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RESUMO 
 

O objetivo deste trabalho é caracterizar uma argila utilizada na fabricação de 

cerâmica vermelha na região de Campos dos Goytacazes-RJ. A argila foi submetida 

a ensaios de caracterização física, química e mineralógica. Os resultados 

demonstraram que a massa argilosa estudada é de elevado teor de argilominerais 

com predominância caulinítica, com elevada perda ao fogo e baixo teor de óxidos 

fundentes. Recomenda-se que tal argila seja misturada a materiais não-plásticos. 
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1 - INTRODUÇÃO 

 

A argila é definida como uma matéria-prima que é utilizada na fabricação de 

uma série de produtos cerâmicos, isto ocorre devido as suas diversas 

características, tais como: a plasticidade; a retração; a porosidade; e a resistência 

mecânica(1). A relação quantitativa entre materiais plásticos, principalmente 

argilominerais, e materiais não plásticos como o quartzo e outros deve ser tal que 

confira à massa argilosa a plasticidade necessária para a conformação e dê à peça 

confeccionada resistência mecânica estando esta úmida ou seca. 

Além disso, a massa cerâmica deve possuir adequada composição química e 

mineralógica de modo que as transformações químicas que ocorrem durante a 

queima confiram ao produto acabado as propriedades desejadas(1). 

 O município de Campos dos Goytacazes, localizado na região norte do 

Estado do Rio de Janeiro, apresenta uma grande reserva de argilas, que motivou o 

desenvolvimento de um pólo de cerâmica vermelha. É característica local, os 

depósitos argilosos apresentarem dois tipos de argilas de forma estratificadas. 

Normalmente encontra-se uma argila "gorda" na camada inferior e uma argila 

"magra", porém de boa plasticidade, na camada superior. Estas argilas são de 

predominância caulinítica, elevado teor de argilominerais, altamente plásticas, 

elevada perda ao fogo e baixo teor de óxidos fundentes(2-5). 

Geralmente, é possível fabricar produtos de cerâmica vermelha com variadas 

argilas, situadas praticamente em qualquer lugar do mundo e que permitam utilizar 

diversas técnicas de processamento. Entretanto, é de se esperar produtos com 

propriedades bem diversificadas.  

Neste sentido, este trabalho tem como objetivo caracterizar uma argila utilizada 

na fabricação de cerâmica vermelha na região de Campos dos Goytacazes, visando 

identificar suas deficiências para um melhor aproveitamento tecnológico de suas 

características. 

 

2 - MATERIAIS E MÉTODOS 

 
A massa cerâmica estudada é composta por uma argila de coloração amarela, 

sendo frequentemente utilizada na confecção de tijolos maciços, revestimentos 
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rústicos e tijolos aparentes pela Cerâmica Rodolfo Azevedo Gama localizada no 

município de Campos dos Goytacazes/RJ.  

Esta argila foi caracterizada sob diversos aspectos: ensaios de composição 

química, difração de raios-X, análise térmica diferencial (ATD), análise termo-

gravimétrica (ATG), distribuição de tamanho de partícula e plasticidade. 

As análises de Fluorescência de Raios X (FRX), para identificar os elementos 

químicos presentes na argila, incluindo os presentes na forma de traços, foram 

realizadas utilizando o equipamento Philips PW 2400. 

Para os ensaios de difração de raios-X - DRX, foram utilizadas amostras em 

forma de pó em difratômetro marca Sheifert, modelo URD 65, operando com 

radiação de Cu - K e 2 variando de 5° a 60°. 

As análises térmica-diferencial – ATD e termo-gravimétrica - TG foram 

realizadas num módulo de análise simultâneo, modelo SDT2960 da TA 

Instrumentos. A taxa de aquecimento empregada foi de 10 oC/min com atmosfera de 

ar. 

A distribuição de tamanho de partícula da argila foi realizada de acordo com a 

norma NBR 7181-84 (ABNT), a qual combina técnicas de peneiramento e de 

sedimentação(6). 

Os limites de Atterberg foram determinados de acordo com as normas NBR 

6459-84 e NBR 7180-84, determinando-se o limite de plasticidade, o limite de 

liquidez e o índice de plasticidade da argila estudada(7,8). 

 

3 - RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
 A Tabela 1 apresenta a composição química da argila. É possível observar 

que a argila é predominantemente constituída de SiO2 e Al2O3, os quais estão em 

sua maior parte combinados formando os aluminosilicatos como a mica muscovita e 

a caulinita, por exemplo. 

