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RESUMO 

 
Este trabalho tem como finalidade a caracterização de argila proveniente do 

Município de Monte Alegre do Estado do Rio Grande do Norte. A argila 

(denominada popularmente como tabatinga) é utilizada nas olarias para a 

produção de tijolos e telhas. Neste estudo foi verificado também a possibilidade 

da utilização desta para a indústria cerâmica e de revestimento cerâmico. As 

seguintes técnicas foram utilizadas para a caracterização: análises química e 

mineralógica onde foi verificado na composição deste material a presença de 

quartzo e caulinita; índice de plasticidade onde o resultado obtido foi  que a 

argila possui plasticidade nula;  teor de resíduo sólidos foi de 60,19%; a 

determinação da perda ao fogo foi de 8,70%; na verificação da cor de queima 

obtivemos a coloração creme clara. 

Palavras-chave: argila, caracterização, indústria cerâmica. 

 

1. INTRODUÇÃO 
 

A cerâmica sempre foi de grande importância nas civilizações antigas e nas 

atuais, adaptando-se as necessidades do homem e evoluindo juntamente com 
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este. Utilizada por diversos povos como por exemplo os  egípcios que 

empregavam  uma pasta cerâmica denominada como pasta egípcia que mais 

tarde evoluiu para a faiança  e que também era utilizada pelos cretenses. Foi 

muito empregada pelos fenícios, gregos, romanos e os árabes na substituição 

de materiais preciosos de difícil acesso e alto custo. Podemos citar também a 

expansão marítima onde era limitada a entrada de pedras preciosas das 

colônias européias, foi nessa ocasião que passou-se a empregar a cerâmica 

em substituição as pedras preciosas.(1)  

Desde a antiguidade a cerâmica tem-se modificado e moldado aos 

requisitos da época em curso. Com a constante evolução dos conhecimentos e 

de técnicas avançadas de processamento cerâmico, foram desenvolvidos 

atualmente materiais de alta performance, por exemplo a indústria 

aeroespacial. A cerâmica também possui um papel importante na indústria da 

construção civil, sendo utilizada de diversas formas como na produção de 

telhas e tijolos.(1,2)  

O Município de Monte Alegre está situado no estado do Rio Grande do 

Norte no Nordeste do Brasil. Neste município há olarias de produção artesanal 

da cerâmica branca de tijolos e telhas. A abundância de matéria prima é o 

principal fator para a industria cerâmica local. A matéria prima utilizada é a 

argila, a qual deve ser primeiramente caracterizada para sua melhor 

identificação e determinação de processamento adequado para obtenção das 

características finais almejadas. 

Em geral, as argilas dependem da formação geológica e da localidade de 

onde são extraídas. Em Monte Alegre a argila procede das lagoas situadas no 

município. 

As argilas desta localidade possuem a coloração creme-claro ao branco 

após queima que é evidenciado pelo baixo teor de ferro e titânio que influencia 

na cor do produto final. (artigos cor e propriedades... 

 

Para o emprego da argila para fins industriais, torna-se necessário 

identificar o tipo e as propriedades da mesma, visto que o produto obtido 

depende das características da matéria prima. As técnicas utilizadas no estudo 

55º Congresso Brasileiro de Cerâmica, 29 de maio a 01 de junho de 2011, Porto de Galinhas, PE, Brasil

153



das argilas para sua caracterização são: determinação dos limites de Atterberg 

em que compreendem os ensaios para a determinação dos limites de 

plasticidade, de liquidez, afim de obter o índice de plasticidade da argila; 

Analises químicas de fluorescência e mineralogia por difração de raio-x; 

Analises granulométrica e térmica; Teor de matéria orgânica; Perda ao fogo; 

Teor de resíduos; Finalidade de utilização com a verificação da cor de queima.  

Com essas técnicas atreladas, torna-se possível a identificação e quantificação 

do argilomineral  predominante e também dos minerais não argilosos afim da 

melhor adequação da argila ao processo industrial.(2, 4, 5) 

 

2. MATERIAIS E MÉTODOS  

 
Para a realização deste trabalho foi utilizada argila do Município de 

Monte Alegre situado no estado do Rio Grande do Norte.  

 A argila utilizada neste trabalho foi submetida aos ensaios de limite de 

plasticidade (LP) (regido pela norma NBR 7180/84) e liquidez (LL) (regido pela 

NBR 6459/03) que compõem o índice de plasticidade (IP) para verificação da 

sua propensão a moldagem e manuseio. 

Foram realizados também os seguintes ensaios: determinação do teor 

de matéria orgânica com 41,33g de argila, aquecida a temperatura de 440ºC 

por seis horas, regido pela NBR 13600/96; perda ao fogo (PF) onde 20g da 

argila aquecida a 1000ºC por 30 min.; teor de resíduo com 206g da argila que 

foi imersa em 2 litros de água por 24 horas e passada em peneira de 325 

mesh.   

