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RESUMO  

Na microrregião de Marabá, no sudeste paraense, existe um importante parque 

industrial na área de cerâmica vermelha devido à qualidade das argilas extraídas 

nas proximidades de seus rios. Com o intuito de colaborar para a produção de telhas 

e blocos estruturais de qualidade, neste trabalho foi realizada a análise racional de 

argilas, através da relação dos resultados qualitativos de difração de raios X e 

fluorescência de raios X. Foi possível quantificar as fases presentes nas argilas 

coletadas e estes resultados foram correlacionados aos limites de Atterberg - limites 

de plasticidade e de liquidez e respectivos índices de plasticidade - possibilitando 

classificar as argilas em zonas de extrusão ótima e aceitável. Os resultados da 

análise racional demonstraram que as argilas analisadas são cauliníticas plásticas e 

que não apresentaram diferenças quantitativas muito acentuadas entre as fases 

presentes detectadas, além de possuírem naturalmente uma zona de extrusão 

aceitável.  

Palavras-chave:Difração de raios X, fluorescência de raios X, análise racional, 

zonas de extrusão.  
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1. INTRODUÇÃO  

No sudeste paraense o município de Marabá se destaca como grande 

produtor de cerâmicas vermelhas devido à qualidade das argilas extraídas nas 

proximidades de seus rios, contudo, não se tem conhecimento preciso da 

composição mineralógica e das propriedades fundamentais para controle das etapas 

do processamento de telhas e blocos cerâmicos.Desse modo, foram selecionadas 

seis indústriaspara análise da matéria-prima utilizada no processo de produção e 

avaliação da etapa de extrusão.  

2. MATERIAIS E MÉTODOS  

Após a visita às seis indústrias para a obtenção de informações sobre o 

método de produção e coleta das amostras, as mesmas foram codificadas como AB, 

AC, AI, AL, ASF e AMG. 

Inicialmente as fases mineralógicas foram caracterizadas através da técnica 

dedifração de raios X (Philips, modelo PW3710), no laboratório do Centro de 

Geociência da UFPA, campus de Belém, utilizando o software X’PertHighScore. Em 

seguida foi realizada a fluorescência de raios X, onde foi obtida a analise química. 

De posse da fluorescência de raios X e da difração de raios X foi possível 

realizar a análise racional(1), este por sua vez permite identificar de modo quantitativo 

o teor de cada mineral presente na amostra, através da resolução de equações 

simples que se baseiam na fórmula química de cada mineral. 

Foram determinados os Limites de Atterberg: limite de liquidez (LL)(2) e limite 

de plasticidade (LP)(4), através destes gerou-se o índice de plasticidade (IP) das 

amostras utilizando o equipamento Casagrande, placa esmerilhada de vidro e 

acessórios.      
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3. RESULTADOS E DISCUSSÃO  

Difração de raios X

 
Na difração de raios X das seis amostras foievidenciada a predominância de 

três fases: Caulinita – Al2Si2O5(OH)4, Muscovita– Kal2Si3AlO10(OH,F)2 e Quartzo – 

SiO2, como mostra as figuras de 1 a 6, ou seja, as amostras possuem características 

mineralógicas semelhantes.Isso demonstra a existência de um padrão para as 

argilas da região, que são extraídas das várzeas dos rios Itacaiúnas e Tocantins 

somente no período da seca e estocadas, uma vez que a variação do leito destes 

rios é muito intensa, o que impossibilita a extração no período de chuvas quando os 

pontos de coletas ficam submersos.   

Figura 1: Difração de raios X da argila ASF.  
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Figura 2: Difração de raios X da argila AI.  

Figura 3: Difração de raios X da argila AC.  
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Figura 4: Difração de raios X da argila AB.   

Figura 5: Difração de raios X da argila AI.  
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Figura 6: Difração de raios X da argila AMG.  

Fluorescência de raios X

  

Os resultados obtidos na fluorescência de raios X são apresentados em 

percentagem em massa dos óxidos juntamente com a perda ao fogo, como mostra a 

Tabela1.  

