 

evolução da alteração que age sobre os diferentes minerais constituintes afetando as 

estruturas cristalinas. 

 Todas as amostras são illíticas (I) e contém caulinita (K) com diferentes 

graus de cristalinidade. Nas amostras do topo os picos de feldspato (F) são pequenos 

ou não aparecem devido à exposição mais intensa aos agentes intempéricos. A altura 

dos picos de quartzo da uma idéia de sua concentração relativa nas amostras, 
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aparentemente menor nas da Mina Cascalho, inclusive naquela coletada na base e 

usada neste trabalho na preparação de massas (M4 e M5) (Figura 3-outro). Este 

material tem características para fabricação de argila expandida(3). 

 

 

 

Figura 3 – Gráficos de difração de raios X (amostra total) para as amostras utilizadas na 
preparação de massas para cerâmica vermelha. Legenda: Cl=clorita; Sm= esmectita; I= Illita; 
K= caulinita; Q= quartzo; F= feldspato de potássio 
*-material da base da mina “cascalho” usado para “corrigir” a massa. 
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CARACTERIZAÇÃO CERÂMICA 
 

 As argilas foram caracterizadas quanto às propriedades cerâmicas, 

individualmente e em formulações de quatro componentes, queimadas a 900°C, dado 

seu uso atual em cerâmica estrutural e a 1100°C para fins comparativos  

Em geral, para obtenção de produtos de cerâmica estrutural as argilas usadas 

encontram-se num estado de alteração intempérica superior aos usados na indústria de 

placas cerâmicas obtidas por moagem a seco. Estas desagregam mais facilmente 

gerando partículas finas que conferem plasticidade às massas, por outra parte são mais 

refratários devido à perda de elementos fundentes durante as reações de hidrólise de 

silicatos, gerando minerais tais como os da família da caulinita. 

 

 

Figura  4 - Corpos de prova queimados a 900°C e 1100°C 

 
 Na figura 4 são mostrados os corpos de prova das matérias primas queimados 

nas duas temperaturas (900°C e 1100°C) onde se observam as diferenças de coloração 

e de retração sofridas em ambas. A retração linear de secagem e queima, absorção de 

água e Módulo de resistência são mostradas quantitativamente nas figuras 5 e 6. 

Destaca-se nos gráficos a amostra Mo_C apresentando maior retração e resistência 

mecânica em ambas temperaturas, enquanto que a absorção de água diminuiu 

significativamente a 1100°C (Bartolomeu, 2011). Esta amostra tem uma distribuição 

granulométrica diferenciada dentro de um intervalo maior de tamanhos, mais alterada 

que a MoA como mostram os gráficos de difração (Figura 3), onde praticamente todos 

os feldspatos foram transformados por reações de hidrólise. O pico 7Å da caulinita (K) 

mostra menor cristalinidade e os minerais de 14Å (Sm) estão melhor definidos, 

possivelmente correspondem a minerais expansivos   
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Figura 5 – Retração linear (%) de secagem e queima (900°C e 1100°C) 

 

Figura 6- Absorção de água (esquerda) e Resistência à Flexão (direita) dos corpos de prova 
queimados nas duas temperaturas 
 

MASSAS PREPARADAS COM AS AMOSTRAS DE ARGILA 
 

 Os gráficos de consistência são apresentados na figura 8 e mostram o 

comportamento diferenciado das amostras durante a interação com a água. As 

amostras MP e Argilar_M aparentemente tem comportamento semelhante, entretanto a 

distribuição granulométrica não é, pois  MP contém mais finos (Figura 2 ), isto é 

causado pela proporção dos minerais em cada amostra como pode ser observado na 

figura 8: A Arg_M contém maior quantidade de feldspatos de potássio e illitas, os 

primeiros naturalmente se apresentam dentro de uma faixa granulométrica mais grossa 

e os segundos não possuem a granulometria mais fina dentre os argilominerais, 

dimensões que podem chegar até aproximadamente 10µm, por outro lado os 

feldspatos, além de seu tamanho maior, só absorvem água na superfície. Pela mesma 
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razão a amostra MoB mostra maior tendência à saturação com água (maior inclinação 

da reta), trata-se de uma argila com maior teor de feldspatos, maior teor de grãos 

grossos  e cerca de 60% de fração areia.  

 

 

Figura 7 – Gráficos de consistência das matérias primas utilizados na preparação de massas 
para cerâmica vermelha 
 

 Ensaios cerâmicos foram realizados nas matérias primas argilosas (Tabela 1), 

onde se observa que a amostra MP (massa da fábrica) apresenta o menor valor de 

absorção de água. Esta amostra já processada na fábrica foi moída novamente, da 

mesma forma que as outras amostras causando alteração da distribuição 

granulométrica para valores mais finos o que resultou em maior número de contatos 

intergranulares e densificação durante a sinterização. 

