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RESUMO 
 

O Município de Anápolis está localizado a 48 quilômetros da Capital, Goiânia, 

na Mesorregião do Centro Goiano, que faz parte do eixo Goiânia-Anápolis-Brasília, 

tendo uma economia voltada para a indústria de transformação, medicamentos, 

cerâmica, comércio atacadista e indústria automobilística, possuindo uma população 

de 335.960 habitantes (IBGE, 2009). O objetivo deste trabalho é a caracterização 

física e mineralógica de três amostras de argila dessa região. As argilas foram 

caracterizadas por meio de determinação de distribuição granulométrica, limites de 

Atterberg, composição química, difração por raios X e análise térmica diferencial e 

termogravimétrica. Foram produzidos corpos de provas (Cps) por extrusão e 

queimados a 750º, 950º e 1050ºC. Após o processo de queima determinou-se a 

absorção de água, módulo de ruptura a flexão. Os resultados analisados mostram a 

composição física e mineralógica da matéria-prima e conclui-se que está 

caracterização permite estimar que as três amostras sejam adequadas para a 

produção de produtos cerâmicos.  
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INTRODUÇÃO 
 

 As argilas se originam a partir de modificações de minerais da rocha de origem 

pela atuação da água das chuvas, auxiliadas pelos ácidos provenientes da 

decomposição de restos vegetais. A conseqüência dessa transformação é uma 

mistura de argilas, com minerais que não se alteram, como por exemplo, o quartzo. 

Essas são as chamadas argilas residuais ou primárias. No entanto a natureza 

continua agindo através da água das chuvas e deslocando esses minerais formados 

para locais às vezes distantes milhares de quilômetros de onde foram originados. 

Durante esse transporte há uma seleção das partículas por tamanho, e os novos 

depósitos formados são considerados mais puros. Essas são as chamadas argilas 

transportadas, secundárias ou sedimentares (1, 2). 

  As argilas são o eixo principal da existência da cerâmica. Embora as argilas se 

encontrem em quase toda a superfície terrestre, as suas propriedades variam de 

forma significativa consoante a zona onde são encontradas. Algumas podem ser 

utilizadas tal como são extraídas, enquanto outras devem ser purificadas e 

misturadas para se tornarem moldáveis (3). 

O Município de Anápolis está localizado a 48 quilômetros da Capital, Goiânia, 

na Mesorregião do Centro Goiano, que faz parte do eixo Goiânia-Anápolis-Brasília, 

tendo uma economia voltada para a indústria de transformação, medicamentos, 

cerâmicas, comércio atacadista e indústria automobilística, possuindo uma 

população de 335.960 habitantes (IBGE) (4). É considerado o Município Goiano mais 

rico depois da Capital, representando 5,4% do PIB de Goiás. As olarias localizadas 

nesse município estão voltadas para produção de tijolos, telhas, lajotas, canos entre 

outros. 

O objetivo deste trabalho foi realizar uma caracterização tecnológica de três 

amostras de argilas do Município de Anápolis-Go. Visando conhecer melhor as 

propriedades tecnológicas e determinar os processos produtivos mais adequados 

para sua aplicação.  

 
MATERIAIS E MÉTODOS 
 
 As amostras de argilas (Figura 1) deste trabalho foram enviadas e 

encaminhadas ao Laboratório de Engenharia Civil (LECIV), onde foram 

homogeneizadas e quarteadas, em seguida foram geradas alíquotas para os 

ensaios de caracterização e tecnológicos.  
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Figura 1 – Amostras como recebido 

                                                                                                 

 As amostras foram analisadas na forma de pó, sendo passadas em várias 

peneiras conforme a norma técnica da ABNT e armazenadas em estufa a 110ºC. 

 Foram realizados os ensaios para determinar à distribuição granulométrica a 

via úmido por peneiramento e sedimentação conforme norma técnica da ABNT, NBR 

7181(5). Os Limites de Atterberg foram determinados segundo norma técnica da 

ABNT, NBR – 7180(6,7).  

 As amostras foram quimicamente analisadas, por fluorescência de raios-X, com 

equipamento EDX-700 modelo SHIMADZU, que teve como objetivo identificar os 

possíveis elementos presentes nas amostras e auxiliar na identificação mineralógica.  

