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RESUMO 
 
A preparação da massa cerâmica é uma das etapas mais importantes na fabricação 

dos produtos cerâmicos, uma vez que as características das matérias-primas 

utilizadas, bem como as proporções que as mesmas são adicionadas, influenciam 

diretamente as propriedades finais dos produtos cerâmicos e as condições 

operacionais de processamento. O objetivo desse trabalho é apresentar os 

resultados da caracterização de uma massa cerâmica utilizada na fabricação de 

tijolos de vedação por uma indústria de cerâmica vermelha do município de 

Goianinha/RN. Foram realizadas análises da composição química e mineralógica; 

análise térmica diferencial e termogravimétrica; análise granulométrica; avaliação da 

plasticidade; e a determinação das propriedades tecnológicas em corpos-de-prova 

queimados a 700, 900 e 1100°C. Os resultados demonstram que a massa cerâmica 

estudada possui características que permite o uso na fabricação de blocos de 

vedação quando queimada em temperatura de 900°C. 
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INTRODUÇÃO 
 

As características da massa cerâmica é um fator importantíssimo na produção 

de qualquer produto cerâmico. É na etapa de preparação da massa cerâmica que as 

propriedades do produto começam a ser definidas. O setor de cerâmica estrutural 

(vermelha), responsável pela fabricação de produtos como telha, tijolo, lajota, entre 

outros; geralmente utiliza uma massa cerâmica monocomponente, fazendo uso 

apenas da argila como matéria-prima (1). No entanto, raramente encontram-se, em 

uma única argila, todas as características desejáveis, sendo necessária a mistura de 

duas ou mais argilas para obtenção de uma massa cerâmica adequada do ponto de 

vista técnico. 

O problema é que a maior parte das empresas desse seguimento desconhece 

as características das argilas por elas utilizadas e, portanto, não possuem subsídios 

técnicos para definir a formulação mais apropriada. O que ocorre na prática nessas 

empresas é o desenvolvimento de uma massa cerâmica baseado apenas nas 

experiências prévias, de forma totalmente empírica, o que pode gerar, entre outras 

coisas, produtos fora das especificações, por exemplo. 

Esse trabalho procurou avaliar as características químicas, mineralógicas 

físicas e mecânicas de uma massa cerâmica utilizada por uma empresa do 

município de Goianinha/RN na fabricação de blocos de vedação. O objetivo principal 

desse trabalho foi verificar se a massa cerâmica analisada possui, ou não, atributos 

para tal fim, além de verificar a faixa de temperatura de queima que essa massa 

cerâmica apresenta as melhores propriedades tecnológicas. 

 
MATERIAIS E MÉTODOS 
 

O material de estudo utilizado no desenvolvimento desse trabalho foi uma 

amostra da massa cerâmica utilizada para fabricação de blocos de vedação. O 

material foi coleta e fornecida pela própria empresa. 

A amostra recebida foi inicialmente submetida a um processo de secagem em 

estufa elétrica em 110 °C ± 5 °C por um período de 24 h. Posteriormente foi 

realizada a desagregação utilizando almofariz e pistilo, para em seguida o material 

ser acondicionada em recipiente plástico.  

A caracterização da massa foi realizada mediante um conjunto de análises e 

ensaios que podem ser resumidos na Figura 1. 
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Figura 1 - Análises e ensaios realizados na caracterização da massa cerâmica. 

 
Análise granulométrica 

 
A análise granulométrica foi realizada em um granulômetro a laser da marca 

CILAS, modelo 920L. Nessa análise uma pequena fração da amostra pré-

selecionada na peneira de 35 mesh (ABNT nº 40) foi dispersa em meio aquoso sob 

perturbação mecânica (ultra-som) durante 1 minuto. 
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Avaliação da plasticidade 

 
Para a avaliação da plasticidade foi utilizado o índice de plasticidade (IP) como 

referência. As determinações do limite de liquidez (LL) e do limite de 

plasticidade (LP) - parâmetros necessários para o cálculo do IP (Equação (A)) - 

seguiram os procedimentos estabelecidos pela norma ABNT 6459(2) e ABNT 7180(3), 

respectivamente. 