Tabela 1: Análise química e perda ao fogo das argilas. 

Amostra

 

Elementos, % em peso. 

 

Al2O3 CaO Fe2O3 K2O MgO Na2O P2O5 SiO2 TiO2 ZrO2 PF 

ASF 19,619 - 5,443 1,719 1,173 0,259 0,100 60,733 0,996 0,027 9,930 

AMG 20,789 - 5,470 2,108 0,731 0,271 0,056 60,089 0,962 0,035 9,490 

AI 23,376 - 4,974 1,114 0,384 0,276 0,050 57,423 1,010 0,033 11,360 

AB 25,804 0,076 5,402 1,353 0,428 - 0,074 53,669 0,798 0,027 12,370 

AC 20,172 - 5,963 1,618 0,534 0,338 0,126 61,636 0,839 0,045 8,730 

AL 25,303 - 6,318 1,527 0,478 0,194 0,070 53,359 0,918 0,034 11,800 

 

Através difração de raios X e fluorescência de raios X foi possível determinar o 

teor de cada mineral identificado, através do método da análise racional, o qual tem 

o resultado demonstrado na Tabela 2.  
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Análise racional

  
Tabela 2: Resultado da análise racional das argilas. 

Amostra Muscovita Caulinita Sílica Rutilo Matéria Orgânica 

 
Total 

ASF 14,555% 35,659% 37,565% 0,996% 4,28% 93,055%

 

AMG 17,849% 35,413% 35,546% - 3,75% 92,558%

 

AI 9,432% 50,218% 29,810% - 4,194% 93,654%

 

AB 11,45% 54,142% 23,308% - 4,295% 93,195%

 

AC 13,700% 37,708% 37,902% - 2,264% 92,157%

 

AL 12,929% 51,700% 23,467% - 3,999% 92,095%

  

Vale ressaltar que os valores da análise racional estão em torno de 93% devido 

à difração de raios X, pois esta técnica não detecta fases que possuem um teor 

menor que 5%, como os carbonatos de cálcio e magnésio, por exemplo, que são 

fases comuns em argilas, porém seu teor não é tão elevado e se faz necessário o 

uso de técnicas mais precisas para que se possa detectar.  

Limites de Atterberg

  

Os limites de Atterberg baseiam-se na determinação da umidade do solo em 

dois estágios distintos. Primeiramente foi determinado o limite de liquidez (LL), que 

equivale ao teor de umidade correspondente à transição entre o estado líquido e o 

plástico. Posteriormente, o limite de plasticidade (LP), que corresponde ao teor de 

umidade da argila no instante em que ela deixará de ser plástica, tornando-se 

quebradiça (5). Através dos resultados do limite de liquidez e limite de plasticidade 

obtém-se o índice de plasticidade (IP) que possibilita a classificação do solo em: 

fracamente plástico para IP entre 1 e 7 %, mediamente plástico para IP entre 7 e 15 

% e altamente plástico para IP maior que 15 %. 

A plasticidade das argilas depende de fatores intrínsecosà própria massa, tais 

como: os diferentes tipos de mineraisargilosos existentes na massa, a própria 

granulometria daspartículas envolvidas, quantidade de matéria orgânica além da 

capacidade de absorção de água. Como as argilas possuem a mesma composição 
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mineralógica e não teve grande variação na perca ao fogo, a plasticidade dependera 

unicamente da absorção de água destas argilas. 

A caulinita possui formula química: 39,5% Al2O3– 46,5% SiO2– 14,0% H2O, a 

muscovita: 11,82 % K2O, 38,38 % Al2O3, 45,23 % SiO2, 4,29 % H2O e o quartzo: 

46.74 %  Si, 53.26 %  O. Nota-se que a caulinita possui 14% de água em sua 

composição e a muscovita 4,29 %, desse modo a amostra que possuir maior 

quantidade de caulinita e uma porção de mica muscovita será a mais plástica, o que 

pode ser observado comparando os resultados das amostras AI, AL e AB na tabela 

2 e tabela 3.  

