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RESUMO 

 
Este trabalho tem como objetivo caracterizar precursores argilominerais utilizados na 

indústria de cerâmica vermelha na região sudoeste do Paraná e Oeste de Santa 

Catarina, os quais são usados por industrias destas regiões, para a produção de 

tijolos. São mostrados resultados preliminares a respeito de caracterizações 

estruturais, químicas e físicas dos precursores (DRX, EDS e plasticidade). Os 

corpos de prova foram caracterizados quanto à propriedades tecnológicas de 

queima: contração linear, absorção de água, tensão de ruptura à flexão e densidade. 

Os resultados mostram que as argilas apresentam composição química típica de 

matéria-prima argilosa, porém, a avaliação das propriedades tecnológicas após 

queima indicam pontos negativos para serem aplicadas na fabricação de cerâmica 

vermelha, pois não atenderam à especificações regulamentadoras.  

 

Palavras Chaves: argilominerais, porosidade, propriedades mecânicas, materiais 

cerâmicos. 

 
INTRODUÇÃO 

 No Sudoeste do Paraná e Oeste de Santa Catarina, o setor produtivo de 

materiais cerâmicos não apresenta grande desenvolvimento, sendo representado 

por fabricantes de blocos de vedação (tijolos) em pequenas indústrias, sem critérios 

técnicos de formulação da massa cerâmica, acarretando em baixa qualidade do 
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produto, porém correspondem a um setor importante para o desenvolvimento da 

construção civil regional.  

 Melhorar os produtos é uma meta de fabricantes e uma exigência do mercado 

consumidor, principalmente quando se vincula as propriedades dos produtos aos 

requisitos normativos, como as especificações encontradas na NBR 15270(1) que 

trata dos blocos de vedação, produto mais produzido e comercializado 

regionalmente.  

 Diante disso o presente trabalho trata da caracterização de argilominerais 

utilizados por fabricantes de cerâmica vermelha para a produção de blocos de 

vedação das regiões Sudoeste do Paraná e Oeste de Santa Catarina, objetivando a 

obter dados científicos a fim de possibilitar o proporcionamento racional das massas 

cerâmicas.  

 
MATERIAIS E MÉTODOS 

Os precursores foram obtidos em empresas cerâmicas da região Sudoeste do 

Paraná e Oeste de Santa Catarina são denominados de DV1 a DV4 para materiais 

coletados na Cidade de Dois Vizinhos – PR; PR1 a PR2 para materiais originários 

da cidade de Pranchita - PR e SM1 a SM3 para o material coletado em São Miguel 

do Oeste - SC. Após a coleta, as amostras foram tratadas em laboratório, quanto a 

secagem, que ocorreu em estufa a 100 ºC durante 24 horas, seguido do 

destorroamento e peneiramento em malha de abertura de 600 µm, considerando 

como amostra o material passante.  

Os precursores foram caracterizados pelas técnicas de difração de raios X 

(DRX) e de espectroscopia de energia dispersiva (EDS). Para a primeira técnica os 

dados obtidos foram tratados e os picos de difração foram indexados utilizando-se o 

software Crystal DIFFRAC.EVA®. O difratograma de raios X foi comparado com 

cartas cristalográficas do banco de dados (PDF2-ICDD).  

 Para determinação das propriedades tecnológicas foram, primeiramente, 

determinados os limites de Atterberg conforme NBR NBR 7180(2) para limite de 

plasticidade e NBR 6459(3) para os limites de liquidez e índice de plasticidade 

através do uso do aparelho de Casagrande. A determinação objetivou conhecer os 

índices de plasticidade, sendo que para a quantidade de água de conformação foi 

utilizado o teor do limite de plasticidade encontrado.  

Foram confeccionados corpos de prova por extrusão nas dimensões de 
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1,7x3,7x12 cm e calcinados nas temperaturas de 800°C e 900°C em forno do tipo 

mufla, com taxa de aquecimento de 4,5 °C/min e patamar de queima de 60 minutos.  

As características dos corpos de prova foram determinadas pelas propriedades 

tecnológicas. A absorção de água e porosidade aparente foram determinadas pelo 

método da imersão, de acordo com o princípio de Arquimedes. A retração linear foi 

calculada pela diferença entre o comprimento dos corpos de prova à verde, após 

secagem e o comprimento dos corpos de prova queimados(4). A resistência 

mecânica à flexão foi determinada a três pontos em máquina universal de ensaio.  

