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RESUMO 

Este trabalho caracterizou uma amostra de argila proveniente do Município de Boa Saúde 
do Estado do Rio Grande do Norte. A argila é de queima clara e utilizada no Município de 
Monte Alegre nas olarias para a produção de tijolos e telhas. Neste estudo foi verificado 
também a possibilidade da utilização destas na área de cerâmica industrial. As seguintes 
técnicas foram utilizadas para a caracterização: análises química e mineralógica, que 
determinaram a presença dos seguintes minerais presentes, muscovita, quartzo e calinita, 
pelo índice de plasticidade pode-se dizer que a argila tem um médio índice de 
plasticidade, ainda foi feito teor de matéria orgânica, teor de resíduo, determinação da 
perda ao fogo que foi constatada uma perda de 9,38%, a verificação da cor de queima 
deu um gradiente de creme até laranja conforme o aumento de temperatura. 
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INTRODUÇÃO 

O estado do Rio Grande do Norte tem um grande potencial para a industria de 

cerâmica branca, como matéria-prima abundante e energia de baixo custo (gás natural) . 

(1) Mas para que essa matéria-prima seja vista como adequada é necessário um estudo 

detalhado de caracterização, já como o produto final esta diretamente ligado as 

características da matéria-prima.(1, 2) 

Para este trabalho foi escolhida a argila proveniente do município de Boa Saúde, a 

qual as olarias do sul da Região Leste do estado tem utilizado em processos manuais. Em 

geral, as argilas dependem da formação geológica e da localidade de onde são extraídas, 

sendo esta proveniente de açude. (2, 3) 

Mas apenas isso não determina suas propriedades para a industria sendo 

necessário uma caracterização físico-química , com analises química, mineralógica, de 

resíduos, de matéria orgânica, e perda ao fogo. (2, 4, 5) 

Este trabalho tem como objetivo caracterizar a argila do município de Boa Saúde 

para aumentar o conhecimento das argilas do estado do Rio Grande do Norte como 



também verificar o melhor tipo de utilização industrial.

METODOLOGIA

Foi coletada amostra bruta da argila do município de Boa Saúde – RN,  sendo a

mesma processada e analisada.

Para  a  analise  mineralógica  separou-se  aproximadamente  10g  de  argila  pelo

processo de quarteamento, os quais foram secos ao sol por 10h. após isso o material foi

quebrado em almofariz com o auxilio de uma mão-de-gral e passado em peneira de 200

mesh, sem deixar nenhum resido, assim a argila foi analisada por um difratômetro de

Raios-X da marca Shimadzu (XRD-7000).

Já para analise de perda ao fogo (P.F.) foi utilizada 10g a de argila a qual foi também

quarteada  e posta em um cadinho de porcelana,  seco em estufa  a 110°C por 24h.,

quebrado em almofariz e peneirado a 200mesh levado ao forno a uma temperatura de

1000°C por  30 minutos em um taxa de aquecimento de 10°C/minuto.  Após chegar a

temperatura ambiente esta mesma amostra de material foi levado ao um espectometro de

Raios-X da marca Shimadzu (EDX-720), para analise química.

Foram realizados também os seguintes ensaios: determinação do teor de matéria

orgânica  com  38,20g  de  argila,  aquecida  a  temperatura  de  440ºC  por  seis  horas,

conforme a norma NBR 13600/96(6). Cor de queima aonde seis corpos de prova foram

confeccionados por prensagem uniaxial a 25 MPa com dimensões  aproximadamente de

60x20x5mm  e teor de umidade de cerca de 10% com 72g da argila previamente secas

em estufa a 110ºC por 24 horas e após a obtenção desses, foram secos novamente em

estufa pelo mesmo período de tempo e temperatura. Estes corpos de prova foram levados

ao forno para verificação da cor de queima a três temperaturas, os corpos de provas

foram sinterizados com taxa de aquecimento de 10 °C/min., nas temperaturas de 950º,

1250º e 1400ºC por 1 horas.

E os ensaios de limite de plasticidade (LP) (regido pela norma NBR 7180/84)(7) e

liquidez (LL) (regido pela NBR 6459/03)(8) que compõem o índice de plasticidade (IP)

para verificação da sua propensão a moldagem e manuseio.