 As caracterizações mineralógicas das amostras foram realizadas em ensaios 

de difração de raios-X, equipamento XRD-7000 do modelo SHIMADZU com ângulo 

de varredura de 2 θ (5 a 80°) a uma velocidade de 2º/min. 

 As amostras foram analisadas por Análise Térmica Diferencial (ATD) e 

Termogravimétrica (TG), com razão de aquecimento 10ºC/min pelo equipamento BP 

Engenharia RB-3000 com o objetivo de analisar as transformações térmicas 

ocorrentes nas amostras através de seu aquecimento. 

 Os corpos de prova foram confeccionados por extrusão na forma prismática 

(10,0 x 2,54 x 1,0 cm³) e depois foram secos em estufa a 110° C por um período de 

24 horas. A queima foi realizada em forno de laboratório tipo mufla em temperaturas 

variando de 750°C, 950ºC e 1050°C. Utilizou-se uma taxa de aquecimento de 

2°C/min e 3 h de tempo de permanência nas temperaturas de patamar. O 

resfriamento foi obtido por convenção natural, desligando-se o forno. Após a queima, 

foram determinadas as seguintes propriedades: Absorção de Água (%), Variação 

Linear (%) e Tensão de Ruptura à Flexão (kgf/cm³). 

 
RESULTADOS E DISCURSSÂO 
 
 A Tabela 1 apresenta os resultados obtidos com os ensaios realizados via 

úmido por peneiramento e sedimentação das amostras.  
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Tabela 1 – Resultado da análise granulométrica  

Pontos de coleta 
Argila 

(%) 
Silte 
 (%) 

Areia (%) Pedregulhos (%) 

Fina Média Grossa Fina Média Grossa 

A1 56 37 7 - - - - - 

A2 58 33 9 - - - - - 

A3 65 29 6 - - - - - 

 

 Analisando os dados obtidos (tabela 1) das frações granulométricas pode-se 

verificar que as amostras estão dentro dos parâmetros adequados para o uso em 

cerâmica vermelha (8). 

 A Tabela 2 mostra os limites de Atterberg das amostras A1, A2 e A3, 

representados por uma média de cinco corpos de prova. 
Tabela 2 – resultado do Limites de Atterberg das amostras A1, A2 e A3. 

Amostra Limite de Liquidez (%) Limite de Plasticidades (%) Índice de Plasticidades (%) 
A1 78 42 36 
A2 74 30 44 
A3 71 26 45 

 

 As porcentagens das frações argila e silte apresentam valores similares e os 

resultados dos índices de plasticidade apresentaram valores diversificados, sendo 

que a amostra A1 foi a que apresentou o valor mais baixo. Isto pode ser devido à 

porcentagem de areia fina que ocorreu neste ponto. Porém, não afeta para a 

elaboração de artefatos cerâmicos visto que segundo o sistema unificado de 

classificação dos solos (USCS) as amostras foram classificadas como argilas 

inorgânicas de alta plasticidade (CH). 

 Na tabela 3 estão apresentadas as composições químicas das argilas após 

secagem à 110ºC. 
Tabela 3 – Composição química das amostras (% de massa) 

 SiO2 Al2O3 Fe2O3 SO3 CaO TiO2 K2O V2O5 MnO CuO Cr2O3

A1 39,71 35,19 15,94 4,14 1,09 1,00 0,72 0,11 0,04 0,03 - 

A2 41,03 37,99 10,83 5,10 0,65 1,08 0,52 0,06 - 0,02 0,06 

A3 46,50 37,68 4,42 6,03 0,92 1,00 0,58 0,06 - - 0,05 

 

 Analisando os valores da tabela 3, verificou-se que as argilas estudas 

apresentam variações de SiO2 entre 39,71% a 46,50%, de Al2O3 entre 35,19% a 

37,99 % e de Fe2O3  entre 4,42% a 15,94%. A quantidade Fe2O3 encontrada, nas 

amostras A1 e A2, as caracterizam como argilas de queima vermelha, além de agir 

como fundente.  
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 A Figura 2 apresenta os difratogramas das matérias-primas estudadas, com as 

seguintes fases cristalinas: caulinita, ilita, goethita e Quartzo. De acordo com os 

difratogramas a caulinita é o principal constituinte das amostras analisadas, sendo 

que também foi observados presença de ilita, quartzo e goethita como foi observado 

na composição química um elevado teor de FeO nas amostras analisadas.  

