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RESUMO

Este trabalho tem por  objetivo analisar  as propriedades de blocos cerâmicos de 

vedação produzidos por olarias dos Estados da Paraíba e do Rio Grande do Norte.  

Para  tanto,  as  matérias-primas  empregadas  na  fabricação  dos  referidos  blocos 

foram caracterizadas através das técnicas de análise química, análise mineralógica,  

análise granulométrica e pela determinação do índice de plasticidade das massas 

cerâmicas.  As propriedades dos blocos cerâmicos  foram determinadas mediante 

avaliação das características visuais e geométricas e determinação do índice de  

absorção d’água e da resistência à compressão, conforme recomendações técnicas  

da ABNT NBR 15270. Pode-se observar que as amostras apresentam composições 

químicas  com  predominância  de  SiO2 e  Al2O3 e  teores  razoáveis  de  Fe2O3,  

granulometria com baixo teor de fração argila e são constituídas de mica, caulinita,  

quartzo, goetita e feldspato. Verificou-se também que todos os blocos apresentaram 

resistência à compressão inferior a 1,5 MPa. 

Palavras-chave:  blocos  cerâmicos,  matérias-primas,  massas  cerâmicas, 

propriedades.

INTRODUÇÃO

A indústria  de  cerâmica  vermelha  está  entre  as  indústrias  de  materiais  de 

construção mais tradicionais do mundo.  No Brasil  existem milhares de indústrias 

espalhadas por todo o país,  constituídas principalmente por pequenas empresas, 
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geralmente de organização simples e familiar (1). As empresas de cerâmica vermelha 

são conhecidas também como olarias. 

A  cerâmica  vermelha  é  o  segmento  cerâmico  com  maior  volume  de 

movimentação  de  materiais,  estando  presente  nas  maiorias  das  construções  do 

Brasil. Sua participação no volume de uma obra pode ultrapassar 90% e seu custo 

atinge raramente 10% do valor da obra (2).

Os principais produtos fabricados por este setor, destinados à construção civil, 

são:  tijolos  maciços,  blocos  de  vedação  e  estrutural,  telhas,  ladrilhos  de  piso, 

manilhas e elementos vazados. A argila é a matéria-prima utilizada na fabricação 

dos referidos produtos. A cor vermelha que caracteriza esses produtos é resultante 

da oxidação de compostos de ferro presentes ou liberados pela argila durante a 

queima (3).

Atualmente  os  produtos  cerâmicos  são  amplamente  utilizados,  isto  ocorre 

devido as suas características físicas, térmicas, acústicas, mecânicas, a facilidade e 

rapidez na execução, boa aparência, custos reduzidos quando comparado a outros 

métodos construtivos, e grande durabilidade pois são quimicamente estáveis (4). 

Os blocos cerâmicos, ou tijolos, como são popularmente conhecidos, são um 

dos componentes básicos de qualquer construção de alvenaria, seja ela de vedação 

ou  estrutural. Os  blocos  são  geralmente  sob  a  forma  de  paralelepípedo  e 

apresentam canais/furos ao longo de seu comprimento (5).

Os  blocos de vedação são aqueles destinados à execução de paredes que 

suportarão  o  peso  próprio  e  pequenas  cargas  de  ocupação  (armários,  pias, 

lavatórios) e geralmente são utilizados com os furos na posição horizontal (5).

Os blocos estruturais ou portantes, além de exercerem a função da vedação, 

também  são  destinados  à  execução  de  paredes  que  constituirão  a  estrutura 

resistente  da  edificação,  podendo  substituir  pilares  e  vigas  de  concreto.  Esses 

blocos são utilizados com os furos sempre na vertical (6). 

Os  blocos  cerâmicos  de  alvenaria  devem  ser  leves,  resistentes  e  de  fácil 

manejo  para  que  a  alvenaria  tenha  um  bom  desempenho,  devendo  apresentar 

algumas propriedades para serem comercializados, tais como  (7):  identificação do 

fabricante, formas e dimensões apropriadas para o manuseio e aplicação; facilidade 

de  corte,  apresentando  fratura  do  grão  fino,  homogeneidade  e  cor  uniforme; 

resistência à compressão mínima de 1,5 MPa (Blocos cerâmicos usados com furos 

na horizontal); e absorção entre 8 e 22%, porque valores maiores prejudicam a boa 
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vedação das paredes e valores muito baixos de absorção indicam dificuldades para 

aderir à argamassa.

