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RESUMO: Foram caracterizadas granulométrica e tecnologicamente as argilas recolhidas em 6 locais de 
exploração de barro vermelho com aplicação na indústria cerâmica estrutural. Este conjunto engloba 
argilas com fracções argilosas (< 2 µ) e arenosas (> 63 µ) de fuso muito amplo, de que resultam 
retracções, resistências mecânicas e absorções de água muito diversas, após cozedura da amostra a várias 
temperaturas. Face à diversidade de características constatada, conclui-se que a aplicabilidade destas 
argilas nos sectores da telha e do pavimento extrudido passará pela sua combinação em lotes, de que 
resulte uma pasta equilibrada. 
 
PALAVRAS-CHAVE: argilas, indústria cerâmica, fracção granulométrica, parâmetros tecnológicos. 
 
ABSTRACT: Clays used in the structural ceramics industry were characterized for grain size and 
technologic parameters at 6 places where they are exploited. These clays show a very ample interval of 
clay fractions (<2µ), as well as of sand fractions (> 63µ), which determine a very diverse set of 
retractions, mechanical strengths and water absorptions, after the cooking of the sample at various 
temperatures. In view of such diversity, it is concluded that the applicability of these clays in the sectors 
of tiles and extruded pavements will involve their mixture from which an equilibrated pasta results.  
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1. INTRODUÇÃO 

As matérias-primas utilizadas na indústria cerâmica estrutural, sectores da telha e do 
pavimento extrudido, obedecem a parâmetros tecnológicos cujo controlo é determinante para a 
obtenção de produtos finais com qualidade. A este respeito, refira-se a retracção, que condiciona 
as dimensões das peças após cozedura, a absorção de água, que permite aferir o grau de 
vitrificação de uma matéria-prima cerâmica após transformação térmica e desse modo optimizar 
a temperatura de fecho da cozedura, a resistência mecânica em cru, que permite avaliar a 
capacidade de uma peça cerâmica resistir, após secagem, às diferentes operações de 
manuseamento durante a primeira fase do processo de fabrico até á cozedura e, finalmente, a 
resistência mecânica após cozedura cerâmica, que é um ensaio obrigatório, uma vez que pode 
constituir um critério de exclusão devido às normas de qualidade reguladoras do produto final. 
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No presente trabalho, apresenta-se a caracterização granulométrica e tecnológica de argilas 
usadas no abastecimento a unidades de transformação da cerâmica do barro vermelho, com o 
objectivo de confrontar essas características com padrões em uso corrente nos sectores da telha e 
do pavimento extrudido. 

 
2. ENQUADRAMENTO GEOLÓGICO 

A área em estudo no presente trabalho compreende um conjunto de 6 locais de exploração de 
argilas com aplicação na indústria cerâmica estrutural, nos sectores da telha e do pavimento 
extrudido. Esses locais abrangem diversos contextos geológicos do Mesozóico e do Cenozóico 
(Figura 1). De Norte para Sul, seleccionaram-se: (a) três explorações instaladas na unidade 
inferior da formação Cretácica designada Argilas de Taveiro, constituída por níveis argilosos 
avermelhados, intercalados com níveis lenticulares de arenito esbranquiçado, com um 
conglomerado rico em restos de vertebrados, e com areias e argilas com fósseis vegetais (flora 
com Debeya); (b) uma exploração instalada no topo da formação Jurássica designada Complexo 
de Vale de Lagares, composta por arenitos de grão fino, alternantes com argilas cinzentas ou 
vermelhas, com fósseis vegetais e, por vezes, com algumas intercalações de calcários areníticos, 
cinzentos, com restos carbonosos e pequenos moluscos indetermináveis; (c) uma exploração 
instalada na formação Miocénica designada Argilas de Tomar, constituída por siltes-argilosos 
(lutitos) de cor vermelha/alaranjada homogénea e/ou marmorizada; (d) e uma exploração 
instalada sobre a formação Jurássica designada Camadas do Freixial, formadas por grés 
argilosos, por argilas e margas, com cores que vão do avermelhado ao acastanhado (Teixeira, 
1981). 