 
RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Os difratogramas de raios X dos argilominerais foram agrupados por 

município de origem, sendo as amostras extraídas em Dois Vizinhos, Pranchita e 

São Miguel do Oeste, mostradas nas Fig. 1 a, b e c, respectivamente.  
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Fig.1 - Difratogramas de raios X de argilominerais. DV = Dois Vizinhos; PR = Pranchita; SM 
= São Miguel do Oeste; Q = quartzo; K = caulinita; M = montmorilonita; C = cristobalita; G = 
goetita; H = hematita; T = Tridimita. 

 

Pelos difratogramas mostrados na Fig. 1, são verificados picos que atestam 

que as amostras consistem em uma mistura de minerais. Vale destacar a presença 

do argilomineral montmorilonita em todas amostras, sendo esta, a responsável por 

muitas propriedades de interesse na produção de materiais aplicados na construção 
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civil. 

A composição mineralógica das amostras de argilominerais determinadas a 

partir dos difratogramas de raios X e por tratamentos matemáticos são mostradas na 

Tab.1. Para a série de amostras extraídas do munícipio de Dois Vizinhos – PR, 

verifica-se que a amostra DV3 apresenta maiores teores dos argilominerais 

montmorilonita e caulinita, 36,61 e 22,50%, respectivamente. De maneira geral as 

amostras DV apresentam teores significativos de mineral de ferro (goetita), esta 

espécie que por sua vez não foi detectada nas amostras obtidas em outros 

municípios.  

Nos materiais extraídos no munícipio de Pranchita – PR verifica-se influência 

da zona de extração, pois a amostra PR2 se mostrou altamente contaminada com 

quartzo enquanto que a amostra PR1 mostrou maiores teores de montmorilonita, 

caulinita e hematita em comparação à primeira. 

 
Tab.1 – Composição mineralógica de argilominerais. Valores obtidos pelo Crystal 
DIFFRAC.EVA®. DV = Dois Vizinhos; PR = Pranchita; SM = São Miguel do Oeste; 

Amostra Quartzo 
(Q) 

Cristobalita 
(Q) 

Tridimita 
(T) 

Montmorilonita 
(M) 

Caulinita 
(K) 

Hematita 
(H) 

Goetita 
(G) 

DV1 25,81 9,49 13,00 23,20 9,94 8,13 10,44 

DV2 40,47 9,37 12,64 19,63 10,83 2,79 4,27 

DV3 20,07 2,28 - 36,61 22,50 2,44 16,10 

DV4 39,32 2,56 - 22,13 13,18 1,77 21,05 

PR1 27,40 - - 38,77 18,92 4,93 - 

PR2 62,83 5,71 - 19,76 10,77 0,93 - 

SM1 12,42 5,39 20,86 27,04 31,12 3,18 - 

SM2 23,23 3,37 - 40,29 31,41 1,70 - 

SM3 14,42 5,04 - 44,51 26,18 5,03 - 

- indica ausência do mineral nas condições de análise empregadas. 

 
Da série de materiais extraídos do munícipio de São Miguel do Oeste – SC, a 

amostra SM1 se mostrou mais rica em caulinita enquanto que as amostras SM2 e 

SM3 têm maiores teores de montmorilonita, sendo que a última possui maior teor 

deste argilomineral. 

 A Tab.2 mostra a composição química dos argilominerais em função da 

porcentagem atômica das espécies, determinada pela técnica de EDS. Analisando o 

grupo de materiais dos diferentes munícipios, verifica-se que o teor de alumínio nas 

amostras difere em cada local de extração. Os materiais apresentam teores 

significativos do elemento titânio (Ti). Em geral as amostras do munícipio de São 

Miguel do Oeste apresentam maiores teores de ferro (Fe), tal observação contraria 

os dados obtidos pela técnica de DRX (Tab.1), onde as amostras do grupo DV 

apresentaram maiores teores de minérios de ferro.  
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Tab.2 – Composição química de argilominerais. Valores obtidos pela técnica de EDS (% 
átomo). DV = Dois Vizinhos; PR = Pranchita; SM = São Miguel do Oeste; 

Amostra Al Si Ti Fe Mg Ca 

DV1 40,40 50,33 2,83 6,44 - - 

DV2 35,21 52,86 3,84 7,03 1.06 - 

DV3 28,31 41,13 5,65 21,82 1,53 1,56 

DV4 31,51 57,62 3,67 7,20 - - 

PR1 41,97 52,23 2,10 2,57 1,13 - 

PR2 37,66 55,02 2,43 3,23 1,15 0,51 

SM1 35,17 38,60 3,95 22,28 - - 

SM2 40,94 45,48 3,37 10,21 - - 

SM3 30,45 43,39 3,49 18,80 2,18 1,69 

- indica ausência do mineral nas condições de análise empregadas. 

