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RESUMO 
 

Este trabalho tem como objetivo a caracterização de argilas provenientes do Estado 

do Rio Grande do Norte para utilização na fabricação de tijolos refratários. 

Inicialmente, foram realizadas análises de fluorescência de Raios-X e difração de 

Raios-X em amostras de argilas para obter-se os componentes dos materiais de 

partida e suas microestruturas.  Os corpos de provas foram confeccionados por 

compactação uniaxial com pressão de 20 MPa, e em seguida foram sinterizados 

entre 1000°C e 1200°C, com patamar de sinterização de 1 hora. Foram realizados 

ensaios de retração térmica, absorção de água e porosidade aparente. Os 

resultados iniciais das análises indicam a presença de argilominerais do tipo 

caulinita, montmorilonita e moscovita, assim como, minerais do grupo do quartzo, 

dolomita, calcita e silicato de cálcio nas amostras ensaiadas. 
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INTRODUÇÃO 
 

Tijolos refratários são materiais cerâmicos capazes de suportar elevadas 

temperaturas e também esforços mecânicos, ataques químicos, variações bruscas 

de temperaturas e outras situações. Cada situação utiliza um produto compatível 

com os requisitos de cada processo, variando em medidas e uso para diferentes 

temperaturas.(1)  

Os materiais refratários são comercializados em uma grande variedade de 

formas, mas os tijolos são a forma mais comum. Dentre as suas aplicações típicas, 

podemos citar revestimento de formas para o refino de metais, a fabricação de 

vidros, tratamento térmico metalúrgico e a geração de energia.(1) 

As propriedades características desses materiais incluem a capacidade de 

resistir a temperaturas elevadas sem fundir ou decompor, e a capacidade de 

permanecer não-reativo ou inerte quando são expostos a ambientes severos. 

Ademais, habilidade para proporcionar isolamento térmico é com freqüência uma 

consideração importante. Apresentam grande versatilidade e atendem a todas às 

necessidades de aplicação em zonas de média e alta solicitação de fornos de 

aquecimento, caldeiras, fornos de cerâmica, fornos industriais, fornos de laboratórios 

de pesquisa, em fundições e fornos de elevada temperatura, como também em 

aplicações mais triviais como churrasqueiras.(2) 

Com a constante evolução da indústria cerâmica, torna-se cada vez mais 

necessária a busca de meios tecnológicos que tragam melhorias à relação 

custo/benefício dos materiais produzidos. O uso de matérias-primas alternativas, 

mudanças nos processos industriais, bem como a adequação das propriedades às 

condições de serviço, são pontos de extrema importância na indústria de refratários 

e produtos cerâmicos em geral.(2) 

A evolução em refratários para fornos tem sido muito rápida; em 1955 foram 

usados tijolos refratários de magnesita, de cromita e de dolomita; desde então, até 

1968, a cromita decresceu, caindo a zero. Dolomita ou magnesita ou mistura de 

ambos são agora universalmente usados, dependendo dos níveis de preços 

relativos. O ligante usual é alcatrão ou piche.(3) 

Obviamente, o desempenho de uma cerâmica refratária depende em grande 

parte da sua composição. As cerâmicas tradicionais à base de sílica, alumina ou 
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magnésia são também muito utilizadas como refratários em fornos e dispositivos 

utilizados na fusão e tratamentos térmicos dos metais e ligas.(4) 

As argilas são rochas sedimentares compostas de grãos muito finos de 

silicatos de alumínio, associados a óxidos que lhes dão tonalidades diversas. Pode 

ser encontrada próxima de rios, muitas vezes formando barrancos nas margens. É 

da família dos minerais filossilicáticos hidratados, aluminosos de baixa cristalinidade. 

Suas dimensões no geral são partículas menores do que 1/256 mm ou 4 m de 

diâmetro. Ações físico-químicas do ambiente natural, através dos anos, 

apresentando-se normalmente na forma de pó; argilas secundárias, decorrentes da 

sedimentação de partículas transportadas através das chuvas e dos ventos, que se 

apresentam na forma pastosa ou de lama.(4) 

No conceito moderno, consideram-se as argilas como compostas 

essencialmente de partículas extremamente pequenas de um ou mais membros de 

certo grupo de substâncias denominadas argilominerais (5), que são silicatos 

hidratados de alumínio e/ou magnésio, contendo teores significativos de ferro, 

níquel, cromo e outros cátions na estrutura peculiar dos argilominerais que geram 

uma capacidade de troca reversível para cátions orgânicos, inorgânicos e 

orgânometálicos.(4) 

Essa proposta de trabalho tem como objetivo principal avaliar a viabilidade 

técnica da utilização de argilas do Estado do Rio Grande do Norte como matérias-

primas na formulação de massas cerâmicas para fabricação de tijolos refratários. 