Os  Estados  da  Paraíba  e  do  Rio  Grande  do  Norte  possuem  uma  grande 

quantidade  de  indústrias  de  cerâmica  vermelha  com  uma  grande  produção  de 

blocos e telhas. Entretanto, assim como no restante do país, não há o conhecimento 

adequado e necessário acerca das características tecnológicas das argilas utilizadas 

por essas indústrias.

O estudo de matérias-primas argilosas empregadas nas indústrias de cerâmica 

vermelha  tem  como  meta  a  busca  de  informações  que  possam  auxiliar  no 

desenvolvimento de produtos e processos (8).

A indústria de cerâmica vermelha produtora de blocos e telhas vem passando 

por  grande  reestruturação  para  atender  às  exigências  do  mercado,  promovendo 

assim  uma  melhora  do  seu  produto  para  conseguir  manter-se  como  empresa 

competitiva  (4).  Para isto,  tornou-se necessário o controle rigoroso das etapas de 

fabricação,  tais  como a seleção e  preparo de matérias-primas,  os  processos de 

conformação, a secagem e o processo de queima. 

Esse  trabalho  objetivou  realizar  um  estudo  das  propriedades  de  blocos 

cerâmicos de  vedação produzidos por  olarias  dos Estados da Paraíba e do Rio 

Grande do Norte, visando avaliar a qualidade e a conformidade dos mesmos em 

relação às especificações exigíveis para utilização em obras de alvenaria. 

MATERIAIS E MÉTODOS

Para realização deste trabalho, foram utilizados blocos cerâmicos de vedação 

fornecidos  por  olarias  dos  estados  da  Paraíba  e  do  Rio  Grande  do  Norte, 

respectivamente identificados por PB e RN. 

O trabalho se inicia com a caracterização das matérias-primas empregadas na 

fabricação dos blocos cerâmicos através das técnicas de análise química, análise 

mineralógica,  análise  granulométrica  e  por  meio  da  determinação  do  índice  de 

plasticidade das massas cerâmicas.

Para a determinação da composição química das amostras foi  utilizado um 

equipamento  de  fluorescência  de  raios-X  (EDX-720  da  marca  SHIMADZU).  A 

análise mineralógica por difração de raios-X foi realizada em amostras na forma de 

pó, num difratômetro da marca SHIMADZU 6000 com radiação monocromática de 

cobre.  A  análise  granulométrica  das  amostras  foi  realizada  no  equipamento  de 
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granulometria a laser, pela técnica de espalhamento laser (Cilas 1064 LD). O índice 

de plasticidade é composto pelo limite de liquidez e do limite de plasticidade, os 

quais compõem o limite de Atterberg. Para realização do ensaio que determina o 

limite de liquidez (LL) foi utilizado o aparelho de Casagrande. Determinado o limite 

de  plasticidade  (LP),  encontramos  o  índice  de  plasticidade  de  Atterberg  (IPA) 

através da diferença entre os dois limites supracitados. Todas as caracterizações 

foram realizadas no Laboratório de Caracterização de Engenharia de Materiais da 

Universidade Federal de Campina Grande (UFCG).

Para  análise  das  propriedades  dos  blocos  cerâmicos  de  vedação,  o 

procedimento experimental  foi  realizado em quatro etapas.  Na primeira  etapa foi 

realizada  a  determinação  das  características  geométricas.  A  segunda  etapa 

compreendeu uma avaliação das características visuais. A terceira etapa consistiu 

na determinação da massa seca (ms)  e do índice de absorção d’água (AA).  Na 

quarta e última etapa,  foi  realizado o ensaio destrutivo de compressão, onde foi 

determinada  a  resistência  à  compressão  individual  (fb)  dos  referidos  blocos 

cerâmicos  de  vedação.  Os  ensaios  de  laboratório  realizados  para  avaliar  as 

características  visuais  e  determinar  as  características  geométricas,  físicas  e 

mecânicas  exigíveis  para  os  blocos  cerâmicos  de  vedação  foram  efetuados 

conforme recomendações técnicas da ABNT NBR 15270-1 e 3 (2005) (9-10). 