Com base nos gráficos de consistência e utilizando a Regra de Lever(4), foram 

calculadas diversas combinações de argilas tendo como referência a massa da fábrica 

(MP). Um exemplo de cálculos é esquematizado na figura 10, onde os passos 

assinalados de 1 a 3 na figura 9 representam as combinações realizadas.  
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Figura 8 - Diferenças na mineralogia das amostras Arg_M e MP que apresentam gráficos de 
consistência quase coincidentes e mineralogia e distribuição granulométrica diferente. Legenda: 
I=illita; K= caulinita; Q=quartzo; K-f=feldspato de potássio 

 

Tabela 1- Propriedades cerâmicas das argilas individuais 

AMOSTRAS AA_900 AA_1100 RLS (100) RLQ900 RLQ1100 

CITY A 16,0 0,1 15,41  0,1 0,21 0,03 0,15 0,04 0,98 0,02 

CITY E 16,0  0,2 14,2  0,3 0,11 0,01 0,14 0,04 1,25 0,03 

ARG M 15,2  0,1 12,3  0,1 0,18 0,05 0,57 0,02 1,89 0,06 

ARG T 17,3  0,6 14,1  0,3 -0,12 0,03 0,26 0,03 1,92 0,04 

MO A 16,8  0,2 14,3  0,1 0,29 0,06 0,46 0,05 2,68 0,05 

MO B 15,9  0,1 12,5  0,2 0,40 0,01 0,31 0,02 2,35 0,01 

MO C 18,0  0,2 7,5  0,3 0,38 0,05 1,29 0,06 6,50 0,03 

MP 14,6  0,2 9,3  0,5 0,47 0,01 0,53 0,03 3,42 0,02 
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Figura 9 – Sequência de retas relacionadas aos cálculos da massa M1 obtidas combinando as 
equações experimentais das matérias primas (MP=massa pronta da fábrica) 

 

 

Figura 10 Exemplo de cálculo de massas (M1) aplicando a regra da alavanca (Lever) traçando 
uma paralela ao eixo X na penetração(eixo y) 2,5mm (ver Figura 10)  
 

A tabela 2 mostra as composições ensaiadas e a tabela 3 e Figura 11 os resultados 

cerâmicos obtidos para estas composições. Estes valores são muito próximos entre si, 

principalmente a absorção de água. Conforme comentado acima a massa da fábrica 

MP apresenta melhor sinterização a 900°C. 
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Tabela 2 – Composição de massas com argilas de Cesáreo Lange 

Mina M1 M2_A M2_B M3 M4 M5 

CITY A 37,1 23,3 13,0 ---- 22 43,5 

CITY E ---- 23,3 13,0 13,9 25 ---- 

ARG T 22,3 ---- ---- 17,6 38 ---- 

ARG M 10,7 23,3 30,5 31,6 ---- 25,5 

Mo C 29,9 30 43,5 36,9 ---- 18 

Cas ---- ---- ---- ---- 15 13 

 

  Uma das propriedades cerâmicas indicativas da qualidade dos produtos é 

a absorção de água que, como mostra o gráfico da figura 11 é muito parecida para 

todas as formulações preparadas, com valor médio de (16,90,7)%. Os menores 

valores para M4 e M5 foram causados pela introdução de uma amostra de argila 

coletada na base da mina denominada Cascalho. Esta tem uma distribuição 

granulométrica parecida com MP (Figura 2) mostrando a importância da distribuição 

granulométrica no processamento das argilas inclusive para cerâmica estrutural. 

 

Tabela 3 – Módulo de Ruptura à Flexão, Absorção de água (AA) e Porosidade Aparente (P.A) 
das massas e da massa da fábrica (MP) 

AMOSTRAS MRF(MPa) AA(%) P.A(%) 

M1 

M2 – A 

M2 – B 

M3 

M 4 

M 5 

MP  

80 7 

76  5 

90 9 

92  4 

60 9 

98 7 

121  15 

17.22  0.09 

17.05 0.07 

17.56  0.17 

17.12  0.06 

16.2  0.2 

16.3  0.3 

14.6  0.2 

37.7  0.1 

37.4  0.1 

31.4  0.1 

32.0  0.2 

30.3  0.3 

30.4 0.5 

27.0  1 

 

Dentre as misturas a M4 foi a que mostrou menor resistência mecânica (MRF), 

causada por um excesso de grãos grossos fornecidos pelas amostras City A e City E 

(Figura 2), mesmo assim está dentro dos valores requeridos para blocos cerâmicos. 