  O elevado teor de óxido de ferro confere uma coloração avermelhada ao 

produto após a queima. Os óxidos alcalino-terrosos CaO e MgO  estão presentes na 

estrutura da mica muscovita e eventualmente na montmorilonita. Os óxidos alcalinos 

(K2O e Na2O) são fundentes muito ativos e tem como finalidade à formação de fase 

líquida, necessária para uma densificação acentuada da cerâmica após a queima 

com consolidação das partículas.  
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 Nas argilas de Campos, estes óxidos se encontram formando compostos 

como a mica muscovita. Traços de feldspatos, mineral que dá origem a argila, são 

eventualmente identificados nas argilas da região. A perda ao fogo (PF) ocorre 

principalmente devido à perda de água de constituição dos argilominerais, 

desidratação de hidróxidos, oxidação de matéria orgânica e decomposição de 

carbonatos. A elevada perda ao fogo da argila está associada, sobretudo, à perda 

de água de constituição da caulinita e ainda à desidratação da gibsita. Isto será 

comprovado com análises termogravimétrica (TG) e termo-diferencial (ATD).  

 
 

Tabela 1: Composição química da argila. 

Argila amarela  

Componente MgO Al2O3 SiO2 TiO2 P2O5 K2O CaO MnO Fe2O3 PF 

% 0,66 25,64 43,59 1,55 0,25 1,63 0,15 0,11 10,38 15,20 

Traços Na, Cr, Rb, Sr 

  
 

A Figura 1 apresenta o difratograma de raios-X da argila. Pode ser observado 

que os picos de difração predominantes são correspondentes à caulinita - 

Al2O3.2SiO2.2H2O e ao quartzo - (SiO2). Outros minerais identificados são a 

montmorilonita - (Al1,67.Na0,33.Mg0,33). (SiO5)2(OH)2; gibsita - (Al2O3.3H2O); goetita - 

(FeO(OH)) e mica muscovita - (K2O.3Al2O3.6SiO2.2H2O). 

 As argilas cauliníticas, predominantes em Campos dos Goytacazes(9), são 

caracterizadas por apresentarem um comportamento de queima refratário. 

Temperaturas máximas da ordem de 1200°C a 1350°C são consideradas normais 

para estas argilas, em aplicações específicas de materiais refratários e 

porcelanas(10).  

O quartzo se constitui na principal impureza presente. A gibsita contribui para o 

aumento da refratariedade das argilas e da perda de massa durante a queima. 

Portanto, sua presença é indesejável.  

A mica muscovita é um mineral com textura lamelar que pode ocasionar o 

aparecimento de defeitos nas peças cerâmicas. Desde que apresente tamanho de 

partícula reduzido, a mica muscovita pode atuar como fundente devido à presença 

de óxidos alcalinos.  
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Na argila estudada foram identificados picos de difração de baixa intensidade 

com 2 de 6,3 e 7,2 graus, o que indica traços de montmorilonita nas argilas da 

região. A montmorilonita é um argilomineral altamente plástico e que apresenta uma 

grande tendência de re-hidratação, o que pode acarretar problemas de 

processamento. 
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Figura 1: Difratograma de raios-X da argila. 

 
 

A Figura 2 apresenta as curvas ATD/TG/DTG da argila. Pode-se observar que 

a argila tem uma perda de massa total de 15,2%. A maior perda de massa, 8,9%, 

está associada com a desidroxilação da caulinita, pico endotérmico a 489,3ºC. A 

266,3ºC ocorre outra reação endotérmica devido à eliminação de água de 

hidróxidos. A perda de massa desta reação é de 3,3%. Nas temperaturas iniciais de 

aquecimento ocorre uma perda de massa de 3% devido à eliminação de água de 

umidade. Finalmente, a 954,4ºC ocorre uma suave reação exotérmica que, de 

acordo com a literatura(11), este evento ocorre em função da decomposição da 

metacaulinita com a formação de novas fases.  

Esta elevada perda de massa é típica das argilas de Campos dos Goytacazes 

e se constitui como uma das principais fatores que conferem à cerâmica após 

queima, elevada porosidade, conforme demonstrado por trabalho anterior(12). De 

acordo com este trabalho, uma perda de massa típica de cerâmicas de qualidade 

situa-se entre 5 e 7%.  
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Figura 2: Curvas de ATD/TG/DTG da argila. 

 
A Figura 3 apresenta a curva de distribuição de tamanho de partículas da argila 

após destorroamento e peneiramento em malha de 14 mesh (abertura de 1,2 mm). 

