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Resumo 
 

Este trabalho foi realizado no Município de Campos dos Goytacazes/RJ, 

durante o qual se caracterizou tecnologicamente, quatro solos residuais coletados 

na região. Procurou-se determinar as suas propriedades, tal como a análise das 

cores pós queima, visando à sua utilização em cerâmica artística. Para tal, os 

ensaios foram realizados nos Laboratórios da Universidade Estadual do Norte 

Fluminense Darcy Ribeiro (UENF) e são eles: granulometria (por peneiramento e 

sedimentação), massa específica real dos grãos, análise química por fluorescência de 

raios X, identificação mineralógica por difração de raios X, análise térmica diferencial 

(ATD) e análise termogravimétrica (TG). Os solos foram analisados antes com 

secagem a 110° C e após a queima as diferentes temperaturas (500°C, 750°C e 

950°C). Os resultados analisados mostraram a composição física, química e 

mineralógica da matéria prima. Após a queima foi possível observar diversas 

variações de cores. 
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INTRODUÇÂO 
 

O Município de Campos dos Goytacazes, no Estado do Rio de Janeiro, tem no 

pólo cerâmico uma de suas mais importantes atividades econômicas. Este pólo 
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congrega, hoje, mais de cem indústrias produtoras, as quais geram, mensalmente, 

cerca de noventa milhões peças, entre telhas, tijolos e lajotas. Essas indústrias 

atualmente têm gerados empregos, em função do tipo das atividades desenvolvidas, 

vinculando uma determinada faixa etária de trabalhadores, ou seja, um perfil capaz 

de desenvolver, de certa forma, trabalhos que exigem esforço físico. Assim 

excluindo aqueles que não atendem esse perfil (1). 

Como percussor da ideia de inclusão social através da arte cerâmica foi criado 

o projeto Caminhos de Barro, implantado pela UENF, no ano de 2000, tendo como 

finalidade capacitar, na arte cerâmica artesanal, as comunidades excluídas do 

processo industrial na produção de tijolos e telhas. Contribuindo assim para o 

processo de desenvolvimento econômico do Pólo Cerâmico da região (1). 

 As artesãs do projeto fazem atualmente, artefatos cerâmicos com a matéria-

prima da região, mas o material de acabamento das peças, no caso o engobe, é 

comprado ou então usado o da própria região, sem nenhum estudo prévio. A falta de 

estudo destes materiais regionais, para a fabricação do engobe, gera problemas na 

produção destes artefatos, inutilizando-se várias peças. 

 A decoração com engobes finos (“terra sigillata”) (2) é uma antiga técnica 

amplamente utilizada pelos Egípcios, pelos Gregos e pelos Romanos, tendo-se 

expandido no século XVIII pela Inglaterra e restante da Europa. Trata-se de uma 

argila líquida, geralmente colorida, muito utilizada para desenhar, pintar e decorar as 

peças de cerâmica (3).  

 A importância da utilização de engobe no artesanato além de dar uma beleza 

na peça ajuda a proteger e a solucionar diversas imperfeições das argilas. Como por 

exemplo: ajuda a tapar os poros, mudar a cor da argila de base, contribui para fixar 

os óxidos e ajudar a fixar os corantes (3).  

 O objetivo deste trabalho é estudar diferentes tipos de solos residuais visando 

aplicação de engobes naturais em cerâmica artística, pois, hoje em dia, a crescente 

conscientização ecológica vem buscando uma reutilização de matérias-primas 

naturais, de modo a diminuir o impacto ambiental provocado pelos processos 

sintéticos de fabricação. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 
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 Nessa pesquisa foram estudados quatro tipos de solos retiradas na região de 

Campos dos Goytacazes-RJ, as amostras foram identificadas por S1, S2, S3 e S4, 

de acordo com a figura 1.   

