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RESUMO 

 

Na Indústria da cerâmica vermelha a queima é a uma das principais etapas do 

processo produtivo.  Atualmente são praticadas duas taxas de aquecimento nesta 

etapa: a lenta e a rápida. A taxa lenta (tradicional), mais utilizada pelos ceramistas 

brasileiros, é considerada demorada. Portanto, este trabalho tem como objetivo 

avaliar a influência da composição química e granulométrica de três massas, 

empregadas na confecção de produtos da cerâmica vermelha, sobre as 

propriedades de peças submetidas a taxas de aquecimento lenta e rápida. 

Inicialmente as massas foram caracterizadas, posteriormente foram extrudadas, 

secas e submetidos a queima nas temperaturas de 900 e 1000 ºC, com taxas de 

aquecimento de 5, 20 e 30ºC/min. Os resultados indicam que a composição química 

e granulométrica influência significamente as propriedades tecnológicas e que, as 

peças obtidas com a massa que apresentou menor teor de fundente apresentaram 

melhor estabilidade quando submetidas às taxas mais rápidas. 

 

Palavras-chave: cerâmica vermelha, massas cerâmicas, taxa de aquecimento.  
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INTRODUÇÃO 

 A argila é uma das matérias-primas mais importantes no processamento de 

peças da cerâmica tradicional, sendo utilizada na fabricação de todos os tipos de 

produtos cerâmicos deste setor. O segmento de cerâmica vermelha responde pela 

maior parcela deste consumo, devido ao grande número de indústrias e ao fato de 

ser praticamente o único tipo de matéria-prima empregada em seus processos 

produtivos.  

De acordo com Souza Santos (1) a granulometria de uma argila tem uma 

importante função no processamento de cerâmica vermelha, devido à sua relação 

direta com a composição mineralógica. A chamada “fração argila”, associada a 

partículas com o tamanho inferior a 2 µm é geralmente constituída de argilominerais 

e são os principais responsáveis pelo desenvolvimento da plasticidade do sistema 

argila-água, propriedade de fundamental importância no processamento por 

extrusão. 

As empresas de cerâmica vermelha utilizam na formulação das massas 

diferentes tipos de argilas, com distintas características físicas e mineralógicas.   

Uma massa cerâmica não pode ser constituída apenas por argila muito plástica, a 

adição de outros materiais não plásticos, chamados de desplastificantes (ou 

reguladores de plasticidade) favorecem a obtenção de massas com plasticidade 

adequada ao processamento.  

Os materiais cerâmicos estão entre aqueles mais tradicionalmente utilizados na 

construção civil. A indústria da cerâmica estrutural ou vermelha é uma atividade de 

base ao possibilitar a construção civil, em geral, desde a mais simples a mais 

sofisticada. Este segmento que produz, principalmente, blocos furados, tijolos 

maciços, componentes de lajes, blocos de vedação e estruturais, telhas, manilhas e 

pisos rústicos, produtos importantes na geração de renda do setor industrial 

brasileiro (2). Por conseguinte, não se pode esquecer que todos esses produtos têm 

como principal matéria prima às argilas. 

O processo de queima de uma argila (ou um corpo argiloso) é importante para 

que se possa obter um produto final com as propriedades desejadas. O 

comportamento das diferentes matérias-primas frente à ação do calor irá definir, em 

muitos casos, a tipologia de produto a serem fabricadas, suas características 
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técnicas e as variáveis de queima empregadas, isto é, temperatura máxima de 

queima e duração do ciclo de queima (3). 

A inclusão da queima rápida nos produtos da indústria de cerâmica estrutural 

ou vermelha é atualmente o mais importante processo de inovação em estudo para 

otimização do processo de queima desse setor (4).  

Este trabalho tem como objetivo principal avaliar o comportamento de peças 

produzidas com massas, empregadas na confecção de produtos da cerâmica 

vermelha, quando submetidas a diferentes temperaturas de queima, utilizando-se 

taxas de aquecimento lento e rápido.  

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

  

Para o desenvolvimento deste trabalho foram utilizadas massas argilosas 

fornecida por empresas da cerâmica vermelha do estado da Paraíba e do Rio 

Grande do Norte, identificadas por massas preparadas (PB1, PB2 e RN). As massas 

foram coletadas nas empresas fornecedoras e para serem submetidas ao 

beneficiamento foram secas para retirar a umidade adquirida naturalmente, 

posteriormente foram desagregadas, moídas e passadas em peneira ABNT nº 200 

(abertura 0,074mm) para caracterização e na peneira ABNT nº 80 (abertura 0,18 

mm) para serem submetidas ao processo de extrusão.  