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A composição química das massas encontra-se na Tabela 1. Observa-se que 

as amostras apresentam uma composição típica de argila para cerâmica vermelha, 

com predominância de SiO2 e Al2O3 e teores razoáveis de Fe2O3, que confere o tom 

avermelhado aos produtos após a queima. 

O percentual de 53,95% de óxido de silício (SiO2)  e de 23,93% de alumina 

(Al2O3) apresentado pela Massa PB indica a provável presença de argilominerais, 

tais como: caulinita e ilita, bem como a provável presença de sílica livre na amostra. 

A Massa RN apresenta um teor de sílica inferior ao da Massa PB, o que é indicativo 

de que esta argila provavelmente apresenta maior teor de argilomineral. 
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Tabela 1 – Análise química das amostras coletadas

Matérias-primas / 
óxidos (%)

Massa PB Massa RN

SiO2 53,95 45,31
Al2O3 23,93 23,92
Fe2O3 4,85 10,02
K2O 2,60 3,49
MgO 1,66 3,92
CaO 1,22 1,58
TiO2 1,09 1,05
Na20 ---- ---

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

Total 100 100

Como a intensidade da coloração vermelha depende da quantidade de óxido 

férrico  presente,  produtos  cerâmicos  fabricados  com  a  Massa  RN  tenderão  a 

apresentar uma coloração mais avermelhada. 

Quanto aos óxidos alcalinos (K2O e Na2O) e alcalino terrosos (MgO e CaO),  os 

quais  são  importantes  para  formação  da  fase  vítrea  após  a  queima,  foram 

identificados teores maiores para a Massa RN.  

A  perda  ao  fogo  de  10,38%  da  Massa  PB  e  de  9,87%  da  Massa  RN  é 

característica da presença de água livre, adsorvida e de constituição das matérias-

primas, como também da oxidação da matéria orgânica.

A análise  mineralógica  por  difração de raios-X da Massa  RN em estudo é 

discutida com base no difratograma da Figura 1.
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Figura 1 – Difração de raios-X da Massa RN. 
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O difratograma da Massa RN analisada apresenta basicamente as seguintes 

fases cristalinas: mica, caulinita, quartzo, goetita e feldspato (sódico e potássico). 

Observa-se na Figura 1 que os picos de maior intensidade estão associados à mica 

e  ao  quartzo.  A  presença  de  felsdpato  e  quartzo  provavelmente  influencia  o 

comportamento de plasticidade da amostra analisada. No difratograma acima são 

detectados picos de baixa intensidade associados à caulinita e também à goetita 

(hidróxido  de  ferro),  a  qual  irá  influenciar  na  coloração  do  produto  final.  O 

difratograma da Massa PB analisada é semelhante ao da Figura 1, significando que 

a referida massa apresentou as mesmas fases cristalinas da Massa RN.

A Tabela  2  apresenta  a distribuição de tamanho de partículas das massas 

analisadas.

Tabela 2 - Distribuição granulométrica das massas

Concentração
/

Matéria-prima

Diâmetro a 
10%

Diâmetro a 
50%

Diâmetro a 
90%

Diâmetro 
médio

Massa PB 2,35 μm 12,54 μm 73,53 μm 26,89 μm
Massa RN 5,15 μm 30,17 μm 67,85 μm 33,93 μm

De acordo com os dados apresentados na Tabela 2, observa-se que a Massa 

RN apresenta partículas com diâmetros maiores que os das partículas da Massa PB 

a  10%  e  a  50%  de  massa  acumulada,  bem  como  maior  diâmetro  médio  de 

partículas, enquanto que a Massa PB apresenta partículas com diâmetros maiores 

que os das partículas da Massa RN a 90% de massa acumulada.

