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RESUMO 

A utilização das argilas de morros está sendo uma alternativa às argilas de 

várzeas, devido às leis de proteção ambiental. A pesquisa em questão tem por 

objetivo a caracterização morfológica e química de argilas morros utilizadas 

industrialmente para a produção de telhas e blocos cerâmicos. Portanto, foram 

caracterizadas dois tipos de argilas conhecidas comercialmente na região de 

Teresina-PI por meio de difração de raios-X (DR-X), microscopia eletrônica de 

varredura (MEV) e espectrometria de energia dispersiva de raios-X (EDS). 

Pode-se observar que as amostras possuem um percentual elevado de 

quartzo, hematita tendo ainda em sua constituição óxido de alumínio, óxido de 

zircônio e óxido de titânio. Os resultados obtidos mostram que as argilas 

estudadas são argilas montmorilonitas e podem ser utilizadas para a produção 

de telhas e blocos cerâmicos, porém quanto à proporção de utilização das 

mesmas será foco do próximo trabalho.  

 
Palavras-chave: argilas de várzeas, caracterização estrutural, argilas de 
morros. 

 
INTRODUÇÃO 
 
A indústria de cerâmica vermelha possui expressiva participação no mercado 

ceramista brasileiro, correspondendo a 40% de participação no ramo 

responsável por cerca de 1% do PIB nacional. O setor de cerâmica vermelha 

consome cerca de 70 milhões de toneladas de matéria-prima por ano, através 

das 12 mil empresas distribuidas pelo país, a maioria de pequeno porte, 

gerando centenas de milhares de empregos (1).  
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O cenário atual das indústrias cerâmicas no Piauí é bastante otimista, 

configurando-se uma das cadeiais produtivas de maior relevancia, rentabilidade 

e grande geradora de empregos. É referencia regional na qualidade de seus 

produtos. Seus produtos são exportados para estados vizinhos como Ceará, 

Maranhão e Pará (2). 

Apesar da grande importância econômica e social da cerâmica vermelha no 

País, a grande maioria dos jazimentos de argilas não é devidamente estudada, 

não havendo, em geral, dados técnico-científicos que orientem sua aplicação 

industrial da maneira mais racional e otimizada possível (3). 

O Piauí possui uma grande quantidade de indústrias cerâmicas, entretanto, o 

estado não foge à regra do restante da nação, não existindo o conhecimento 

adequado e necessário acerca das características tecnológicas das argilas 

utilizadas por essas indústrias visando uma utilização sustentável dessa 

matéria-prima. O conhecimento da composição das argilas tem tanto valor 

acadêmico quanto interesse comercial (4).  

Em geral, as argilas são materiais muito heterogêneos, cujas características 

dependem da formação geológica e da localização da extração. O Estado do 

Piauí geologia de potencialidades minerais diversificadas, que incluem 

substancias minerais ferrosos e não ferrosos, bem como minerais metálicos de 

não-metalicos, e de minerais gemológicos, possui muitas jazidas de minerais 

como de calcário, quartzito, ardósia, opala, minerais pesados, meteriais de 

construção (areias, seixos, pedras para fundação, brita, etc.), argilas de queima 

branca e argilas para cerâmica vermelha(2). Tais características e 

particularidades propiciam um grande número de variabilidade composicional 

de argilas extraídas e utilizadas industrialmente. 

Para a utilização das argilas em processos industriais é importante e 

indispensável uma identificação completa do tipo de argila e de duas 

propriedades, para estabelecer quais as formulações e condições de 

processamento são mais adequadas para se obter produtos com as 

propriedades finais desejadas (5). 

As propriedades do produto final estão estreitamente relacionadas às 

características iniciais das matérias-primas, como granulometria, plasticidade e 

composição mineralógica (5). 
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O Conhecimento das argilas utilizadas na fabricação de cerâmica vermelha 

contribui diretamente para a melhoria da qualidade e das propriedades do 

produto final possibilitando ao fabricante redução de custos de produção e 

aumento do valor agregado do produto. Essa preocupação com a adequada 

caracterização de argilas para aplicação em cerâmica vermelha e seu reflexo 

na produtividade e qualidade dos produtos finais se manifesta em todo o 

mundo (6). 

Desta forma, este trabalho tem por objetivo a caracterização estrutural de 

argilas de morros utilizadas industrialmente para a produção de telhas e blocos 

cerâmicos. 

 
MATERIAIS E MÉTODOS 

 
Nessa pesquisa foram estudadas duas argilas de morro utilizadas 

industrialmente na produção de telhas e blocos cerâmicos na cidade de 

Teresina no Estado do Piauí, identificadas como AT e AG. Na análise por DR-

X, as amostras passaram por secagem em temperatura ambiente de 

aproximadamente 36 ºC, destorronamento manual com almofariz e mão-de-

gral, passadas em peneira em malha com abertura de 35 mesh e analisadas no 

equipamento DR-X modelo XRD-6000 Shimadzu com tubo de Cu (λ = 1,54056 

A), pertecente ao laboratório interdisciplinar de materiais da Universidade 

Federal do Ceará - UFC. A avaliação das fases das argilas foi executada por 

comparação entre os picos gerados no difratograma com cartas padrões 

cadastradas no ICDD (Internacional Center for Difraction Data). Para as 

análises de MEV e EDS as amostras foram secadas em temperatura ambiente 

de aproximadamente 36 ºC, destorronadas manualmente com almofariz e mão-

de-gral, passadas em peneira em malha com abertura de 35 mesh, 

confeccionados corpos de prova e sinterizados a 950 ºC, as amostras 

sinterizadas foram analisadas no microscópio eletrônico de varredura acoplado 

a EDS (modelo SSX-500, Shimadzu) pertencente ao Laboratório Interdisciplinar 

de Materiais do Instituto Federal do Piauí. 