 
LPLLIP −=   (A) 

 
Análise Química 

 
Na análise química foi empregada a técnica de espectrometria por 

fluorescência de raios X (FRX). A análise foi realizada sob atmosfera à vácuo em um 

espectrômetro EDX-720 da Shimadzu. 

Como análise complementar, foi determinada a perda de massa do material 

após a mesma ser submetida a uma temperatura de 900°C por 30 minutos. Um 

forno elétrico tipo mufla e uma balança analítica foram os equipamentos usados. 

 
Análise de fases  

 
Na detecção das fases cristalinas foi utilizado um difratômetro XRD-6000 da 

Shimadzu. A amostra enviada para análise foi passante da peneira 200 mesh 

(0,074 mm). Para análise de DRX utilizou-se as seguintes condições: radiação de 

Cu-Kα, ângulo de varredura (2θ) de 5º a 75°, velocidade de 2°/min e passo de 0,02°. 

Os picos de DRX foram identificados por comparações com as cartas padrões do 

Joint Committee on Powder Diffraction Standards (JCPDS) cadastradas na 

Internacional Centre for Difraction Data (ICDD). 

A metodologia e o software desenvolvidos por Varela et at (2005)(4) foram 

adotados para análise racional da massa cerâmica.  

 
Análises térmicas  

 
Para avaliação do comportamento térmica da massa cerâmica foram realizadas 

a análise: térmica diferencial (DTA) e termogravimétrica (TG). 

Na DTA foi usado um analisador termodiferencial modelo RB-3000 fabricado 

pela BP Engenharia. A amostra enviada para análise foi passante da peneira de 
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35 mesh (ABNT nº 40) e o ciclo térmico usado teve taxa de aquecimento de 

10 °C/min até a temperatura de 1000 °C.  

A análise de TG foi obtida utilizado uma taxa de aquecimento de 10 °C/min até 

1200 °C. O equipamento foi um analisador termogravimétrico modelo ATG-50 da 

Shimadzu. 

 
Propriedades tecnológicas 

 
Para determinação das propriedades tecnológicas (PTs) foram confeccionados 

três corpos-de-prova (CPs) para cada temperatura de queima. O material usado na 

conformação dos CPs foi passado previamente na peneira de 35 mesh e realizado 

um ajuste na umidade para 10% de água em peso. Os CPs foram obtidos por 

prensagem uniaxial de ação simples utilizando uma matriz metálica de cavidade 

retangular com dimensões de 6 cm x 2 cm. A pressão aplicada foi de 25 MPa por 30 

segundos. Para cada CP foi utilizado 13 gramas de material. 

As sinterizações dos CPs foram realizadas em forno elétrico tipo mufla, modelo 

MA 385/2 da marca Marconi. Nos ciclos térmicos foi aplicada taxa de aquecimento 

de 10 °C/min até a temperatura de queima, permanecendo nesse patamar por 30 

minutos. As temperaturas de queima utilizadas foram 700, 900 e 1100 °C. 

� Absorção de água (AA): 

Os CPs pós-queima foram submersões em água na temperatura ambiente 

durante o período de 24 h. O peso antes (Pq) e pós-ensaio (Pu) são os parâmetros 

usados na Equação (B) para o cálculo da AA. 

 

100(%) ×
−

=

Pq

PqPu
AA   (B) 

 
� Retração linear de queima (RLq): 

Na RLq foi usado um paquímetro digital, através do qual foram medidos os 

comprimentos dos CPs antes da queima (Ls) e pós-queima (Lq).  O resultado da 

RLq pode ser calculado pela Equação (C). 

 

100(%) ×
−

=

Ls

LqLs
RLq   (C) 

 
� Massa específica aparente: 
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A massa específica aparente (MEA) é definida como a relação entre a massa 

de uma amostra e a soma dos volumes ocupados pelas partículas e pelos poros 

(volume total). A Equação (D) foi utilizada para o cálculo da MEA. 

 

PiPu

Pq
cmgMEA

−

=)/(
3

  (D) 

 
Onde: Pu = peso do corpo-de-prova saturado; Pq = peso do corpo-de-prova 

queimado; e Pi = peso hidrostático do corpo-de-prova imerso em água. 

 

� Porosidade aparente: 

O método de Arquimedes foi usado na determinação da PA e a água na 

temperatura ambiente foi o fluido de imersão. A expressão matemática para o 

cálculo da PA pode ser visto na Equação (E). 