 

Figura 1 – Amostras de solos da região de estudo 
 

 Para a realização dos ensaios foram utilizados cerca de 1kg de matéria-prima 

de cada amostra. O ensaio de análise Granulométrica foi realizado por via úmido por 

peneiramento e sedimentação conforme a NBR 7181(4) e ensaio de Massa 

específica real dos grãos seguiu de acordo a NBR 6508(5). Para a realização dos 

ensaios a seguir as amostras foram peneiradas a 200 #, são eles: Análise Química 

Quantitativa (EDX-700, modelo SHIMADZU), Difração de Raios X (XRD700, modelo 

SHIMADZU) com radiação Cu-Kα variando de 5º a 80ºC, Análise térmica diferencial 

e Análise termogravimétrica (BP300, modelo BP Engenharia) com uma velocidade 

de 10º/min e temperatura máxima de 1100º. Após queima das amostras a 

temperatura de 500º, 750º e 950ºC foram realizadas análise de difração de raios X, 

para verificar as transformações cristalinas dos minerais presentes nas amostras. 

 
RESULTADO E DISCUSSÕES 
 
 A Tab. 1 apresenta os resultados da análise granulométrica das amostras. As 

denominações S1, S2, S3, S4 representam as amostras de solos em estudo. 

Tabela 1: Resultado da análise granulométrica 

Pontos de coleta Argila 
(%) 

Silte 
 (%) 

Areia (%) Pedregulhos (%) 
Fina Média Grossa Fino Médio Grosso 

S1 32 24 11 21 12 1 - - 

S2 54 7 9 18 12 - - - 

S3 18 32 19 17 13 2 - - 

S4 17 39 12 17 13 2 - - 
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 Analisando os dados obtidos na Tab. 1, pode-se verificar que as amostras S1 

e S2 foram classificadas como argilas inorgânicas de alta plasticidade e as amostras 

S3 e S4 como argilas inorgânicas de média plasticidade.  

  
Tabela 2 : Resultado da massa específica real dos grãos 

Pontos Massa Específica Real dos Grãos (g/cm3) 
 

S1 2,64 
S2 2,64 
S3 2,71 
S4 2,72 

 

 Nota-se que os resultados da massa específica real dos grãos dos solos 

estudados e apresentados na Tab. 2 estão dentro da faixa de valores da região do 

Município de Campos dos Goytacazes/RJ (6) que encontrou uma faixa de valores 

entre 2,54 a 2,77 g/cm3, significando uma composição química similar. Pode-se 

verificar que as amostras S3 e S4 apresentaram valores mais alto que S1 e S2, este 

fato ocorre devido à maior presença de óxidos de ferro nestas amostras, conforme 

pode ser notado nas análises químicas a seguir, na tabela 3, que apresenta as 

composições químicas dos solos residuais após secagem à 110ºC.  

  

Tabela 3 – Composição Química das amostras 

Amostras SiO2 Al2O3 Fe203 TiO2 SO3 K2O V2O5 ZrO2 

S1 48,64 43,90 4,02 0,91 1,65 0,75 0,09 0,023 

S2 49,70 45,16 1,80 1,33 1,31 0,58 0,08 0,03 

S3 47,63 42,25 7,63 1,34 1,06 ----- 0,08 0,02 

S4 45,28 41,70 9,27 1,75 1,38 0,48 0,14 0,02 

  

 Após analisar as tabelas acima, observa-se que dentre os óxidos quantificados, 

os que apresentam maiores teores são: SiO2, Al2O3,  Fe2O3 e TiO2. Esta variação vai 

influenciar nas cores obtidas, como se pode constatado a seguir, na Fig. 2, onde são 

apresentados os corpos de prova pintados com os pigmentos naturais (engobe) a 

110°C e queimados a diversas temperaturas.     
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Figura 2: Apresentam os corpos de prova pintados com os pigmentos naturais 

(engobe) a 110 °C e queimados a diferentes temperaturas (500°C, 750°C e 950º C). 

 

 Verificou-se que com o aumento da temperatura, ocorreu uma variação da 

coloração significativa nas amostras (Fig. 2). Isto deve ter ocorrido devido à 

presença dos óxidos que em presença do oxigênio produzido pela queima produzem 

esta variação e também devido à mudança cristalográficas ocorridas devido ao 

aumento da temperatura. Como por exemplo, o óxido de titânio que foi clareando a 

tinta à medida que se aumentou a temperatura, inclusive nas amostras com maiores 

concentrações de ferro onde se esperava obter tintas mais avermelhadas.  

