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A argila utilizada na fabricação de produtos de cerâmica estrutural deve atender a 

requisitos de qualidade que são influenciados por suas características química, 

física, mineralógica e microestrutural, as quais controlam as propriedades cerâmicas 

dos produtos finais. Este trabalho visa caracterizar a argila usada na fabricação de 

telhas e blocos cerâmicos. A argila foi caracterizada através de ensaios de FRX, 

DRX, análise térmica diferencial e termogravimétrica, limites de Atterberg e 

distribuição de tamanho de partículas. Corpos de prova foram conformados, secos à 

110ºC e queimados à 900ºC em forno industrial e foram submetidos a ensaios de 

absorção de água, porosidade aparente, massa específica aparente e tensão de 

ruptura à flexão. Os resultados evidenciam que a composição química da argila é 

rica em sílica e alumina e apresenta teores de caulinita adequados para uso em 

cerâmica estrutural. As propriedades cerâmicas avaliadas nos corpos de prova 

atendem parcialmente aos valores das argilas-padrão brasileiras para uso em 

cerâmica estrutural. 
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INTRODUÇÃO 
 

A argila é um material natural, terroso, de granulometria fina, e suscetível à 

moldagem por apresentar consistência plástica em presença de certa quantidade de 

água (1) (2). Pode apresentar características como composições química e 

mineralógica, cor e plasticidade diferentes em função do processo de formação e de 

fatores de alteração durante sua consolidação (3). Tais características química e 
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mineralógica, além da física e da microestrutural se inter-relacionam e influenciam 

as propriedades cerâmicas de telhas e blocos, produtos finais da indústria de 

cerâmica estrutural.  

A partir de ensaios cerâmicos em corpos de prova de argila pode-se classificá-

la em função da comparação com os valores das argilas-padrão brasileiras para uso 

em cerâmica estrutural, propostos por Souza Santos (2) e assim determinar se a 

argila é adequada ou não a determinado uso. A partir da caracterização da argila 

pode-se também propor mudanças no processo produtivo para adequação e 

melhoria das características que se pretende obter dos produtos finais. 

Entretanto, a matéria-prima argilosa usada nas fábricas, na maioria dos casos 

é escolhida empiricamente, sem testes de caracterização e classificação de uso. Tal 

fato dificulta a padronização e qualidade do produto final (4) (5).  

Estima-se que sejam consumidos 10,3 milhões de toneladas de argila/mês 

pelas indústrias brasileiras de cerâmica estrutural para produzirem 5,3 bilhões de 

peças/mês entre telhas e blocos usados na indústria da construção civil (6).  

Considerando a importância da caracterização da argila em uso nos processos 

industriais, também ressaltada por Morais e Sposto (7) e Macedo et al. (8), o objetivo 

do trabalho é caracterizar uma argila  usada na fabricação de telhas e blocos 

cerâmicos em fábrica de cerâmica estrutural situada no estado do Espírito Santo. 

 
MATERIAIS E MÉTODOS 
 

A amostra de argila foi coletada em pilha de armazenagem de matéria-prima 

em uma fábrica de cerâmica estrutural situada no município de Colatina-ES. Depois 

de coletada, a argila foi destorroada com auxílio de almofariz, homogeneizada e 

quarteada.  

Parte do material foi destinada para realização de ensaios de caracterização, e 

parte foi utilizada para confecção dos corpos de prova conforme metodologia de 

Souza Santos (2).  

A caracterização da argila foi feita através de: fluorescência de raios X (FRX) 

em espectrômetro marca Philips modelo PW2400; difração de raios X (DRX) com 

fonte de cobre (radiação K α) em aparelho Philips X-PERT MPD; análise térmica 

diferencial (ATD) e diferencial termogravimétrica com razão de aquecimento de 

10ºC/minuto, em atmosfera de ar, em aparelho Shimadzu DTA-50; limites de 
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Atterberg segundo normas da ABNT (9) (10); e análise granulométrica por difração a 

laser em equipamento Mastersizer 2000 da Malvern.  

Com os materiais passados na peneira nº 80 da ABNT (abertura de 0,18mm) 

foram confeccionados corpos de prova prismáticos (barras) com dimensões de 20 

mm x 60 mm x 5 mm por prensagem a 250 Kgf/cm² em prensa Marcon de 

capacidade de carga de 15 t.  