 As massas foram submetidas às seguintes caracterizações: química, 

granulométrica e mineralógica. Para a caracterização química utilizou-se 

espectrômetro de raios X por energia dispersiva (RAY – EDX 720, Energy Dispersive 

X-RAY Spectrometer – Shimadzu).  A distribuição granulométrica foi determinada 

em um equipamento CILAS 1064 e a análise mineralógica foi realizada em um 

equipamento LAB – XRD-6000, da Shimadzu 

Para determinação das características de plasticidade das amostras utilizou-se 

o aparelho de Arthur Casagrande e os seus critérios, definidos pelos limites de 

liquidez (LL), o limite de plasticidade (LP) e o índice de plasticidade (IP). Também foi 

feito a determinação do limite de plasticidade pelo método padronizado por 

Pfefferkorn, empregando-se um plasticímetro de PFEFFERKORN Mod. CT-283 da 

Servitech. 

Para serem submetidas ao processo de extrusão, as massas foram 

umidificadas até atingir a plasticidade (trabalhabilidade), permanecendo por 48 horas 
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em repouso para melhor distribuição da umidade. Posteriormente, foram submetidas 

à conformação por extrusão, em um equipamento da VERDÉS, tipo MR – 600/4. Os 

corpos de prova com geometria retangular e dimensões 10,0 cm x 2,0 cm x 0,5cm, 

foram secos em estufa a 110 ºC (+/- 5) / 24h.  

Em seguida foram queimados em um forno elétrico de laboratório, nas 

temperaturas de 900 ºC e 1000 ºC, com diferentes taxas de aquecimento: 5, 20 e 30 

ºC/min. Posteriormente foram determinadas as seguintes propriedades: absorção de 

água, retração linear, massa especifica aparente, porosidade aparente e resistência 

mecânica a flexão em três pontos. As características físicas das amostras foram 

determinadas segundo a Norma ABNT/NBR 15310:2005/Emd.1:2009 (5). Para a 

determinação da resistência mecânica à flexão utilizou-se uma máquina de ensaios 

mecânicos da Shimadzu, Mod. Autografh AG-X – 50KN, operando a uma velocidade 

de 0,5 mm/min.  

Todas as caracterizações foram realizadas em laboratórios da Unidade 

Acadêmica de Engenharia de Materiais da Universidade Federal de Campina 

Grande-PB (UFCG). 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A Tabela 1 contém os resultados da caracterização química das massas 

estudadas. 

 

           Tabela 1 – Análise química das massas estudadas.   
   Matérias-primas/ 

óxidos   
Massa PB1 

(%) 
Massa PB2 

(%) 
Massa RN 

(%) 
           SiO2 50,96 53,95 45,31 

Al2O3 26,34 23,93 23,92 
Fe2O3 7,53 4,85 10,02 
K2O 2,45 2,60 3,49 
MgO 1,58 1,66 3,92 
CaO 0,84 1,22 1,58 
TiO2 1,36 1,09 1.05 

Outros óxidos 0,44 0,32 0,84 
Perda ao fogo 8,5 10,38 9,87 

Total 100 100 100 
 

 

Pode-se observar que as composições são típicas de massas para cerâmica 

vermelha, com os componentes majoritários sílica (SiO2) alumina (Al2O3) e óxido de 
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ferro (Fe2O3), elemento este responsável pela cor avermelhada após queima. O teor 

de Al2O3 das três massas apresenta valores bem próximos, diferentemente do maior 

conteúdo de SiO2 da massa B. Em trabalho realizado por outros autores (6) também 

foi observado a presença destes óxidos na massa estudada, aparecendo além 

desses óxidos o Na2O. A SiO2 está relacionada com os silicatos (argilominerais, 

micas e feldspatos) e à sílica livre (quartzo). Nas argilas primárias a sílica livre está 

relacionada com quartzo de tamanho de partícula muito superior ao dos 

argilominerais, enquanto que nas argilas secundárias ele está presente em uma 

granulometria muito mais fina. O conteúdo de óxido de alumínio (Al2O3) indica a  

refratariedade da argila, quanto maior o seu valor mais refratária a argila (1).     

Os teores de óxido de ferro foram acima de 4,5 %, os quais são adequados 

para massas de produtos da cerâmica vermelha. O óxido de ferro pode ser 

encontrado em argilas na forma de magnetita (Fe3O4) e hematita (α-Fe2O3). As 

argilas apresentam coloração avermelhada quando o ferro está presente na forma 

de hematita e cor preta quando na forma de magnetita. Os teores de TiO2 

encontrados nas massas foram baixos, não tendo implicações significativas para os 

produtos de cerâmica estrutural. Os compostos de titânio também são responsáveis 

pela coloração das argilas, os minerais mais comuns são os dióxidos de titânio rutilo 

e o anastásio (7).  