 
A Tab. 3 apresenta resultados dos limites de Atterberg dos argilominerais 

caracterizados. É observado que a as amostras se classificam como materiais de 

alta plasticidade, exceto a amostra SM1 que se classifica como de média 

plasticidade conforme classificação dos índices de plasticidade dos solos(4).  

 
Tab. 3 - Limites de Atterberg das amostras de argilominerais avaliadas. 

  
 

 

 
O material DV3 se destaca entre as amostras por apresentar maiores valores 

de LP e LL, sendo um fator determinante na operação de conformação de peças por 

extrusão, isso se deve possivelmente ao fato de apresentar baixos teores de quartzo 

e cristobalita em sua composição mineralógica, outro fato que possivelmente justifica 

os resultados apresentados é o alto teor goetita em sua composição (Tab.1).   

Para a propriedade de IP, a amostra SM1 apresentou menor valor, refletindo 

em dificuldade de conformação por extrusão, isso se deve possivelmente ao maior 

teor de caulinita em relação a quantidade de montmorilonita em sua composição, em 

comparação às outras amostras, pois um maior teor de montmorilonita pode 

melhorar a propriedade analisada. 

A Tab. 4 apresenta os resultados de caracterização física dos argilominerais 

tratados sob diferentes temperaturas de queima.  A amostra SM1 não foi 

caracterizada, pois devido sua baixa plasticidade, não foi possível produzir corpos 

de prova íntegros para a sinterização nas temperaturas avaliadas.   

As propriedades apresentadas mostram que a amostra DV1 apresenta grande 

perda ao fogo em relação as amostras avaliadas, verificada pela sua baixa 

densidade. A absorção de água e a porosidade aparente de todas as amostras  

Limites de Atterberg (%) 
Amostra 

DV1 DV2 DV3 DV4 PR1 PR2 SM1 SM2 SM3 

Limite de Plasticidade (LP) 40,6 24,8 42,7 31,2 33,5 33,8 35,9 36,6 35,9 

Limite de Liquidez (LL) 66,2 67,7 76 65,8 62,9 58,4 45,5 52,7 51,9 

Índice de Plasticidade (IP) 25,5 42,9 33,3 34,6 29,4 24,6 9,6 16,2 15,8 
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apresentam diminuição com o aumento de temperatura, justificado pela densificação 

causada pelo aumento dos cristais durante a sinterização. Com isso ocorre o 

aumento de retração linear e de densidade, comprovado pelos resultados 

apresentados na Tab. 4. 

 
Tab. 4 – Características físicas das amostras obtidas a partir da queima sob diferentes 
temperaturas. 

 800°C 900°C 

Amostra 
RL  
(%) 

AA  
(%) 

PA  
(%) 

D  
(g/cm3) 

RL  
(%) 

AA  
(%) 

PA  
(%) 

D  
(g/cm3) 

DV1 10,3 29,8 41,2 1,2 11,4 27,1 38,4 1,3 

DV2 11,0 17,0 30,7 1,8 14,4 4,1 9,1 2,0 

DV3 10,2 16,7 30,4 1,7 10,2 8,5 18,5 1,8 

DV4 8,1 20,6 32,6 1,7 8,4 19,3 34,1 1,7 

PR1 7,4 18,5 32,4 1,7 8,0 13,1 25,8 1,7 

PR2 7,3 18,0 30,5 1,6 8,9 16,0 28,8 1,7 

SM2 9,8 22,9 36,8 1,5 11,0 20,0 34,3 1,6 

SM3 7,3 17,6 32,3 1,7 8,7 16,9 30,8 1,7 

RL.= Retração Linear; AA.=Absorção de água; Pa.= Porosidade Aparente; D.= Densidade; - análise 
não realizada. 