RESULTADOS E DISCUSSÕES

Pela analise  mineralógica que mostra  a figura  1,  constatou-se que é uma argila

caulinita isso quer dizer que possui grande quantidade de matéria orgânica e sua queima

pode ser clara. O quartzo e a muscovita, da família das micas, reduzem a plasticidade da
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argila apesar de serem minerais fundentes. Por causa da mica encontrada na argila existe

uma probabilidade de após a queima ser uma peça porosa, levando o tipo de ligação

química da mica que forma uma estrutura dioctaédrica.

Figura 1: Analise Mineralógica da argila por Difração de Raios- X

Com a analise química se comprovou que é uma argila  de queima clara, pois a

quantidade de ferro abaixo de 10% não deixa a argila vermelha, mas mesmo assim não

pode ser considerada uma argila branca pois o mesmo teor de oxido de ferro é superior a

1%, outro fator que contribui para a coloração clara da argila é o baixo teor de oxido de

titânio. Como nos mostra a tabela 1.

Tabela 1: Analise Química por fluorecência de Raios-X

Argila de Boa Saúde

SiO2 Al2O3 Fe203 TiO2 K2O CaO Outros P.F.

63,64% 19,56% 5,54% 0,86% 0,70% 0,29% 0,03% 9,38%

Ainda vendo a tabela 1 se constatou que houve uma perda ao fogo (P.F.) de 9,38%

da massa do material, e o estudo mais aprofundado fez ver 5,38% é de matéria orgânica
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como mostra a tabela  2 destinada a analise do teor de matéria orgânica de solos, que

pode ser a matéria argilosa. 

Tabela 2: Teor de matéria orgânica

Argila de Boa Saúde
Massa do cadinho (g) 60,66
Massa do cadinho mais massa argila
secos(g)

91,35

Massa argila seca(g) 30,69
Massa do cadinho mais massa argila
sintetizados(g)

89,70

Massa argila sintetizada(g) 29,04
Teor de matéria orgânica(%) 5,38

A analise de resido teve de 2,22% de resido solido. Já na cor de queima pode se

notar um gradiente conforme o aumento como mostra a figura 2 da temperatura tendo

uma cor creme nas temperaturas de 950°C e 1250°C e uma cor alaranjada a 1400°C.

Figura 2: Cor de Queima à 950°C, 1250°C e1450°C

O índice de plasticidade é de 8% considerado uma plasticidade mediana pra , já o

limite de liquidez (LL) é de 47% como mostra a figura 3 e o limite de plasticidade é de

38% , fazendo a diferença dos dois é que se encontrou o índice de plasticidade.  
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Figura 3: Gráfico do Limite de liquidez (LL)

CONCLUSÕES

Constatou-se através do índice de plasticidade 8% que é uma argila de plasticidade

mediana, devido ao seu alto teor de sílica proveniente do quartzo e da mica muscovítica.

É uma argila calinítica de queima clara variando entre o creme e o alaranjado conforme o

aumento de temperatura, devido ao seu teor de oxido de ferro menor que 10% e maior

que 1%.

Essa plasticidade tão é demonstrada através da baixa perda ao fogo que decompõe

a matéria argilosa, que no caso das caliníticas é proveniente da matéria orgânica. Sendo

essa mesma também baixa.

É aconselhável em trabalhos posteriores fazer uma analise granulometria na argila

para se averiguar se sua plasticidade não muito eleva tem haver com o partículas muito

grandes.
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CLAY CHARACTERIZATION OF  BOA SAÚDE

ABSTRACT 

This study characterized a sample of clay from the City of Boa Saúde of Rio Grande do

Norte. Clay is burning clear and used in Monte Alegre in the brick kilns for producing bricks

and tiles. This study also verified the possibility of using these in the field of industrial

ceramics.  The  following  techniques  were  used  for  characterization:  chemical  and

mineralogical  analysis,  which  determined  the  presence  of  the  following  minerals,

muscovite, quartz and calinita, the plasticity index can be said that the clay has an average

plasticity index, also was made organic matter content, residue content, determination of

loss on ignition was found that a loss of 9.38%, checking the color of burning gave a

gradient of cream to orange with increasing temperature. 

Key-words: characterization, clay, Boa Saúde
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