Para atingir o objetivo geral descrito acima, alguns objetivos específicos serão 

alvos na execução desse projeto, são eles: análise das características 

microestruturais das argilas, redução dos custos no processo de fabricação de tijolos 

refratários e investigação da potencialidade das argilas do Rio Grande do Norte 

como argilas refratárias 

 
MATERIAIS E MÉTODOS 
 
Materiais  
 
Para realização deste trabalho foram utilizadas três argilas do estado do Rio 

Grande do Norte, duas provenientes da região de Parelhas e uma da região de 

Cruzeta.  

Métodos 
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Inicialmente, as argilas utilizadas passaram por um processo de secagem em 

uma estufa a 80 ºC por 24 h, seguido de um processo de cominuição via moinho de 

bolas. Após essa etapa, as argilas passaram por um processo de desaglomeração 

em uma peneira de malha 100 mesh. 

Os materiais de partida passaram por um processo de caracterização química 

e mineralógica, as suas composições químicas foram obtidas por meio de 

fluorescência de Raios-X por um espectrômetro de marca Shimadzu EDX-720/800 

HS. A análise mineralógica foi feita por difração de Raios-X em um difratômetro de 

marca Shimadzu XRD 7000. As análises foram feitas no Laboratório de 

Processamento Mineral e de Resíduos do IF-RN e no Laboratório de Difração de 

Raios-X da UFRN. 

As matérias-primas cerâmicas foram homogeneizadas foram umidecidas com 

cerca de 10% de água destilada e peneiradas em 28 mesh. 

A etapa de compactação dos corpos de prova foi realizada em uma prensa 

hidráulica com capacidade para 15 Kgf. A pressão de compactação utilizada foi da 

ordem de 25 MPa. A secagem dos corpos de prova foi feita em estufa à temperatura 

de 100 ºC durante 24 h.  

Todas as amostras foram sinterizadas em forno Jung modelo 0713 nas 

seguintes temperaturas: 900, 1000 e 1100 ºC. O patamar de sinterização foi de 1 

hora e taxa de aquecimento 10 ºC/mim. 

Os corpos de prova produzidos foram avaliados através das seguintes 

propriedades: retração linear de queima, absorção de água, porosidade e densidade 

aparente.  

 
Retração Linear de Queima 
 
Realizados no material cerâmico, conforme norma NBR13818 (ABNT, 1992). A 

retração linear de queima corresponderá: 

 
    RLQ = [(L0 – Lf)/L0] . 100  (A) 

 
Onde RLQ é a retração linear de queima; L0 é o comprimento inicial do corpo-

de-prova verde e Lf é comprimento final do corpo-de-prova sinterizado.  

 
Porosidade Aparente 
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Realizados no material cerâmico, conforme norma NBR12766 (ABNT, 1992). A 

porosidade aparente será igual a: 

PA = [(Mmolhada - Mseca)/(M molhada – M imersa)].100  (B) 

Onde PA é a porosidade aparente e M é a massa; 

 

Absorção de Água 
 
Realizados no material cerâmico, segundo a NBR12766 (ABNT, 1992). A 

absorção de água aparente será igual a: 

AA= [(Mmolhada-Mseca)/Mseca].100  (C) 

Onde AA é absorção d’água aparente e M é a massa. 

 

RESULTADOS E DISCURSSÕES 
 

Caracterização química e mineralógica 
 

As Tabelas 1, 2 e 3 indicam os resultados das análises químicas realizada por 

florescência de Raios-X e nas figuras 1, 2 e 3 encontram-se os difratogramas, onde 

estão identificados qualitativamente os minerais presentes nas argilas. 

