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RESUMO 
 

Um dos principais problemas do setor de cerâmica estrutural é que não há a prática 

de caracterizar e controlar as matérias-primas, deste modo os materiais utilizados e 

os produtos obtidos não são conhecidos quanto as suas características físico-

químicas e mecânicas. As indústrias de cerâmica estrutural ainda utilizam “receitas 

caseiras” de preparação de massa, visto que, esta atividade é uma herança cultural. 

Neste contexto, objetivo principal deste estudo foi o de caracterizar quatro argilas 

oriundas da Bacia do Parnaíba. Na avaliação foram realizados ensaios cerâmicos e 

utilizadas as técnicas de análises por fluorescência de raios-x (FRX), difração de 

raios-x (DRX), análise dilatométrica (AD), analise térmica gravimétrica (ATG) e sua 

derivada (DTG), análise granulométrica (AG) e análise racional (AR). Os resultados 

demonstraram que as matérias-primas estudadas são viáveis tecnicamente e 

possuem grande potencial para serem utilizadas na formulação de componentes 

cerâmicas de queima clara, melhorando suas qualidades e propriedades. 
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INTRODUÇÃO 
 
Um dos principais problemas do setor de cerâmica estrutural é que não há a 

prática de caracterizar e controlar as matérias-primas, deste modo os materiais 

utilizados e os produtos obtidos não são conhecidos quanto as suas características 

físico-químicas e mecânicas. As indústrias de cerâmica estrutural ainda utilizam 

“receitas caseiras” de preparação de massa, visto que, esta atividade é uma herança 

cultural. O conhecimento das características das matérias-primas é fundamental 

para obtenção de produtos cerâmicos de elevada qualidade e agregando valores. 

Jazidas de argilas cauliníticas para produção de componentes cerâmicos de queima 

branca, são raramente encontradas a nível nacional, especialmente na região 

nordeste. Essas argilas possuem uma série de aplicações industriais, que vão desde 

a fabricação em peças cerâmicas até a produção de cosméticos. Este artigo tem 

como objetivo o estudo, beneficiamento e utilização de quatro argilas provenientes 

da Bacia do Parnaíba para a produção de componentes cerâmicos de queima clara. 

 
MATERIAIS E MÉTODOS 

 
As matérias-primas foram coletadas e preparadas em laboratório para 

caracterização, formulação e determinação das propriedades físico-mecânicas. A 

argila foi seca em estufa elétrica (110 ºC) durante 24 h para retirada da umidade 

natural. Em seguida procedeu-se a dosagem e homogeneização em moinho de 

bolas a seco. Após essa etapa, adicionou-se às massas 10 % de água, visando uma 

uniformização das umidades para a etapa de conformação. 

Os corpos-de-prova foram moldados utilizando-se uma prensa hidráulica e uma 

matriz de aço de forma retangular com dimensões de 6 cm x 2 cm. Para cada corpo-

de-prova produzido foram utilizadas 13 g da massa e uma pressão de compactação 

uniaxial de 25 MPa. Após conformados os corpos-de-prova foram secos em estufa 

elétrica (110 ºC) por 24 h. A queima foi realizada em um forno elétrico com 

atmosfera oxidante, nas temperaturas de 800 ºC, 900 ºC, 1000 ºC, com patamar de 

30 minutos, sob taxa de aquecimento de 2 ºC/min e resfriamento natural no próprio 

forno. 
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Análise Química 
 
As análises químicas das amostras foram realizadas por fluorescência de raios 

X (FRX). Utilizou-se espectrômetro de raios X por energia dispersiva (EDX 700, 

Shimadzu). Antes da análise as amostras foram desaglomeradas em almofariz e 

passadas em peneira ABNT nº 200 (aberturas 0,074 mm). Os resultados de análises 

químicas foram expressos em base de óxidos. 

 
Análise de Fases 
 
As análises de fases mineralógicas foram realizadas por difração de raios X 

(DRX). Utilizou-se um difratômetro (XRD-6000, Shimadzu) com radiação CuKα, 

varredura de 2º/min com 2θ de 3º a 75º. A identificação dos argilominerais e 

minerais acessórios presentes nas argilas foi realizada com base nas cartas-padrão 

JCPDS. 

 
Análise Térmica Diferencial 

 
O ensaio de análise térmica diferencial (ATD), foi realizado em um analisador 

termodiferencial ATD-50 Shimadzu  utilizando-se as seguintes condições: amostra 

com granulometria inferior a 200mesh (ABNT nº 200, 0,074mm) totalizando-se 

aproximadamente 15 mg, sob fluxo de ar sintético de 50ml/min, taxa de aquecimento 

de 10ºC/min, temperatura final 1200ºC. 

 
Dilatometria 

 
As amostras após queimadas foram submetidas a uma avaliação de sua 

estabilidade dimensional em função da temperatura. Assim, avaliar uma amostra do 

ponto de vista de sua dilatação térmica, é submetê-la a uma temperatura, buscando 

verificar o valor de sua variação linear, em função da faixa de temperatura pela qual 

a amostra foi submetida.  O equipamento utilizado foi um analisador termomecânico 

TMA-50 de marca Shimadzu. 

As amostras, com dimensões próxima a um cubo com 10 mm de lado, foram 

aquecidas a uma taxa de 10ºC/min da temperatura ambiente até 1000ºC, utilizando 

atmosfera de ar sintético com vazão de 50 mL. A análise dos resultados foi realizada 

utilizando-se o programa de computador TA-60, para análises térmicas da 

Shimadzu. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
Análises Químicas 

 
A composição química das matérias-primas utilizadas é apresentada na tabela 

1 em percentual mássico. 