Os corpos de prova (Fig. 1) foram secos em estufa à 110ºC por 24h, sendo 

posteriormente verificada a perda de massa e a tensão de ruptura à flexão. Em 

seguida, parte dos corpos de prova foi queimada em forno industrial contínuo tipo 

túnel por 24h a uma temperatura máxima na zona de queima de 900ºC em fábrica 

de cerâmica estrutural.  

  

  
(a) Prensagem (b) Barras 

Fig. 1 – Detalhes dos corpos de prova  

 
Depois da queima as barras foram submetidas a ensaios de absorção de água, 

porosidade aparente, massa específica aparente, tensão de ruptura à flexão, perda 

de massa e retração de queima de acordo com metodologia de Souza Santos (2).   

 
RESULTADOS E DISCUSSÃO  
 

Conforme mostra a análise química (Tab.1), a argila apresenta uma 

composição química com predominância de sílica e de alumina, com valores 43,62% 

e 28,15% respectivamente. Esses valores se situam nos intervalos de 43,2% a 

77,6% para sílica e de 6,8% a 38% para alumina, citados por Souza Santos (2). O 

óxido de ferro, com teor de 12,04%, normalmente encontrado nas argilas, confere a 

cor avermelhada após queima. 

O percentual da perda ao fogo de 12,62% encontrado está situado no intervalo 

de 6% a 15,7% (2) específico para matérias-primas argilosas de cerâmica estrutural.  

seca queimada 
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Tabela 1 - Composição química por FRX da argila 

Composição em óxidos constituintes (% em peso) 

SiO2 Al2O3 Fe2O3 TiO2 K2O MgO P2O5 Na2O CaO MnO PF 

43,62 28,15 12,04 1,34 1,02 0,38 0,23 0,23 0,16 ˂ 0,05 12,62 

Nota: PF = perda ao fogo 
 

O difratograma de raios X (Fig. 2) indica que o argilomineral predominante é a 

caulinita. A presença de caulinita obtida no DRX confirma o resultado obtido na FRX, 

pois em geral, a argila com elevado teor de alumina apresenta a caulinita como 

principal argilomineral (11). Foram detectados também ilita e quartzo, o qual é uma 

forma cristalina da sílica, encontrada na análise química.  

 
Fig. 2 – Difratograma de raios X da argila 

 
A Fig. 3 apresenta o comportamento térmico da argila onde podemos ver que a 

110ºC não ocorreu formação de pico endotérmico, pois não há água entre as 

camadas estruturais, o que indica ser uma caulinita bem cristalizada (2). Entre 200ºC 

e 300ºC ocorreu um pico endotérmico que corresponde, provavelmente, à perda de 

matéria orgânica. O pico endotérmico de maior intensidade ocorreu em 500ºC, 

característico da reação de desidroxilação dos argilominerais. Não foi possível 

observar no gráfico a fase de vitrificação que iniciaria em cerca de 950ºC. Na curva 

da análise termogravimétrica (TG) verifica-se que a perda de massa na argila foi de 

16,28%, valor coerente para uma argila caulinítica.  
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Fig. 3 – Curvas DSC/TG/DTG da argila  
 

Para avaliar a plasticidade da argila foram determinados os limites de 

Atterberg. O índice de plasticidade (IP) obtido de 25,46% indica que a argila é 

altamente plástica (IP ≥ 15), o que pode ser relacionada a presença de matéria 

orgânica, que influencia no valor de 12,62% obtido da perda ao fogo na FRX. Esse 

valor de IP faz a argila demandar uma quantidade maior de água na conformação, o 

que exige secagem mais prolongada. Entretanto, segundo Vieira (12), resulta em 

resistência mecânica à seco satisfatória devido a boa coesão entre os argilominerais 

presentes na argila altamente plástica. Quanto ao limite de plasticidade (LP), de 

42%, em se tratando de uma argila caulinítica, está dentro do intervalo de 8,9% a 

56,3% (3).   

Na análise da distribuição granulométrica verifica-se que a argila apresenta 

diâmetro efetivo de 2,94 µm. Observa-se que cerca de 6,6% dos grãos são menores 

que 2 µm; 48% dos grãos tem tamanhos entre 2 µm e 20 µm e 45,4% dos grãos são 

maiores que 20 µm. O que indica que a argila possui baixa fração argila, ou seja a 

minoria dos grãos são menores que 2 µm, quando o ideal seria a maioria dos grãos 

serem menores de 2 µm, o que pode resultar na diminuição da resistencia mecânica.  