As amostras apresentam fração argila abaixo do mínimo indicado para massas 

cerâmicas visando a produção de blocos cerâmicos (fração argila entre 20 e 30%). 

Uma vez que a massa cerâmica por não poder ser constituída apenas por argila é 

formulada  contendo  materiais  não  plásticos,  o  que  acarreta  uma  "mistura"  de 

granulometrias, a Massa RN apresenta uma distribuição mais "grosseira" e a Massa 

PB  uma  mais  "fina",  e  foi  esta  última  que  apresentou  uma  composição 

granulométrica mais próxima da indicada pelo diagrama de Winkler para produção 

de blocos cerâmicos.

A Tabela 3 apresenta a plasticidade das massas avaliadas através dos limites 

de Atterberg.
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Tabela 3 – Plasticidade das massas analisadas

Argila IP (Método de Casagrande)
Massa RN 18,00%
Massa PB 23,96%

Com base na literatura, verifica-se que os valores apresentados na Tabela 3 

estão dentro do intervalo observado para cerâmica vermelha, que é de 10 a 30% 

para o índice de plasticidade. Observa-se que as massas RN e PB são classificadas 

como  altamente  plásticas,  uma  vez  que  apresentam  índice  de  plasticidade 

superiores  a  15%,  o  qual  é  o  limite  mínimo  para  uma  argila  ser  considerada 

altamente plástica. Essa plasticidade depende da presença de fração argilosa e é 

também  influenciada  pela  morfologia  das  partículas,  composição  química  e 

mineralógica. A Massa PB apresentou maior plasticidade, o que está de acordo com 

os dados apresentados anteriormente, pois esta massa possui menor granulometria, 

o  que  provavelmente  está  relacionado  com  uma  maior  quantidade  de  material 

plástico.

De acordo com os resultados expressos na Tabela 4,  a qual  apresenta os 

valores médios referentes às dimensões das faces (largura, altura e comprimento), 

as espessuras das paredes externas e dos septos, os valores do desvio em relação 

ao esquadro e a planeza das faces dos corpos de prova analisados, observou-se 

que  todos  os  referidos  blocos  cerâmicos  atendem  a  norma  quanto  a  estas 

características. 

Tabela 4 – Resultados das características geométricas dos blocos

Blocos Largura 
(mm)

Altura 
(mm)

Comprimento 
(mm)

Paredes
Externas

(mm)

Septos 
(mm)

Esquadro 
(mm)

Planeza 
(mm)

PB 90,0 190,3 192,6 7,2 6,8 2,2 1,8

RN 90,5 190,3 187,9 7,2 6,7 2,4 2,0

Após  as  caracterizações  geométricas  foi  realizada  uma  análise  das 

características  visuais  dos blocos cerâmicos PB e  RN,  verificando-se  que todos 

atenderam aos critérios de avaliação da aparência, uma vez que não apresentaram 

quebras, superfícies irregulares ou deformações. 
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Conforme  os  resultados  expressos  na  Tabela  5,  referentes  ao  Índice  de 

absorção d’água (AA), verificou-se que, imersos em água à temperatura ambiente 

por 24 horas, os blocos RN apresentaram uma média do índice de absorção d’água 

dentro  da  faixa  estabelecida  pela  norma,  que é entre  8  e  22%.  Por  outro  lado, 

quando o procedimento de determinação do índice de absorção d’água foi realizado 

novamente, só que agora com os mesmos blocos sendo mantidos completamente 

imersos  em  água  fervendo  por  2  horas,  o  valor  médio  referente  ao  índice  de 

absorção d’água foi  abaixo da faixa estabelecida pela norma. Segundo a norma, 

havendo divergência quanto ao resultado do ensaio,  deve prevalecer o resultado 

obtido em água fervendo. Desta forma, os corpos de prova RN analisados não estão 

conforme a norma, já que os índices ficaram fora do intervalo de 8% a 22%.