Vale ressaltar que o desvio padrão da MRF é alto devido a que o equipamento utilizado 
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não é muito preciso (Tabela 3). Nesse sentido a absorção de água é mais confiável para fins 

de comparação. 

 

 

Figura 11 - Módulo de ruptura à flexão (MPa) e absorção de água (%) das massas preparadas 

 

 Com base nas proporções das matérias primas de cada formulação de massa 

(Tabela 2)  e os respectivos valores de absorção de água (Tabela 2) calculou-se a AA 

aproximada para 4 das massas testadas e queimadas a 900°C (Tabela 4). Os 

resultados ficaram abaixo dos que seriam esperados com base na AA dos materiais 

componentes das massas evidenciando uma variação nas interações intergranulares 

causadas principalmente por mudanças na distribuição granulométrica e 

empacotamento das partículas nas composições, note-se que o valor médio é de 

16,50,3. Para melhorar esse valor sem aumentar a temperatura seria necessário a 

introdução de material mais fino para reduzir a porosidade inicial, como foi mostrado 

nas composições M4 e M5 (Figura 11).  

 

Tabela 4 Absorção de água de massas e valores esperados a partir da absorção de água das 
amostras componentes das massas 

 M1 M2_A M2_B M3 média 

AAexperimental 17,2 17,1 17,6 17,1 16,90,7 

AAcalculada 16,8 16,4 16,6 16,3 16,50,3 

Diferença 0,4 0,7 1,0 0,8 0,70,3 
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CONCLUSÕES 
 
 A combinação de matérias primas estudadas com base nos gráficos de 

consistência se mostrou eficiente, gerando produtos com características semelhantes. 

O fato de os valores de absorção de água e propriedades relacionadas serem inferiores 

à massa da fábrica se deve a que esta foi coletada úmida (já granulada) sendo moída 

da mesma forma que as matérias primas coletadas ficando com uma distribuição 

granulométrica diferente da original (mais fina) gerando maior número de pontos de 

contato intergranulares que melhoraram a sinterização. De qualquer forma o processo 

na fábrica não é o mesmo do laboratório e os resultados poderiam ser diferentes, 

mesmo combinando as matérias primas nas proporções utilizadas na fábrica. O que se 

observa nos ensaios e análise é o comportamento relativo entre as amostras. 

Em função das matérias primas disponíveis é possível formular massas com a 

aplicação de relações argila-água e o aparelho de Vicat-Cone mostrou-se eficiente, 

inclusive melhor que o cálculo baseado na absorção de água dos materiais 

componentes da massa, principalmente por sua praticidade. 

No caso de a distribuição granulométrica não ser adequada quando se 

processam as matérias primas pelos caminhos tradicionais, o ensaio pode indicar 

caminhos alternativos de tratamento da matéria prima ou orientar a troca de 

componentes.  

A caracterização das matérias primas cerâmicas é muito importante para o 

aproveitamento adequado das argilas, trazendo benefícios tanto para o meio ambiente 

como econômicos, pelo fato que diferentes composições podem levar a resultados 

semelhantes, desde que se tenha um conhecimento dos materiais utilizados. Estes, 

quando combinados apropriadamente, proporcionam as características adequadas a 

um determinado produto. Ao mesmo tempo, o desperdício de matéria prima e produto 

acabado podem contribuir na melhora da eficiência da lavra e da fábrica.  

A baixas temperaturas de queima (900°C) as variações são pequenas devido a que os 

mecanismos de sinterização normalmente não envolvem a geração de uma fase líquida, desta 

56º Congresso Brasileiro de Cerâmica
1º Congresso Latino-Americano de Cerâmica

IX Brazilian Symposium on Glass and Related Materials
03 a 06 de junho de 2012, Curitiba, PR, Brasil

47



forma os procedimentos testados constituem uma excelente ferramenta de controle de matérias 

primas e conseqüentemente de produtos. 
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TITLE: METHOD FOR SELECTING RAW MATERIALS TO PREPARING CERAMIC 

MASSES: APPLICATION TO RAW MATERIAL FOR RED CERAMIC 

 

ABSTRACT 

 

We studied the raw materials used in a factory building blocks, located in Cesário Lange city 

(SP). It extracts raw materials from various sources in the region to make the dough. The 

mixtures were prepared from dry milled powders based on data related to the plasticity of the 

raw materials. It was obtained with the apparatus Vicat-cone in order to obtain similar levels of 

water absorption of the samples burned at 900 C for all compositions. To quantify the proportion 

of each clay was used the Lever Rule. In this firing temperature, where sintering is mainly by 

diffusion from a solid state, different compositions of the same set of four raw materials resulted 

in similar values. 

Keywords:ceramic mass, red ceramic, clay 
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