 A Fig. 3 apresenta os resultados de ATD (3a) e TG (3b), apresentando as 

transformações e perda de massa decorrente ao aumento da temperatura.  
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Figura 3 – Resultados de (a) ATD e (b) TG 

 

 Através das análises térmicas observa-se que todas as amostras apresentaram 

um primeiro pico endotérmico que varia de 107ºC para a amostra S4 até 123ºC para 

amostra S2. Este pico endotérmico está relacionado com a eliminação de água livre 

nas amostras. Já o segundo pico endotérmico que varia de 596ºC a 603ºC ocorre a 
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desidroxilação dos minerais argilosos, este pico está relacionado com uma perda de 

massa em média de 9% das amostras. O terceiro pico exotérmico nas temperaturas 

de 972ºC a 980ºC, respectivamente, sendo característico da formação de novas 

fases a partir da decomposição da metacaulinita ou nucleação de Mulita (7). As 

amostras apresentaram uma perda de massa total de 11% em peso, somente a 

amostra S1 apresentou 12% em peso. 

  A Fig. 4 apresenta os difratogramas dos engobes, nas temperaturas de 

queima. As principais fases cristalinas encontradas nas amostras são: Caulinita, ilita, 

quartzo e goethita. 
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Figura 4 – Resultados dos difratogramas de DRX das amostras 

 

 Os difratogramas apresentam as transformações cristalográficas dos minerais 

com o aumento da temperatura, pode-se observar na figura 4 estas transformações 

como: (1) a caulinita a partir de 750ºC ela começa a ser identificada como 

metacaulinita (8); (2) Ilita presente nas amostras são transformadas em Mulita como 

pode ser identificadas nos difratogramas a temperatura de 950ºC; (3) Goethita a 
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elevadas temperaturas ela se transforma em hematita, como pode se observados 

nas amostras com elevado teor de FeO conforme a tabela 3 (composição química). 

Com base nos dados verifica-se que as amostras apresentam composições 

mineralógicas semelhantes mesmo apresentando coloração diferentes. 

  

CONCLUSÕES 
 
 A análise dos solos residuais mostrou que as amostras S1 e S2 apresentaram 

melhor aplicação e melhor aderência ao serem aplicadas nos corpos de prova e 

produziram maior variedade de cores ao serem queimados nas temperaturas já 

mencionadas. As amostras S3 e S4 não apresentaram grandes variações em termo 

de cores ao serem queimadas, fato devido, provavelmente, as grandes quantidades 

em massa de ferro nas amostras o que influenciou nos resultados finais das cores. 

 Nas análises térmicas e na difração de raios X conclui-se que as amostras 

possuem uma mesma característica mineralógica, apresentando uma perda de 

massa adequada para solos e minerais característicos para aplicação em artefatos 

cerâmicos. 
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CHARACTERIZATION OF RESIDUAL SOILS OF THE REGION OF CAMPOS DOS 
GOYTACAZES / RJ SLIP FOR USE IN ARTISTIC CERAMICS 

 

This work was conducted in the city of Campos dos Goytacazes / RJ, in which four 
residual soils collected in the region were technologically characterized. We sought 
to determine their properties, such as analysis of the colors after firing, aiming at its 
use in ceramic art.  To this end the tests were conducted in the laboratories of the 
Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro (UENF) and that are 
granulometry (by sieving and sedimentation), specific mass of grains, chemical 
analysis by X-ray fluorescence, diffraction mineralogical identification X-ray, 
differential thermal analysis (DTA) and thermogravimetry (TG). The soils were 
analyzed before drying at 110 ° C and after burning the different temperatures (500 ° 
C 750 ° C and 950 ° C). The analyzed results showed the physical composition, 
chemical and mineralogical of raw material. After burning was possible to observe 
several color variations. 

 

 

KEYWORDS: characterization, slip, residual soils. 
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