 
 

Figura 1 – Localização e geologia da área em estudo (Silva, 1983).  
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3. MATERIAIS, MÉTODOS E RESULTADOS 
Em cada local, foram recolhidas amostras representativas das unidades argilosas, que de 

seguida foram submetidas a um conjunto de ensaios granulométricos e tecnológicos. Os ensaios 
granulométricos incluíram a determinação das fracções argilosa, siltosa e arenosa por Difracção 
de Raios Laser. Os ensaios tecnológicos englobaram a avaliação em cru da humidade de 
extrusão, da retracção verde-seco e da resistência à flexão, e após cozedura a diversas 
temperaturas da retracção seco-cozido, da resistência à flexão e da absorção de água. Os 
resultados da caracterização realizada apresentam-se nos Quadros 1 e 2. 

 
Quadro 1 – Resultados da caracterização granulométrica. Valores das fracções em %. Locais de acordo 
com a Figura 1. ID – Designação da amostra. 

Local ID 
Fracção Argilosa 

(< 2µ) 
Fracção Siltosa 

(2-63µ) 
Fracção Arenosa 

(> 63µ) 
1 V400 39.8 28.9 31.3 
2 V211 97.0 1.3 1.7 

3-a V205 38.9 52.4 8.7 
3-b V300 21.3 45.0 33.7 
4 V201 77.0 15.0 8.0 
5 V207 40.4 52.5 7.1 
6 V210 51.2 39.4 9.4 

 
Quadro 2 – Resultados da caracterização tecnológica. Locais de acordo com a Figura 1. ID – Designação 
da amostra. 

Retracção Seco-Cozido Resistência após Cozedura Absorção de Água 

Temperaturas de cozedura (ºC) Local ID 
Humidade 

de 
Extrusão 

Retracção 
Verde-
Seco 

Resistência 
à flexão em 

cru 

1000 1050 1100 1150 1000 1050 1100 1150 1000 1050 1100 1150 

    % % kg/cm2 % kg/cm2 % 

1 V400 17 5.9 116 0.2 0.9     136 153     14.8 14     

2 V211 19 3.3 52 5.9 6.9 6.7   703 601 553   1.4 0.2 0.2   

3-a V205 15 3.4 21 0 0.6     73 119     16.3 15.3     

3-b V300 17 3.3 14 -0.3 0.2     37 62     16.8 16.3     

4 V201 19.7 5.1 76 4.2 6.4 6.7 5.7 468 538 538 414 5.8 1.4 0.3 2.6 

5 V207 18.1 4.6 80 2 4.1 6.5   220 284 364   13 8.5 3.7   

6 V210 16.8 5.7 92 2.2 4.2     230 273     9 5.3     

 
4. DISCUSSÃO E CONCLUSÕES 

A projecção das características tecnológicas após cozedura das amostras a 1050 ºC contra as 
percentagens das fracções argilosa e arenosa demonstra claramente como a proporção de fracção 
argilosa condiciona o aumento da resistência mecânica e da retracção das peças cerâmicas, ao 
mesmo tempo que regula a diminuição da absorção da água (Figura 2a), e como a proporção de 
fracção arenosa exerce o efeito exactamente oposto (Figura 2b). Para poder ser considerada 
equilibrada, uma pasta de barro vermelho para produção de telha ou pavimento extrudido deverá 
em regra obedecer às seguintes proporções de cada uma das fracções: argilosa 40−50%, siltosa 
42−30%, e arenosa 18−20%. A projecção destes intervalos de valor apresenta-se na Figura 3 
(pontos assinalados como St1 e St2), verificando-se que as argilas estudadas se afastam destes 
padrões, nomeadamente as recolhidas nos locais 2 e 4. Conclui-se que a aplicabilidade das destas 
argilas passa pela sua mistura em proporções adequadas que coloque a matéria-prima final sobre 
um ponto da linha a tracejado da Figura 3, correspondente a uma pasta equilibrada. 
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Figura 2 – Projecção das características tecnológicas das argilas estudadas, obtidas após cozedura da 
amostra a 1050ºC, contra a percentagem de fracção argilosa (Figura 2a) ou de fracção arenosa (Figura 
2b). Símbolos: RSC – Retracção Seco-Cozido (%); AA – Absorção de Água (%); RM – Resistência 
Mecânica  à Flexão (kg/cm2). 
 

 
 
Figura 3 – Projecção das fracções argilosa, siltosa e arenosa das amostras estudadas (pontos 1 a 6) em 
conjunto com as fracções correspondentes pastas consideradas equilibradas para aplicação na cerâmica da 
telha e do pavimento extrudido (pontos assinalados como St1 e St2). 
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