Nota-se que o teor de argilomineral ou “fração argila” é de 53,8% em massa. A 

”fração argila” está associada com tamanho de partícula inferior a 2 m e confere à 

massa cerâmica plasticidade em mistura com água, possibilitando assim alcançar 

uma consistência plástica que possibilita conformar as peças por extrusão. Isto 

ocorre porque os argilominerais, responsáveis pelo aporte de plasticidade estão 

associados a este intervalo de tamanho de partícula(10,11).  

 O teor de silte, partículas com tamanhos compreendidos entre 2 e 20 m, é de 

34,3%. Já o teor de areia, corresponde a partículas maiores que 20 m é de 11,9%.  
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Figura 3: Curva de distribuição de tamanho das partículas da argila. 
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A Figura 4 apresenta a localização da argila dentro do Diagrama de Winkler(11). 

Este diagrama baseia-se na granulometria das argilas para delimitar regiões 

apropriadas para a fabricação de determinados produtos tais como tijolo maciço, 

região 1, blocos vazados, região 2, telhas, região 3 e produtos com dificuldade de 

produção, região 4. Nesta figura é possível observar que a argila investigada 

localiza-se na região 3, apropriada para a fabricação de telhas, constituindo-se 

assim como uma massa cerâmica monocomponente.  

 

 

       Figura 4: Diagrama de Winkler com a localização da argila 

 

A Figura 5 apresenta a localização das composições em um gráfico elaborado 

a partir dos limites de Atterberg que indica regiões de extrusão ótima e aceitável(1,10). 

O limite de plasticidade (LP) indica a quantidade de água mínima que a argila ou 

massa cerâmica devem conter para serem conformadas. O limite de liquidez (LL) 

corresponde à máxima quantidade de água que a argila ou massa cerâmica possam 

conter para ainda serem moldáveis. Já o índice de plasticidade (IP) representa a 

diferença entre o LL e LP, indicando a faixa de consistência de plástica.  

O limite de plasticidade é um parâmetro de grande interesse tecnológico já que 

apresenta a quantidade de água mínima necessária para que uma argila ou misturas 

de argilas alcance a consistência necessária para sua conformação no estado 

plástico. Esta água adicionada à massa cerâmica atua de duas maneiras. 

Primeiramente, a água adicionada atua no preenchimento dos poros das partículas, 

sendo chamada de água intersticial. Já a segunda, localiza-se entre as partículas, 
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facilitando a conformação das peças. Este tipo de água é denominado de água 

lubrificante, sendo que sua eliminação na etapa de secagem é responsável pela 

retração da peça(1, 10). 

É possível observar que a argila investigada, localiza-se fora da região de 

extrusão aceitável, indicando que esta é de excessiva plasticidade.  

 

 

Figura 5: Prognóstico de extrusão por meio dos limites de Atterberg. 

 

4 - CONCLUSÕES 

 

Dentre as principais conclusões que podem ser obtidas a partir deste trabalho, 

destacam-se: 

 

- A argila investigada é basicamente de predominância caulinítica. De acordo com a 

granulometria, esta argila se constitui como uma massa natural para fabricação de 

telhas. Entretanto, sua plasticidade é considerada excessiva para os parâmetros de 

processamento atualmente empregados pelas indústrias de ponta.  

- A argila apresentou baixo teor de óxidos fundentes e elevada perda de massa, com 

um total de 15,2%, o que confere à cerâmica após queima, elevada porosidade. 

- A obtenção de telhas cerâmicas ou outros produtos de elevado valor agregado e 

de menor porosidade em comparação aos blocos de vedação, com a argila 

investigada e com percentual de absorção de água comparável com as melhores 

telhas nacionais, por exemplo, só é possível com a diminuição da plasticidade e da 

perda de massa durante a queima. Isto pode ser obtido com a incorporação de 
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material não plástico que pode ainda fornecer óxidos alcalinos para facilitar a 

formação de fase líquida durante a etapa de queima. 
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CHARACTERIZATION OF CLAY USED FOR RED CERAMIC FABRICATION 

 

ABSTRACT 

 

The objective of this work is to characterize a clay used in the red ceramics 

fabrication, from Campos dos Goytacazes north of the State of Rio de Janeiro. The 

clay was submitted for physical, chemical and mineralogical tests. The results 

showed that the clay has a high content of clay minerals with kaolinitic 

predominance, high loss on ignition and low flux oxides. It is recommended that this 

clay is mixed with non-plastic materials. 

 

 

Keywords: characterization, clay, red ceramic. 
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