 
 A absorção de água para tijolos cerâmicos deve estar entre 8 e 22% conforme 

NBR 15270(1), diante disso, a amostra DV1 apresentou valores superiores aos 

normalizados nas temperaturas avaliadas. Já a amostra PR2 apresenta valor 

superior na temperatura de 800 °C.  

Resultados a respeito da resistência à flexão das amostras queimadas sob 

diferentes temperatura são mostradas na Tab. 5. Na maioria das amostras houve a 

redução na resistência mecânica com o aumento da temperatura, fato justificado 

pela grande quantidade de defeitos produzidos nos corpos de prova sinterizados a 

900ºC (imagens não mostradas). 

O material obtido a partir do precursor DV4 não apresentou defeitos quando 

obtido a 900°C, este teve sua resistência à flexão significativamente aumentada, 

onde foi obtido valor de 13,2 MPa para esta propriedade. Destaca-se que na 

sinterização a 800°C somente os corpos de prova da amostra DV1 apresentaram 

defeitos significativos, porém de menor comprometimento que corpos de prova 

obtidos a 900°C. Os valores encontrados nas amostras, principalmente DV2, DV4 e 

SM3 indicam para a possibilidade de utilização em produtos de cerâmica vermelha, 

já que recomenda-se que a massa atinja um valor mínimo de 5,5 MPa(5).   

Tab.5 – Resultados para resistência à flexão das amostras obtidas a partir da queima sob 

diferentes temperaturas. 

As amostras que obtiveram resultados inferiores mostram que a dificuldade 

em proporcionar a massa cerâmica sem defeitos, porém, em menores proporções 
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podem ser utilizadas para melhorar a plasticidade e possibilitar a conformação das 

peças, caso seja necessário.  

 

Amostra 
Resistência à flexão (MPa) 

800°C 900°C 

VD1 1,4 1,3 

DV2 7,9 2,2 

DV3 2,6 2,7 

DV4 8,2 13,2 

PR1 2,0 1,6 

PR2 2,9 2,1 

SM2 3,5 2,8 

SM3 4,1 1,9 

* corpos de prova totalmente comprometidos após a queima 

 
As argilas também apresentaram diferentes colorações após as sinterizações, 

tanto entre as amostras, assim como nas diferentes temperaturas. A Fig. 3 mostra 

as cores após queima das argilas nas diferentes temperaturas estudadas. 

 
queima a 800 °C 

 
queima a 900 ºC 

Fig. 4 - Cores dos materiais após queima. Ordem :DV1, DV2, DV3, DV4, PR1, PR2, 
SM2, SM3. 

 

CONCLUSÕES 

 Com este trabalho verificou-se a possibilidade de emprego de argilominerais 

extraídos das regiões sudoeste do Paraná e oeste de Santa Catarina na produção 

de materiais cerâmicos. As propriedades tecnológicas de interesse na construção 

civil apresentadas pelos materiais não se enquadraram nas normas 

regulamentadoras. Futuramente serão desenvolvidos estudos detalhados 

objetivando enquadrar os materiais utilizados neste trabalho nas normas NBR 

15270. 

  Vale destacar os dados obtidos para caracterizações dos precursores, pois 

nenhum dado a respeito destes materiais é reportado na literatura. Serão 

desenvolvidos estudos futuros a fim de relacionar as características químicas dos 

precursores minerais com propriedades físicas de interesse para a construção civil, 

o que poderá auxiliar produtores destas regiões para melhoria de qualidade de seus 

produtos cerâmicos. 
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CHARACTERIZATION AND TECHNOLOGICAL PROPERTIES OF MINERAL CLAYS 

USED IN THE SHOUTHWEST OF PARANÁ AND WEST OF SANTA CATARINA 

STATES. 

 

ABSTRACT 

This paper aims to characterize clay minerals used in the ceramic industry in 

southwestern region of Paraná and west of Santa Catarina states. The precursors 

used were the same used by industries in these regions for the production of bricks. 

The precursors were characterized,preliminary results are shown with respect to 

structural, chemical and physical precursors (XRD, EDS and plasticity). The 

specimens were characterized for technological burning properties: linear shrinkage, 

water absorption, flexural tension and density. The results show that the clays 

present Typical chemical composition of raw clay, however, the evaluation of 

technological properties after burning indicate negative results to be applied to the 

manufacture of red ceramic because did not meet the regulatory requirements. 

 
 
Key-words: clays, porosity, mechanical properties, ceramic materials.  
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