Analise química de fluorescência que foi realizada em um espectômetro 

de Raios-X da marca Shimadzu (EDX-720) com a argila que passou pela 

analise de perda ao fogo e a analise mineralógica por difração de raio-x  em um 

difratômetro de raio-X da masrca Shimadzu (XRD-7000) sendo que a argila foi 

homogeneizada e quebrada em almofariz e mão-de-gral, peneirada em  200 

mesh para obtenção dos pós de granulometria menor que 0,075mm onde 10g 

foram secas ao sol por 10h para análise mineralógica por difração de raio-x e 

10g, afim de que seja retirada o excesso de umidade.  
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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. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A argila não possui plasticidade já como seu índice de plasticidade deu 

zero, devido ao alto teor de sílica e o baixo teor de alumina como mostra a 

tabela 1 de analise química. Ainda observando a composição química do 

material pode-se afirmar que ele é de queima branca pelo baixo teor de 

materiais pigmentantes, como oxido de ferro e oxido de titânio. 

 

Tabela 1: Analise Química de Fluorescência  

Argila de Monte Alegre 

SiO2 Al2O3 Fe203 TiO2 K2O CaO BaO Outros PF 

82,60% 6,15% 0,70% 0,44% 0,60% 0,30% 0,35% 0,16% 8,70% 

 

Já a composição mineralogica do argilomineral, comprova atravéz da 

existência de quartzo proveniente o alto teor de silica da amostra, como 

demonstra o figura 1. Ainda pode-se considerar pelo surgimento de uma 

curvatura sem picos definidos no gráfico é devido a sílica amorfa que pode ser 

proveniente da presença de diatomita .  
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Entrepondo os resultados da análise química e da análise mineralógica 

constatas-se o baixo nível de matéria argilosa proveniente da alumina que se 

encontra na caulinita.  

 
Figura 1: analise mineralógica, onde K – caulinita e Q – quartzo. 

 

O teor de matéria orgânica foi determinado em 8% da composição da 

argila, como pode ser visto na tabela 2. Para o teor de resíduo, o material que 

não passou pela peneira, foi seco ao ambiente tendo como sobra 124g, 

constatando que a argila tem 60,19% de resíduos, o que pode ter influenciado 

a ausência de plasticidade da argila.   

 

Tabela 2: Teor de matéria orgânica 

Argila de Monte Alegre 
Massa do cadinho (g) 51,05 
Massa do cadinho mais massa argila secos(g) 93,92 
Massa argila seca(g) 42,47 
Massa do cadinho mais massa argila sintetizados(g) 90,12 
Massa argila sintetizada(g) 39,07 
Teor de matéria orgânica(%) 8,00 
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Na avaliação da cor de queima, constatou-se que a coloração após 

sinterização foi creme-claro, devido ao baixo teor dos óxidos de ferro e titânio, 

como já visto anteriormente na análise química. Houve um leve gradiente de 

cor gerado pelo aumento de temperatura, como pode ser observado na figura 

2, além do material ser refratário visto que a 1400ºC este não fundiu.   

 

 

Figura 2: Cor de queima conforme o aumento de temperatura (950°C, 1250°C 

e 1400°C) 

 

CONCLUSÕES 

 

Foi constatado que a argila não tem plasticidade, graças ao alto teor de 

quartzo. A sílica encontrada em maior quantidade na sua fase amorfa pode ser 

proveniente da presença de diatomita, que deve ser constatada em outros 

trabalhos .  

Ainda foi verificado que a coloração da argila é creme-clara, devido ao 

baixo teor dos óxidos de ferro e titânio, tendo apenas um leve gradiente de cor 

conforme o aumento da temperatura. 
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Contatou-se que esta argila é um material refratário, já que não teve 

sinais de funsibilidade a altas temperaturas, graças ao alto teor de quartzo. 
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CLAY CHARACTERIZATION OF MONTE ALEGRE 

 

ABSTRACT 

 

This study aimed to characterize the clay from the municipality of Monte Alegre 
in Rio Grande do Norte. Clay (popularly known as tabatinga) is used in brick 
kilns for producing bricks and tiles. This study also verified the possibility of 
using this for industrial ceramics and ceramic tiles. The following techniques 
were used for characterization: chemical and mineralogical analysis which 
found the composition of this material the presence of quartz and kaolinite, 
plasticity index where the result was that the clay has plasticity null; solid 
residue content was 60, 19%, the determination of loss on ignition was 8.70% 
on checking the color of the burning got creamy clear. 
 
Key-words: clay, characterization, ceramic industry. 
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