 
3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

3.1. Difração de raios X (DR-X) das amostras AT e AG 
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As Figuras 1 e 2 a seguir, apresentam os difratogramas das amostras 

Taguá (AT) e Glória (AG). Os difratogramas apresentaram picos de difração de 

fases cristalinas referentes à Montmorilonita (Mg, Ca)O.Al2O3Si5O10.nH2O, 

Quartzo (SiO2) e Hematita (F2O3), em ambas as amostras. A Montmorilonita é 

um filossilicato composto por Silicato de alumínio, magnésio e cálcio hidratado, 

de estrutura lamelar e que exibe uma capacidade incomparável de expansão 

quando umedecidos, devido a capacidade de incorporar grande quantidade de 

água interlamelar (7). Este mineral é o responsável pelo desenvolvimento da 

plasticidade nas argilas estudadas. O quartzo se constitui como a principal 

impureza presente nas amostras, atuando como matéria-prima não plástica e 

inerte durante a queima. 
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Figura 1 – Difratograma da amostra Taguá (AT). 
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Figura 2 – Difratograma da amostra Glória (AG). 
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3.2. MEV e EDS das amostras AT e AG 

De acordo com as micrografias apresentadas nas Figuras 3 (a) e 3 (b), obtidas 

através do MEV dos corpos de prova sinterizados das argilas padrão a 950 ºC 

verificou-se que amostras apresentam estrutura lamelar, sendo consideradas 

argilas Montmorilonita, corroborando com os resultados apresentados pela 

análise de DR-X. As superfícies externas das amostras AT e AG apresentaram 

uma textura rugosa, a superfície interna apresenta maior quantidade de poros, 

o que configura a não ocorrencia da interconectividade destes poros, a maior 

porosidade da superfície interna está relacionada ao surgimento de bolhas de 

gases originados no processo de confecção dos corpos de prova. 

  

Figura 3: (a) Argila Glória Sinterizada a 950 ºC com aumento de 500x e (b) 
Argila Taguá Sinterizada a 950 ºC com aumento de 500x 

 

Nos gráficos apresentados nas Figuras 4(a) e 4(b) da técnica EDS verificou-se, 

no geral, que as amostras AT e AG apresentam grande incidência dos 

elementos Oxigênio (O), Silício (Si), Alumínio (Al) e Ferro (Fe), e que a amostra 

AT apresenta uma maior quantidade de Si do que a amostra AG, o que implica 

que a amostra AT possui menor plasticidade. Em relação a presença do 

elemento Fe, a amostra AG apresentou maior percentual. O elemento Fe é 

responsável pela coloração vermelha do produto cerâmico e sua concentração 

elevada pode acarretar aumento descontrolado da temperatura interna do 

material cerâmico no momento da queima, acarretando a perda da peça pelo 

(a) 
 

(b) 
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aparecimento de trincas e consequentemente a diminuição da resistência do 

produto final. O alto teor do oxigênio pode ser explicado, pela presença deste 

elemento na estrutura cristalina dos óxidos e dos silicatos que compõem às 

amostras. O elemento químico Ouro (Au) é tem sua presença explicada por o 

mesmo está contido na fita utilizada para metalização da amostra. 

 

 

 

 

Figura 4: (a) EDS Argila Glória Sinterizada a 950 ºC com aumento de 500x 
e (b) EDS Argila Taguá Sinterizada a 950 ºC com aumento de 500x. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Conclui-se, diante dos resultados obtidos anteriormente que às argilas 

analisadas apresentam características estrurais semelhantes, excesso de 

quartzo e hematita e que ambas as amostras são argilas esmectita do tipo 

montmorillonita, que por sua estrutura lamelar requerem um cuidado maior no 

preparo para a conformação, devido à quantidade de água contida nas 

mesmas.  

Por usa vez as amostras trabalhadas possuem plenas condições de serem 

utilizadas na fabricação de telhas e tijolos na indústria de cerâmica vermelha, 

sendo aconselhado o uso de formulações para um melhor aproveitamento de 

suas caracteristicas estruturais. 
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ABSTRACT 

The use of clays hills being an alternative to clay floodplain, due to 
environmental protection laws. The research project aims at the morphological 
and chemical characterization of hills clays used industrially for the production 
of ceramic tiles and blocks. Therefore, two types of methods were known 
commercially in the region of Teresina-PI through diffraction of X-rays (X-DR), 
scanning electron microscopy (SEM) and energy dispersive spectrometry X-ray 
(EDS). It can be observed that the samples have a high percentage of quartz, 
hematite still having in its constitution aluminum oxide, zirconium oxide and 
titanium oxide. The results show that the clays are clays and montmorillonites 
may be used for the production of ceramic tiles and blocks, but as the 
proportion of using the same will be focusing the next job. 

 

 

Keywords: floodplain clays, structural, clay hills. 
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