 

Tabela 1 – Análise Química da Argila 01 de Parelhas 

Óxidos Porcentagem em Massa (%) 

SiO2 68,75 

Al2O3 26,34 

Fe2O3 3,37 

TiO2 0,62 

K2O 0,49 

CaO 0,21 

BaO 0,19 

 

Tabela 2 – Análise Química da Argila 02 de Parelhas 

Óxidos Porcentagem em Massa (%) 

SiO2 64,82 

Al2O3 24,43 

K2O 5,07 

Fe2O3 2,57 

CaO 1,08 

MgO 0,89 

TiO2 0,71 

  

Tabela 3 – Análise Química da Argila de Cruzeta 

Óxidos Porcentagem em Massa (%) 

55º Congresso Brasileiro de Cerâmica, 29 de maio a 01 de junho de 2011, Porto de Galinhas, PE, Brasil

1577



CaO 55,36 

SiO2 21,80 

Al2O3 8,72 

MgO 5,37 

SO3 4,66 

Fe2O3 2,52 

K2O 1,01 

TiO2 0,51 

V2O5 0,04 

 

A análise por fluorescência de Raios-X mostrou em todas as amostras a 

presença de Al2O3 inferior a 46,0%, segundo as normas da ABNT, os materiais são 

classificados como sílico-aluminosos. (5) Também foi notada a presença de materiais 

fundentes, tais como, o ferro (Fe2O3) e o titânio (TiO2). De acordo com diagramas 

ternários à base de alumina, sílica e álcalis, os óxidos Na2O e K2O são as 

impurezas que mais negativamente influenciam o comportamento termomecânico 

dos refratários, produzindo a maior quantidade de fase líquida com a menor 

viscosidade. 

 

 
Figura 1 - Difratograma de Raios-X da Argila 01 de Parelhas 
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Figura 2 - Difratograma de Raios-X da Argila 02 de Parelhas 

 

 

Figura 3 - Difratograma de Raios-X da Argila de Cruzeta 

 

Os difratogramas apresentados nas figuras revelam a presença de caulinita 

(Al4(Si4O10) (OH)8), quartzo (SiO2) e muscovita (KAl2(AlSi3O10)(OH)2), como sendo as 

principais fases presentes. 

A caulinita e os óxidos de ferro determinam, normalmente, a cor e influenciam a 

estrutura, consistência, infiltração e retenção de água e reações de troca iônica dos 

solos (7). O quartzo possui uma estrutura cristalina trigonal e hexagonal composta por 

tetraedros de sílica, e é também uma matéria-prima que fundamentalmente tem a 

função de ajustar o coeficiente de expansão térmica, o qual aumenta 

proporcionalmente a quantidade presente. A reatividade do quartzo livre com relação 
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aos óxidos presentes na massa é considerada modesta já que a granulometria deste 

geralmente é grossa e os ciclos de queima são também rápidos (6).  

A moscovita caracteriza-se pela clivagem basal bem marcada, e de acordo 

com as impurezas presentes, a moscovita pode ser incolor (mais comum), marrom 

ou rósea. É um mineral muito comum nos granitos. 

Os teores de óxido de ferro (Fe2O3) não são muito elevados, sendo assim não 

devem provocar uma pigmentação excessiva da massa ou grande desprendimento 

de gases na temperatura mais elevada (1200ºC). 

 
Ensaios Tecnológicos 
 
Os resultados da retração linear, porosidade aparente, absorção de água e 

massa específica aparente são apresentados nas tabelas 4, 5 e 6. 

 
Tabela 4 - Resultados dos ensaios físico-mecânicos – Argila 01 Parelhas 

Ensaios 900ºC 1000ºC 1100ºC 

Retração Linear de Queima (%) 1,85 2,95 4,68 

Porosidade Aparente (%) 28,63 26,96 20,72 

Absorção de Água Aparente (%) 20,14 18,76 15,98 

 
 

Tabela 5 - Resultados dos ensaios físico-mecânicos – Argila 02 Parelhas 

Ensaios 900ºC 1000ºC 1100ºC 

Retração Linear de Queima (%) 1,63 2,30 5,61 

Porosidade Aparente (%) 21,29 18,73 16,58 

Absorção de Água Aparente (%) 19,52 15,89 13,23 

 
Tabela 6 - Resultados dos ensaios físico-mecânicos – Argila Cruzeta 

Ensaios 900ºC 1000ºC 1100ºC 

Retração Linear de Queima (%) 3,34 4,92 5,36 

Porosidade Aparente (%) 28,65 19,53 15,29 

Absorção de Água Aparente (%) 18,47 12,85 10,35 

 

Como se pode perceber a porosidade e absorção aparente diminuem com o 

aumento da temperatura. 
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A análise das tabelas mostra que as argilas apresentam reduzida capacidade 

de sinterização para o intervalo de temperatura de 900 a 1100 ºC, como pode ser 

evidenciado pela elevada absorção de água e baixa retração linear. 