 
Tabela 1: Composição química (% em peso) das amostras. 

 
Óxidos 

Presentes 

Composição Química (% em peso) 

A B C D 

SiO2 63,49 57,62 61,69 59,63 

Al2O3 31,59 36,87 33,13 36,56 

K2O 1,47 0,22 0,28 0,22 

TiO2 1,29 2,17 1,95 1,75 

Fe2O3 1,14 2,49 2,44 1,28 

Na2O 0,35 - - - 

MgO 0,17 - - - 

Outros 0,44 0,58 0,45 0,42 

 
Todas as argilas se apresentaram como componentes básicos os óxidos de 

silício (SiO2 e Al2O3) e de alumínio, esses óxidos juntos são responsáveis pela 

refratariedade  das argilas. O Al2O3 existente em uma argila estar em sua maior 

parte combinado, formando argilominerais, geralmente da caulinita. Quando o teor 

de Al2O3 refratário silico-aluminoso é superior a 46% a ABNT classifica-o como 

aluminoso ou altamente aluminoso; se inferior, é chamado de sílico-aluminoso.  

 
Análise Mineralógica 

 

Figura 1: Difratograma de raios X das argilas A, B, C e D.  
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A figura 1 ilustra os difratogramas de raios X das argilas utilizadas. Observa-se 

que o argilomineral predominante, para todas as amostras estudadas, é a caulinita, 

sendo que  seus picos são apresentados de forma bem definida. Além da caulinita, é 

possível visualizar  picos característico do mineral quartzo e mica, a mica por sua 

vez sinaliza  a presença do elemento químico potássio, cuja confirmação é feita na 

fluorescência de raios X.  

 
Análise Racional 

 
Esta análise foi obtida através de cálculo efetuado pelo programa MIDS, com 

base nos resultados na fluorescência de raios X e da difração de raios X. Foram 

quantificadas as fases presentes nos difratogramas, conforme listagem a seguir: 

 
Tabela 2: Análise racional das argilas estudadas 

 
Fases Identificadas (%) 

Argilas Caulinita Quartzo Mica Total 

A 63,0 26,0 11,0 100,0 

B 86,0 14,0 - 100,0 

C 77,4 22,6 - 100,0 

D 83,0 17,0 - 100,0 

 
Dilatometria 

CONCLUSÕES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2: Curvas dilatométricas das argilas 
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Analisando as curvas dilatométricas das argilas em estudos visualizamos que 

inicialmente há uma expansão crescente, em seguida pode-se observar uma busca 

expansão em torno de 573º C, a qual pode ser atribuída à expansão de volume 

produzida pela transformação do quartzo α para o β. Nota-se ainda uma rápida 

contração a partir de 850º C, a qual está intimamente ligado com a fusão parcial de 

alguns componentes do material, e daí, por volta de 1100º C acontece a 

sinterização. 
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De acordo com a figura 2, observa-se que a curva ATD apresenta picos 

endotérmicos em torno de 40ºC a 60ºC associados a eliminação de água residual, 

picos endotérmicos por volta de 500ºC a 600ºC associados a desidroxilação do 

material argiloso, e picos exotérmicos na altura de 850ºC a 900ºC relacionado a 

nucleação da mulita. 

 
CONCLUSÕES 

 
Após estudo e considerações ficou evidenciado que as matérias-primas são 

viáveis tecnicamente e possuem grande potencial para serem utilizadas na 

formulação de componentes cerâmicas de queima clara, agregando valores e 

melhorando assim, suas qualidades e propriedades de uma forma geral. 

Os baixos teores dos óxidos corantes, especialmente o óxido de ferro 

presentes nas matérias-primas, contribuíram para uma cor mais clara das amostras 

após a queima. 

 A 
B 
C 
D 
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A análise qualitativa dos resíduos das argilas “A”, “B”, “C” e “D” determinou a 

presença de: sílica livre, matéria orgânica e mica. 

O ensaio de resíduo retido na peneira n. º 325 da ABNT (abertura de 0,044mm)  

refere-se ao teor de impurezas presentes na amostra. Essas impurezas agem 

alterando certas características como: cor, retração, dilatação, resistência mecânica 

e plasticidade das argilas. 
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STUDY 
 
 

STUDY AND TECHNOLOGICAL CHARACTERIZATION OF KAOLINITIC CLAYS 

FROM THE REGION OF PARNAIBA BASIN. 

 
ABSTRACT 

 
A major problem of the structural ceramics industry is that there is the practice of 
characterizing and controlling the raw materials, thus the materials used and 
products obtained are not known as to their physical-chemical and mechanical. 
Structural ceramic industries are still using "home recipes" for mass preparation, 
since this activity is a cultural heritage. In this context, the main purpose of this study 
was to characterize four clays originating from Parnaíba Basin. In the evaluation tests 
were performed and used ceramic techniques of analysis by x-ray fluorescence 
(XRF), x-ray diffraction (XRD), dilatometric analysis (DA), thermal gravimetric 
analysis (TGA) and its derivative (DTG) sieve analysis (FA) and rational analysis 
(RA). The results showed that the raw materials studied are technically feasible and 
have great potential to be used in the formulation of clear-burning ceramic 
components, improving their qualities and properties. 

Keywords: clay, characterization, properties, formulation. 
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