Amostra A1 Amostra A2 

 

 

 

 

 

 

Amostra A3 

Figura 2- Difração de Raios X das amostras  

 

 A figura 3 representa as curvas de Análise térmica diferencial e 

termogravimétrica das amostras de solo. A interpretação que se pode realizar a 

partir dessas curvas é a seguinte: (1) a temperatura inferior a 200ºC os picos 

endotérmicos apresentam a perda de água da umidade ou água adsorvida nas 

amostras; (2) entre as temperaturas de 550ºC a 600ºC ocorreram reações 

endotérmicas e perda de massa mais acentuada que está relacionada com a 

eliminação da água interna da rede cristalina (perda de OH-) ou desidroxilação dos 

argilominerais (9); (3) o único pico exotérmico aparece ao 980ºC, pico característico 

das argilas cauliníticas que está associada com a formação de α-Al2O3 ou nucleação 

de Mulita.  
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Figura 3 – Resultado das análises de ATD e TG das amostras 

 

 Analisando as curvas da análise termogravimétrica observa-se que ocorreu 

uma perda de massa próxima em todas as amostras, variando de 17 a 19%. 

 As Figuras 4 e 5, abaixo, apresentam os testes de absorção de água e 

variação linear dos CPs queimados a temperaturas de 750º, 950º e 1050º. As 

amostras foram identificadas como A1 (amarela), A2 (vermelha) e A3 (cinza). 

 

Figura 4 – Percentagens de absorção de 

água 

 

Figura 5 – Percentagens da Variação 

Linear  

 

 Observou-se que a absorção de água (Figura 4) decresce com o aumento da 

temperatura de queima. A maior porcentagem de absorção de água foi observada 

na amostra A1 e a amostras A3 obteve menor porcentagem de água absorvida em 

qualquer temperatura de queima. 

 A variação linear cresce conforme a temperatura de queima, como mostra a 

figura 5. Souza Santos (1) comenta que para corpos de provas extrudados os limites 

são inferiores a 14%, quando queimados a 950°C. Observou-se que os valores 

encontrados para as argilas de Anápolis estão dentro do limite. 
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  A Figura 6 apresenta a tensão de ruptura à flexão dos Corpos de Provas. 

Através dos resultados observa-se que a A3 não apresenta bom resultado com o 

aumento da temperatura, já a amostra A2 apresentou pouca variação de aumento 

da resitencia em relação  a amostra A1 que obteve melhor resultado em 

comparação com as amostras estudadas. 

 
Figura 6 – Valores de Tensão de Ruptura à Flexão  

 
CONCLUSÕES 
  
 Com as análises de caracterização pode se observar que as argilas 

apresentaram resultados satisfatórios para a utilização destas amostras na 

fabricação de produtos cerâmicos. Observou-se também que são argilas cauliníticas 

com alto teor de FeO podendo assim trabalhar com tipos de produtos na área de 

cerâmica vermelha.  Também foi observado que as temperaturas de queima 

obtiveram uma variação nos resultados apresentados, por tanto a amostra A2 nos 

ensaios de absorção de água, retração linear e ensaio de flexão, apresentou valores 

indicados na literatura para argilas usadas na produção de produtos cerâmicos. 
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TECHNOLOGICAL CHARACTERIZATION OF CLAYS FROM THE CITY OF 
ANÁPOLIS-GO FOR THE USAGE IN CERAMIC PRODUCTS 

 

 The city of Annapolis is located 48 kilometers from the capital, Goiânia, in Goiás 

Center Mesorregion, which forms part of the Annapolis-Brasilia-Goiania axis, with an 

economy focused on manufacturing industry, pharmaceuticals, ceramics, wholesale 

and automobile industry, having a population of 335, 960 inhabitants (IBGE, 2009). 

The objective of this work is the physical and mineralogical characterization of three 

samples of clay of that region. The clays were characterized by granulometry 

determining distribution, Atterberg limits, chemical composition, X-ray diffraction and 

differential thermal analysis and thermogravimetry. Samples (cps) were obtained  by 

extrusion and fired at 750 °, 950 ° and 1050 ° C. After the burning process it was 

determined the water absorption, bending rupture’s modulus. The analyzed results 

show the physical and mineralogical composition of raw materials and concluded that 

this characterization allows to estimate that the three samples are appropriate or not 

for the production of ceramic products. 

Keywords: Anápolis, characterization, ceramic 
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