Tabela 5 – Determinação do índice de absorção d’água (AA)

Corpos de 
Prova 

Índice de Absorção D’Água 
(%) (Em água à temperatura 
ambiente durante 24 horas)

Índice  de  Absorção  D’Água 
(%) (Em água fervendo por 2 
horas)

PB (Média) --- 10,70
RN (Média) 8,27 6,69

Os blocos PB ensaiados para a obtenção do índice de absorção de água, onde 

os mesmos foram mantidos completamente imersos em água fervendo por 2 horas, 

estavam em conformidade com a norma. 

De acordo com os resultados expressos nas Tabelas 6 e 7, todos os blocos 

cerâmicos submetidos ao ensaio destrutivo de resistência mecânica à compressão 

apresentaram resistência inferior a 1,5 MPa, o que implica na rejeição dos lotes de 

blocos PB e RN pelo não atendimento ao valor mínimo de resistência especificado 

na norma NBR 15270-1 (2005). 

Tabela 6 - Resultados da resistência mecânica à compressão dos blocos

Corpos de Prova Carga 
Aplicada (KN)

Resistência à 
Compressão (MPa)

RN (Média) 12,32 0,73
PB (Média) 17,83 1,03
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Tabela 7 - Resultados da resistência mecânica à compressão dos blocos na 
condição não saturada 

Corpos de Prova Carga 
Aplicada (KN)

Resistência à 
Compressão (MPa)

RN (Média) 17,00 1,00
PB (Média) 21,67 1,25

Com relação aos resultados da resistência mecânica à compressão dos blocos 

RN  e  PB  na  condição  não  saturada  (Tabelas  7),  verificou-se  um  aumento  da 

resistência  mecânica  dos referidos  blocos quando comparado aos resultados da 

resistência  mecânica dos blocos RN e PB em estado de saturação (Tabelas 6). 

Comparando os resultados da resistência à compressão na condição saturada e não 

saturada,  verificou-se  que  os  blocos  PB  apresentaram  melhores  propriedades 

mecânicas que os blocos RN.

CONCLUSÕES

Com base nos resultados obtidos após realizar a caracterização das matérias-

primas empregadas na fabricação dos blocos cerâmicos de vedação produzidos por 

olarias dos Estados da Paraíba e do Rio Grande do Norte, bem como analisar as 

propriedades dos referidos blocos, podemos concluir que:

 as  amostras  caracterizadas  apresentaram  composições  químicas  com 

predominância de SiO2 e  Al2O3 e  teores razoáveis  de Fe2O3,  sendo estas 

típicas para cerâmica vermelha; 

 a análise mineralógica das Massas PB e RN detectou a existência de mica, 

caulinita, quartzo, goetita e feldspato;

 as Massas PB e RN possuem granulometria com baixo teor de fração argila 

em comparação com a composição granulométrica indicada pelo diagrama de 

Winkler para produção de blocos cerâmicos;

 com  relação  as  características  visuais  e  as  características  geométricas, 

verificou-se que os lotes com amostragens de blocos cerâmicos PB e RN 

atenderam os requisitos exigidos pela norma;

 os blocos apresentaram índice de absorção de água dentro do intervalo de 

8%  a  22%,  porém,  quanto  a  resistência  à  compressão  apresentaram 

resistência inferior a 1,5 MPa. 
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COMPARATIVE STUDY OF CERAMIC BLOCKS FOR MASONRY PRODUCED IN 
PARAÍBA AND RIO GRANDE DO NORTE

ABSTRACT

The aim of this study to analyze the properties of ceramic blocks produced by the 

states of Paraiba and Rio Grande do Norte. For this, the raw materials used in the 

fabrication  of  these  blocks  were  characterized  using  the  techniques  of  chemical, 

granulometry and mineralogical analysis and determination of the plasticity index of 

mixture ceramic. The properties of the ceramic blocks were determined by evaluating 

the geometric and visual characteristics and determining the water absorption and 

compressive strength, according to technical recommendations ABNT NBR 15270. It 

can be observed that samples have chemical compositions with a predominance of 

SiO2 and Al2O3 and Fe2O3 and they are composed of mica, kaolinite, quartz, feldspar 

and goethite. It was also noted that all blocks showed compressive strength less than 

1.5 MPa.

Key-words: ceramic blocks, raw materials, mixture ceramic, properties.
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