A massa RN apresentou maior teor de MgO, a presença desse óxido 

geralmente indica a presença de dolomita ou clorita (espécie de mica). O percentual 

de óxidos fundentes (K2O, MgO e CaO) para as massas foram de 5,37 % (massa 

PB1), 5,48% (massa PB2) e 8,99% (massa RN). Pode-se observar que a massa RN 

apresenta uma menor relação SiO2/Al2O3 maior teor de óxidos fundentes, 

provavelmente as peças obtidas com esta massa irão apresentar maior 

densificação.      

As Figuras 1 e 2 apresentam os padrões de difração de raios X (DRX) das 

amostras. As massas apresentaram as seguintes fases cristalinas: caulinita, mica, 

feldspatos e quartzo, já para a amostra RN, além das fases supracitadas esta 

apresentou pico característico da goetita. A amostra PB2 apresentou as mesmas 

fases da amostra PB1, por isso não foi apresentado o seu difratograma. A caulinita é 

responsável pelo desenvolvimento da plasticidade da massa e da resistência 

mecânica das peças conformadas, o feldspato e o quartzo influenciam muito o 
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comportamento de plasticidade das massas cerâmicas, pois atuam como materiais 

não plásticos.   
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                     Figura 1 – Difratograma da matéria-prima PB1 
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                                 Figura 2 – Difratograma da matéria-prima RN 

 

A Tabela 2 apresenta resultados da distribuição de tamanho das partículas das 

amostras estudadas.  Os resultados são referentes aos diâmetros para as frações 

acumuladas em D10, D50, D90 e pelo diâmetro médio.  As massas PB1, PB2 e RN 

apresentam um diâmetro médio de 26,25; 26,89 e 33,93 µm, respectivamente. 
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Verifica-se para os diâmetros a 10, 50 e 90% de massa acumulada, que os valores 

apresentados pelas massas “PB1 e PB2” são muito próximos. A massa “RN” 

apresenta para 50% de massa acumulada diâmetro de 30,17 µm, sendo este muito 

maior que o apresentado pelas outras massas, pode se observar também que esta 

apresenta uma distribuição granulométrica bastante diferenciada para todos os 

diâmetros considerados. 

 

        Tabela 2 - Distribuição de tamanho de partículas das massas  
 

A

  

 

 

 

 

Tabela 3 contém os resultados da massa acumulada para diâmetros abaixo de 

2 µm, entre 2 a 20 µm e acima de 20 µm. Esses resultados são comparados com o 

diagrama de Winkler, ferramenta que pode ser utilizada para preparar massas com 

composição granulométrica adequada para produtos da cerâmica vermelhas. Para 

blocos furados a massa deverá conter a seguinte composição: de 20 a 30% de argila 

plástica (< 2,0 µm); de 20,0 a 55,0% de argila arenosa (2,0 a 20,0 µm) e de 20 a 

50% para a fração de desplastificante, acima de 20,0 µm (8). 

As amostras apresentam a fração argila abaixo do mínimo recomendado pelo 

diagrama de Winkler (fração argila entre 20 e 30%) para a produção de blocos 

cerâmicos. No entanto, para a fração de argila arenosa( 2 a 20 µm) todas as massas 

apresentaram valores dentro dos estabelecidos pelo diagrama. Para a faixa 

granulométrica acima de 20,0 µm apenas a massa RN apresentou valor acima do 

recomendado.  

 

              Tabela 3 - Distribuição granulométrica das argilas analisadas 
                                                Composição granulométrica (%) 
Amostras                        < 2µm                  2 - 20 µm            >20 µm 
 
      PB1                             10,95          47,54       41,51 
      PB2                               7,97          52,93       39,10 

      RN                                3,92          30,06       66,02 

 
Massa  

Cerâmica 

 
Diâmetro a 

10%  
( µm) 

 
Diâmetro a  

50%  
( µm) 

 
Diâmetro a  

90%  
( µm) 

 
Diâmetro 

médio 
( µm) 

          PB1 
          PB2                     

2,86  
2,35   

12,62   
12,74  

71,82   
73,53                 

26,25   
26,89   

          RN        5,15        30,17        67,85        33,93  
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A Tabela 4 apresenta os valores de plasticidade das massas determinadas 

pelos métodos de Casagrande e Pferfferkorn. Observou-se que a massa RN 

apresentou maior plasticidade, o que esta condizente com os resultados obtidos nas 

analises química e granulométrica. Comparando os valores de plasticidade obtidos 

pelos dois métodos percebe-se que, estes foram próximos. Fatores como: habilidade 

do operador, diferença entre os equipamentos, tempo de realização dos ensaios, 

composição química e granulométrica das massas influenciam no resultado final.  