Tabela 3: Resultado do limite de Atterberg. 

Amostras LP% LL % IP % Classificação (ABNT) 

ASF 24,809 48,300 23,491 Altamente Plástica 

AMG 25,850 45,450 19,600 Altamente Plástica 

AI 22,981 54,200 31,219 Altamente Plástica 

AB 28,698 49,450 20,752 Altamente Plástica 

AC 25,620 48,000 22,141 Altamente Plástica 

AL 29,561 60,510 30,949 Altamente Plástica 

 

Zonas de Extrusão

  

O controle da plasticidade das argilas é de fundamental importância para se 

obter uma boa conformação. A etapa de conformação de produtos de seção 

transversal constante, como blocos de vedação, é feita por meio de uma extrusora 

(Figura 7), na fabricação de telhas, a extrusora é utilizada na pré-conformação, para 

a produção de briquetes. 

Nas massas com teor de umidadeacimado limite líquido (Ll), facilmente ocorre 

o deslizamento entre partículas e a massa argilosa tenderá a agarrar-seàs hélices 

da extrusora e fluir pelo centro commaior velocidade. Algo semelhante ocorrerá se o 

teor de umidade estiver abaixo do limite plasticidade. O atrito nas paredes da 

extrusoraaumenta e a massa argilosa tenderá também a fluir commaior velocidade 

no centro, enquanto que as forças decompressão desenvolvidas no interior da 

extrusora e odesgaste dos diversos componentes metálicos aumentam (4). 
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Figura 7: Corte longitudinal em uma extrusora de dupla hélice.  

Desse modo, a partir do índice de plasticidade e do limite de plasticidade, 

pode-se realizar aclassificação destas argilas em zona de extrusão ótima e zona de 

extrusão aceitável. Para uma extrusão aceitável a argila deve apresentar índice de 

plasticidade entre 10 e 34% e limite de plasticidade entre 18 e 31%. No entanto, 

para uma extrusão ótima a argila deve apresentar índice de plasticidade entre 15 e 

25% e limite de plasticidade entre 18 e 25%(6). Figura 8.  

Figura 7: Prognóstico de extrusão das argilas.  

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

910



4. CONCLUSÕES  

As técnicas utilizadas foram eficientes e atingiram os objetivos do trabalho, pois 

a determinação dos limites de Atterberg foi vital para construção o gráfico de 

extrusão.As argilas da microrregião de Marabá apresentaram características 

semelhantes ao considerar os minerais presentes, com exceção da argila ASF que 

apresentou a fase rutilo, porém em baixo teor. Com relação à percentagem dos 

minerais, todas as argilas possuem caulinita em uma quantidade considerável, o que 

atribui plasticidade a estas argilas. As amostras que apresentam maior limite de 

plasticidade são: AI, AB e AL, entretanto, todas as amostras possuem plasticidade 

elevada e naturalmente extrusão aceitável. Para futuros trabalhos as argilas podem 

ser formuladas para que recaiam na zona de extrusão ótima.  
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RATIONAL ANALYSIS AND INDEX OF PLASTICITY OF ARGILAS FOR 
EXTRUSION EVALUATION  

ABSTRACT  

In the microregion Marabá, in the southeast paraense, there’s a important 

industrial park in the area of red ceramic due to the quality of the extracted clays in 

the proximities of their rivers. With the intention of collaborating for the production of 

tiles and structural blocks of quality, in this work the rational analysis of clays was 

accomplished, through the relationship of the qualitative X-ray diffraction and X-ray 

fluorescence results. Was possible to quantify the present phases in the collected 

clays and these results were correlated to the Atterberg’s limits - plasticity and 

liquidity limitsand the respective plasticity indexes - making possible to classify the 

clays in areas of great and acceptable extrusion. The results of the rational analysis 

demonstrated that the analyzed clays are plastic kaolinites and don’t present 

quantitative differences very accentuated among the present phases detected 

besides they possess an area of acceptable extrusion naturally.    

Key-words: X-ray diffraction, X-ray fluorescence, rational analysis, areas of 

extrusion. 
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