A Argila 02 de Parelhas apresenta menor retração linear de queima devido a 

maior presença da fase quartzo. O quartzo é utilizado para ajustar o coeficiente de 

expansão térmica. 

As propriedades tecnológicas de um corpo cerâmico são dependentes das 

quantidades presentes de fases cristalinas e vítreas no corpo cerâmico(7). Com 

elevados teores de caulinita e quartzo,as fases cristalinas e vítreas não são 

formadas em quantidades apreciáveis. A Argila 01 de Parelhas apresentou as piores 

características de sinterização e as mais baixas propriedades cerâmicas, mesmo se 

considerarmos o intervalo de temperatura de 1000 a 1100 ºC, o que está de acordo 

com sua composição mineralógica: elevados teores de caulinita e quartzo.  

As diferenças encontradas no estudo são justificadas pela presença de 

impurezas minoritárias, principalmente óxidos alcalinos, que não foram considerados 

na análise. Estes óxidos contribuem de maneira significativa na temperatura de 

formação do primeiro líquido,na quantidade de líquido formado e consequentemente 

na temperatura em que as fases são dissolvidas (6). 

 

 

CONCLUSÃO 

A partir das análises realizadas, pode-se concluir que as argilas analisadas não 

são viáveis para a utilização em refratários. Os resultados obtidos através da 

fluorescência de Raios-X mostraram a presença de materiais fundentes nas 

composições das argilas, ou seja, materiais que apresentam um baixo ponto de 

fusão. 

As argilas são constituídas principalmente por caulinita e quartzo, e 

apresentam baixa taxa de sinterização na faixa de temperatura de 900 a 1100 ºC, 

que pode ser atribuído à ausência ou quantidades mínimas de fases cristalinas e 

vítreas após queima, como conseqüência de suas composições mineralógicas. 

Como resultado, as propriedades tecnológicas de absorção de água e porosidade 

aparente são inadequadas para esta faixa de temperatura.   

Geralmente, o comportamento dos materiais a alta temperatura é influenciado 

pelo teor de Fe2O3 e TiO2 que geram fases de baixo ponto de fusão. Os óxidos 
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Fe2O3 e TiO2 promovem o aumento na concentração de fase líquida e um 

decréscimo em sua viscosidade, facilitando o processo de difusão e precipitação de 

mulita intergranular. A presença de álcalis, embora também contribua para a 

formação de fase líquida, inibe a precipitação de mulita intergranular, já que 

aumenta a solubilidade da fase no líquido. A fase líquida ainda atua aliviando a 

pressão exercida pelo crescimento dos cristais de mulita, e pela densificação e 

remoção de poros no tijolo refratário. 

O teor e a natureza das impurezas presentes na matéria-prima afetam 

consideravelmente as propriedades finais do refratário. Para essas argilas, as 

principais impurezas são Fe2O3, TiO2, óxidos alcalinos e alcalino-terrosos. 

Inicialmente acreditava-se no efeito deletério de Fe2O3 e TiO2 sobre a 

refratariedade sob carga dos tijolos refratários, devido a sua conhecida ação 

fundente. 

Desta forma, pode-se concluir que as argilas analisadas não são apropriadas 

para a utilização em refratários, pois sua composição pode comprometer a 

refratariedade do material.  
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ANALYSIS AND CHARACTERIZATION OF KAOLINITIC CLAY RIO GRANDE DO 

NORTE FOR USE IN REFRACTORY  

 
 

ABSTRACT 
 

 

This work aims to characterize clays from the State of Rio Grande do Norte for use in 

the manufacture of refractory bricks. Initially, we analyzed the X-ray fluorescence 

and X-ray diffraction on samples of clay to obtain the components of the starting 

materials andtheir microstructures. The test samples were fabricated by uniaxial 

pressure of 20 MPa,and then were sintered between 1000 ° C and 1200 ° C, with a 

landing sintering for 1 hour. Tests including thermal shrinkage, water absorption and 

apparent porosity. Initial results of the analysis indicate the presence of clay 

minerals kaolinite, montmorilloniteand muscovite, as well group minerals of 

quartz, dolomite, calcite and calcium silicate in the samples tested. 

 
 
Keywords: clays, refractory bricks, clay 
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