Outros autores (9) também determinaram a plasticidade de massas por esses dois 

métodos e observaram semelhança entre os resultados obtidos. 

 

Tabela 4 – Plasticidade (%) das amostras. 
            

Método /Amostra  PB1 PB2 RN 

Casagrande 28,36 23,96 28,00 

Pferfferkorn 28,00 23,40 29,00 

 

Na Tabela 5 estão os valores das propriedades dos corpos queimados a 900 e 

1000ºC, massa PB1.  Para a absorção de água os valores variaram de 9,27% a 

13,38%, esse fato pode estar relacionado com o menor empacotamento e ao maior 

percentual de sílica (SiO2) e menor teor de fundentes. A resistência mecânica teve 

seu melhor comportamento para o ciclo de 5ºC/min, provavelmente essa taxa 

favoreceu o melhor equilíbrio entre as reações químicas e físicas, ou seja, o 

desenvolvimento de uma microestrutura com menor quantidade de defeitos. 

       

Tabela 5 – Propriedades tecnológicas dos corpos queimados a 900 e 1000ºC. 

Temperatura 
        (ºC) 

Taxa 
(ºC/min) 

A.A 
(%) 

R.L 
(%) 

P.A 
(%) 

MEA 
(g/cm3 

TRF 
(MPa) 

 
900 

5 12,74 0,34 25,20 1,96 4,27±1,19 
20 10,21 0,60 19,42 2,01 12,49±0,44 
30 10,52 0,53 19,18 1,89 12,08±1,64 

 
1000 

5 12,35 1,16 23,44 1,89 12,95±0,81 
20 8,33 1,89 15,17 1,81 16,07±1,09 
30 7,31  1,95 13,39 1,83 14,14 0,63 

Especificações - ≤ 25 NE ≤ 35 ≥ 1,7 ≥ 5 

 

A partir da taxa de aquecimento de 10 ºC/min observou-se o surgimento do 

defeito denominado “coração negro”. Sabe-se que a origem do “coração negro” está 

associada à presença de compostos que contem carbono e são formados como uma 
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conseqüência da escassez de oxigênio que impede a completa oxidação da matéria 

orgânica e dos compostos de carbono, assim como, fenômenos que levem à 

redução do óxido de ferro. Se o “coração negro” é intenso pode levar a deformações 

dimensionais e o comprometimento da planaridade do produto queimado e ao 

surgimento de bolhas, chegando mesmo a provocar o inchamento na espessura da 

peça (10). Fatores esses verificados no processo de queima à medida que a taxa de 

aquecimento foi aumentando.  

Analisando os resultados observou-se que, todos estão inseridos nas 

especificações estabelecidas. Numa análise abrangente dos resultados verificou-se 

que as melhores propriedades foram obtidas para a temperatura de queima de 

1000ºC.  

Na Tabela 6 estão os valores das propriedades dos corpos queimados a 900 e 

1000ºC, massa PB2. Observou-se que os valores de absorção de água diminuíram 

com o aumento da taxa de aquecimento. Quanto à resistência a flexão, não houve 

alterações significativas nos valores com o aumento da temperatura e da taxa de 

aquecimento, pode-se no entanto observar que, a 900ºC e para a taxa de 30ºC/min, 

houve um pequeno incremento da resistência. Provavelmente esse resultado esta 

relacionado ao melhor empacotamento da massa, que pode ter favorecido a melhor 

conformação, refletindo também na menor retração observada. Comparando os 

resultados, observou-se que todos estão dentro das especificações.  

 
Tabela 6 – Propriedades tecnológicas dos corpos queimados a 900 e 1000ºC. 