 

100(%) ×

−

−
=

PiPu

PqPu
PA   (E) 

 
Onde: Pu = peso do corpo-de-prova saturado; Pq = peso do corpo-de-prova 

queimado; e Pi = peso hidrostático do corpo-de-prova imerso em água. 

 

� Tensão de ruptura em três pontos: 

O comportamento mecânico dos CPs foi analisado pelo ensaio de flexão em 

três pontos. O equipamento utilizado foi uma máquina de ensaios mecânicos da 

marca Zwick/Roell, modelo BZ 2.5/TS1T, com célula de carga com capacidade de 

2,5 KN. O ensaio foi realizado com uma velocidade de carregamento de 0,5 mm/min 

e com distância fixa entre os apoios de 5 cm. Os resultados, dados em termos da 

tensão de ruptura à flexão (TRF), foram calculados pela expressão matemática 

mostrada na Equação (F). 

 

3
20

3
)(

hl

dC
MPaTRF R

××

×
=    (F) 

 
Onde: CR= carga de ruptura (Kgf); d = distância entre os apoios do suporte (cm); l = 

largura do corpo-de-prova (cm);  h = altura do corpo-de-prova (cm). 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

Na Figura 2 é apresentado o perfil granulométrico da massa cerâmica 

analisada. Na Tabela 1 estão resumidas as principais informações extraídas da 

análise granulométrica. Os resultados mostram que a massa cerâmica possui um 

distribuição de partículas que se concentram na faixa de tamanho dos siltes (2 µm – 

63 µm), com cerca de 82% do volume total das partículas. De acordo com a 

classificação adotada por Dutra (2007) (1), a massa cerâmica pode ser considerada 

de granulação grosseira, pois possui um diâmetro médio de partículas acima de 

15 µm. 

 

 

Figura 2 - Resultado da análise granulométrica 
 

Tabela 1 - Principais informações da análise granulométrica. 

Diâmetro Médio 
 

Fração argilosa 
(< 2 µm) 

Silte 
(2 µm – 63 µm) 

Areia 
(63 µm <) 

(µm) % em volume 

20,55 10,00* 82,00* 8,00* 

* Valores aproximados - leitura da curva cumulativa “menor que” da Figura 2 
 
Na Tabela 2 são apresentados os resultados da avaliação da plasticidade. 

Segundo a classificação proposto por Jenkins apud Caputo (1981) (5), a massa 

cerâmica foi classificada em medianamente plástica. A capacidade plástica das 

massas cerâmicas é influenciada, entre outros fatores, pela quantidade de 

argilominerais presentes, a qual pode ser estimada pela fração argilosa presente no 

material (vide Tabela 1). 
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Tabela 2 - Resultado da avaliação da plasticidade da massa cerâmica. 

 
A Tabela 3 traz o resultado da análise química da massa cerâmica. Como se 

observa existe forte presença do Si e Al, elementos que invariavelmente estão 

presentes nos materiais argilosos. Destaca-se também a presença do Fe e Ti, 

elementos que geralmente estão relacionados com a coloração do produto final; 

além do Ca e Mg.  

 
Tabela 3 - Análise química da massa cerâmica. 

% em peso 

SiO2 Al2O3 Fe2O3 K2O SO3 CaO MgO TiO2 Outros P. F. 

49,95 24,61 3,90 2,37 2,08 1,76 0,88 0,59 0,33 13,52 

 
Na Figura 3 é apresentado o difratograma da amostra. A análise de DRX 

detectou picos de caulinita e mica moscovita, os quais fazem parte dos minerais 

argilosos; além de picos de quartzo e da fase anortita, representantes dos chamados 

minerais acessórios.  

 

 
Figura 3 - Difratograma da massa cerâmica. 

 

Limite de 
Liquidez (LL) 

Limite de 
Plasticidade (LP)  

Índice de 
Plasticidade (IP) Classificação 

36,72 24,36 12,36 Medianamente 
plástica 

55º Congresso Brasileiro de Cerâmica, 29 de maio a 01 de junho de 2011, Porto de Galinhas, PE, Brasil

128



Na Tabela 4 é mostrada a composição mineralógica da massa cerâmica. 