Os resultados obtidos das características cerâmicas nos corpos de prova são 

apresentados na Tab. 2, que também faz referência aos valores prescritos em 

Souza Santos (2). Os valores médios para a tensão de ruptura à flexão nos corpos de 

prova secos (1,33 MPa), da absorção de água (24,77%) e da massa específica 

aparente (1,67 g/cm³) atenderam aos respectivos valores: 0,5 MPa a 7,0 MPa; 

máximo de 25%; 1,5 g/cm³ a 2,0 g/cm³, que são prescritos das argilas-padrão 

brasileiras para utilização em cerâmica estrutural (2).  
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A perda de massa na secagem corresponde ao teor de umidade adotado para 

prensagem das barras de cerca de 10%. Quanto à perda de massa na queima, que 

foi de 12,62%, valor igual ao encontrado na FRX, pode contribuir para o aumento na 

porosidade aparente das peças, que foi de 41,33%, a qual não atendeu ao limite 

máximo de 35% para uso em cerâmica estrutural.  Tal problema pode ser resolvido 

otimizando a temperatura de queima ou a composição da massa cerâmica.  

A tensão de ruptura à flexão nos corpos de prova queimados (4,23 MPa) não 

atendeu ao valor mínimo de 6 MPa, prescrito para as argilas-padrão brasileiras (2). Já 

as retrações lineares após secagem e após queima atenderam aos valores de 

referência (2) não representando fonte de defeitos nas peças.  

 
Tabela 2 – Características cerâmicas da argila – valores médios 

Característica Unid. Barras Referência (2) 

Tensão de ruptura à flexão após secagem  MPa 1,33 0,5 a 7,0 

Tensão de ruptura à flexão após queima  MPa 4,23 ≥ 6,0 

Absorção de água  % 24,77 ≤ 25 

Porosidade aparente  % 41,33 ≤ 35 

Massa específica aparente  g/cm³ 1,67 1,5* a 2,0 

Perda de massa à secagem  % 9,27 - 

Perda de massa à queima  % 12,62 - 

Retração de secagem  % 0,07 3 a 10** 

Retração de queima  % 2,36 2 a 17** 

Nota:*valor aproximado; **valor para argila caulinítica. 

 
CONCLUSÕES 
 

A caracterização química e mineralógica da argila usada como matéria-prima 

em fábrica de cerâmica estrutural no ES demonstrou que o mineral predominante é 

a caulinita, sendo a argila considerada sílico aluminosa. A argila contém teor de 

quartzo adequado que auxilia na reduzida retração linear e contém o necessário teor 

de ferro para obtenção da cor avermelhada característica dos produtos de cerâmica 

estrutural. A distribuição granulométrica apresenta baixo teor da fração argila, mas 

apresenta plasticidade adequada para uso em cerâmica estrutural. 

Os valores encontrados de tensão de ruptura à flexão nos corpos de prova 

secos, absorção de água e massa específica aparente atendem aos valores das 

argilas-padrão brasileiras para uso em cerâmica estrutural encontrados na literatura. 
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Porém, a porosidade aparente e a resistência à flexão nos corpos de prova 

queimados não atenderam aos limites. Para contornar tais problemas pode-se 

otimizar a temperatura de queima ou a composição da massa cerâmica.  

A argila pode ser considerada adequada para a produção de cerâmica 

estrutural com possíveis otimizações para diminuição da porosidade aparente, a 

qual influenciará na melhoria da tensão de ruptura à flexão das peças a serem 

produzidas. 
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CHARACTERIZATION AND EVALUATION OF CERAMIC PROPERTIES OF CLAY 

USED IN STRUCTURAL CERAMICS 
 

ABSTRACT 
 
The clay used in the manufacture of structural ceramic products must meet quality 

requirements that are influenced by their chemical, physical, mineralogical and 

microstructural characteristics, which control the ceramic properties of the final 

products. This paper aims to characterize the clay used in the manufacture of 

ceramic roof tiles and bricks. The clay was characterized through XRF, XRD, 

thermogravimetry and differential thermal analysis, Atterberg limits and particle size 

distribution. Specimens were shaped, dried at 110°C, and burned at 900ºC in an 

industrial kiln. After that, they were submitted to tests of water absorption, apparent 

porosity, bulk density and flexural strength. The results show that the chemical 

composition of clay has significant amount of silica and alumina and adequate levels 

of kaolinite for use in structural ceramic. The ceramic properties evaluated in the 

specimens partially meet the requirements of the Brazilian standard-clays for 

structural ceramics. 

 
 
 
Key-Words: clay, characterization, structural ceramic. 
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