Temperatura 
        (ºC) 

Taxa 
(ºC/min) 

A.A 
(%) 

R.L 
(%) 

P.A 
(%) 

MEA 
(g/cm3 

TRF 
(MPa) 

 
 

900 

5 12,87 0,93 18,77 1,98 12,53±0,83 
20 10,65 0,71 19,67 1,97 12,70±0,46 
30 11,22 0,68 20,52 1,97 15,95±1,66 

 
 

1000 

5 8,04 2,84 11,05 2,11 12,78±0,34 
20 7,67 2,82 11,96 1,86 11,13±1,86 
30 7,73 2,92 12,11 1,82 12,31±0,69 

Especificações - ≤ 25 NE ≤ 35 ≥ 1,7 ≥ 5 

 

Na Tabela 7 estão os valores das propriedades dos corpos queimados a 900 e 

1000ºC, massa RN. Para a absorção de água percebe-se que esta aumentou 

gradativamente com a temperatura e taxa de aquecimento. No entanto, os melhores 

valores de resistência foram alcançados para a temperatura de 1000 ºC e taxa de 
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20ºC/min, podendo estar relacionado com a melhor densificação, que pode ter sido 

favorecida pela formação de maior quantidade de fase líquida. 

   

  Tabela 7 – Propriedades tecnológicas dos corpos queimados a 900 e 1000ºC. 

Temperatura 
(ºC) 

Taxa 
(ºC/min) 

A.A 
(%) 

R.L 
(%) 

P.A 
(%) 

MEA 
(g/cm3 

TRF 
(MPa) 

 
900 

5 10,42 2,84 20,06 1,92 9,79±1,28 
20 11,03 2,82 19,53 1,80 11,59±0,62 
30 11,76 2,92 20,56 1,76 11,43±1,65 

 
1000 

5 5,37 3,06 13,54 1,93 12,01±1,20 
20 6,79 2,91 9,65 1,42 22,31±0,95 
30 7,45 3,01 9,66 1,30 21,61±1,32 

Especificações - ≤ 25 NE ≤ 35 ≥ 1,7 ≥ 5 

 

 Comparando as Tabelas 5, 6 e 7 observou-se que os corpos-de-prova obtidos 

com as massas PB apresentaram as melhores propriedades quando submetidas a 

queima a 900°C, o que pode estar  relacionado a sua  composição química e 

mineralógica das massas. Pode-se observar que estas apresentaram teores de 

óxidos fundentes dentro da faixa adequada para cerâmica vermelha. O óxido de 

potássio (K2O) presente geralmente na forma de feldspato é fundente e confere 

resistência mecânica quando sinterizado entre 950 e 1000 ºC, neste caso o fundente 

alcalino (K2O) contribuem para formação da fase líquida e, concomitante, para o 

fechamento da porosidade aberta dos corpos cerâmicos. Ressalta-se, também, que 

a absorção de água é uma importante propriedade física dos corpos cerâmicos 

utilizada para especificar produtos cerâmicos para construção civil, os óxidos de 

cálcio (CaO) e magnésio (MgO) são, também, agentes fundentes e tendem a 

diminuir a refratariedade das peças(1).  Para as peças obtidas com a massa RN foi 

observado maior quantidade do coração negro e maior inchamento.   

  

           
CONCLUSÃO 
 

As características química, mineralógica e granulométrica das massas 

cerâmicas estão de acordo com as utilizadas para a produção de produtos da 

cerâmica vermelha. As peças obtidas com as massas contendo menores teores de 

óxido de ferro e óxidos alcalinos apresentaram as melhores propriedades quando 

submetidas a temperatura de 900°C e taxas de aqueci mento mais rápidas. Certos 

aspectos foram determinantes para se comprovar que a temperatura não é único 
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parâmetro a se definir durante a queima de materiais cerâmicos de base argilosa, 

tendo também outras variáveis importantes, como a taxa de aquecimento, 

composição química e mineralógica, assim como, a granulometria influenciam nas 

propriedades finais do produto. 
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INFLUENCE OF HEATING RATE AND TEMPERATURE FIRING ON  THE 

PROPERTIES OF BODIES OF RED CERAMIC 
 
 
 

ABSTRACT 
 

In the red ceramic industry, the firing is one of the main stages of the production 

process. There are two heating rates prevailing at this stage: the slow (traditional 

ceramics) and fast. The slow rate more used in Brazil, is considered delayed. This 

study aims to evaluate the influence of particle size and chemical composition of 

three mixture of clay, used in the manufacture of red ceramic products and to study 

the influence of the firing temperature on their technological properties. when 

subjected to heating rates slow and fast. Initially, the mixtures were characterized 

subsequently were extruded, dried and subjected to firing at temperatures of 900 and 

1000 ° C with heating rates of 5, 20 and 30 °C/min.  The results indicated that the 

chemical composition and particle size influenced significantly the technological 

properties and that the bodies obtained with the paste that had lower levels of flux 

showed better stability.  

 
 
 
Keywords: red ceramic, ceramic compositions, heating rate. 
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