Observa-se que o principal mineral presente é a caulinita, com destaque também 

para o alto teor de quartzo e mica moscovita que apresentam percentuais de 20,90% 

e 20,07%, respectivamente. 

 
Tabela 4 - Composição mineralógica. 

% em peso 

Quartzo Anortita Caulinita Moscovita Outros** 

     20,90 8,73 34,71 20,07 15,57 

 
O resultado da DTA é mostrado na Figura 4. No gráfico foram observados dois 

picos endotérmicos: o primeiro em torno de 100 °C referente à absorção de energia 

térmica para o processo de evaporação da água adsorvida na superfície das 

partículas da massa cerâmica; e o segundo por volta dos 500 °C, que pode está 

associado à eliminação das hidroxilas (OH-) presentes na estrutura caulinítica. 

 

 

Figura 4 - Resultado da análise de DTA. 

 
Na Figura 5 é apresentado o resultado da TG. Corroborando com o 

comentário feito sobre o resultado da DTA, a derivada da TG (DTG) mostra picos da 

taxa de perda de massa na mesma faixa de temperatura dos picos endotérmicos 

detectados na DTA, fato que confirma os fenômenos de perda de água livre e a 

desidroxilação da estrutura caulinítica. 
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Figura 5 - Resultado da análise de TG. 

 
As propriedades tecnológicas (PTs) são mostradas na Figura 6. Em todas as 

PTs, o material analisado mostrou comportamentos anômalos, porém, concordantes, 

exceção feita à resistência mecânico. Por exemplo, a AA (Figura 6 (a)) passou de 

16,3% quando queimado em 700°C para 19,8 % em 1100 °C, ou seja, houve um 

aumento da AA, fato geralmente atípico para maioria das massas cerâmicas 

utilizadas na fabricação de blocos de vedação. Entretanto, o resultado da AA está 

coerente com o aumento na PA observado na Figura 6 (b).  

Resultados inesperados também foram observados na análise da RLq (Figura 

6 (c)) e na MEA (Figura 6 (d)). Na RLq foram obtidos valores crescentemente  

negativos, ou seja, os CPs expandiram com aumento da temperatura. Atrelado a 

expansão dos CPs, houve uma diminuição na MEA passando de 1,70 g/cm3 em 

700 °C para 1,56 g/cm3 em 1100°C. 

 

 
(a) 

 
(b) 
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(c) 

 

(d) 

 

(e) 

Figura 6 - Propriedades tecnológicas da massa cerâmica. 
 

Como dito anteriormente, apenas a resistência mecânica não estar coerente 

com os outros resultados das PTs, visto que, de regra, existe uma relação inversa 

entre o volume de poros (aqui quantificado pela PA) e a resistência mecânica dos 

materiais cerâmicos. Observa-se pela Figura 6 (e) que a TRF aumento com o 

aumento da temperatura de queima, apesar da PA também aumentar. 

 
CONCLUSÕES 
 

Os resultados demonstraram que a massa cerâmica se caracteriza por ser 

predominantemente caulinítica com uma granulometria grosseira, porém com uma 

fração argilosa significativa. A plasticidade da massa pode ser considera adequada 

ao processo de fabricação dos blocos de vedação, entretanto as propriedades 

tecnológicas revelam um comportamento atípico da massa cerâmica, limitando-a 

para queimas em torno de 900°C. 
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CHARACTERIZATION OF CERAMICS USED IN MASS CERAMIC INDUSTRY 

GOIANINHA/RN 

 

ABSTRACT 
 

The preparation of the the ceramic mass is one of the most important steps in the 

manufacture of ceramic products, since the characteristics of the raw materials used, 

and the proportions that they are added, directly influence the final properties of 

ceramic products and the operational conditions of processing. The objective of this 

paper is to present the results of the characterization of a ceramic mass used in the 

manufacture of sealing blocks by a red ceramic industry of the city of Goianinha / RN. 

We analyzed the chemical and mineralogical composition; thermogravimetric and 

differential thermal analysis; granulometric analysis; evaluation of plasticity; and 

determining the technological properties of specimens used in test firing at 700, 900 

and 1100 ° C. The results show that the ceramic body studied has characteristics 

that allow use in the manufacture of sealing blocks when burned at a temperature of 

900 ° C. 

 
 
Key-words: ceramic mass; characterization; sealing blocks. 
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