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Resumo 

 O presente trabalho teve como objetivo a caracterização de argilas cauliníticas de dois 

depósitos de argilas do Quadrilátero Ferrífero (Depósito Padre Domingos, Sinclinal da Moeda e 

depósito Morro do Caxambu no Sinclinal Dom Bosco) visando avaliar a potencialidade destes para 

aplicações na indústria cerâmica. 

  Para o Depósito de Padre Domingos foram selecionadas amostras de 3 fácies (DB,ACM,DV) 

e para o Depósito Morro do Caxambu amostras de 2 fácies (FSI, AM). As propriedades físicas, 

mineralógicas de cinco amostras representativas das cinco fácies foram determinadas nas amostras 

naturais e aquecidas a 800, 1000 e 1200
o
C. 

 Análises granulométricas mostraram a predominância das frações de silte e argila nas 5 

amostras, assim como valores elevados de índice de plasticidade. Os espectros de difração de raios X 

(DRX), corroborados pelas análises termodiferenciais/termogravimétricas (ATD-ATG) e químicas, 

mostraram a predominância de caulinita, seguido da presença de muscovita, quartzo, goethita e 

hematita em diferentes proporções.  

 A presença do Fe foi detalhada através de análises por Espectroscopia Mossbauer (EM) antes 

e após tratamento de deferrificação das amostras, associada a análise por Fluorescência de raios X 

(FRX), quantificando os óxidos e hidróxidos presentes, assim como definindo as possíveis formas de 

ocupações de Fe
3+ 

e Fe
2+

 na estrutura da caulinita e/ou da muscovita.  A presença deste elemento 

também foi correlacionada às cores das amostras antes e após aquecimento dos corpos de prova nas 

temperaturas de 800, 1000 e 1200
o
C. Os corpos de prova antes e após o aquecimento foram analisados 

ao Microscópico Eletrônico de Varredura (MEV), além das análises por difração de raios X, de 

densidade e porosidade pela técnica BET. A formação de mulita a 1000°C e a desestruturação da 

goethita com conseqüente formação e crescimento de hematita foi bem evidente principalmente nas 

amostras DV e AM.    

 A amostra DV do depósito Padre Domingos foi a que apresentou melhor potencial por 

apresentar melhores características cerâmicas após as diferentes temperaturas de queima, o que pode 

estar diretamente relacionado ao teor de Fe presente. Os resultados das análises demonstraram que a 

presença do Fe exerce grande influência nos corpos cerâmicos, podendo gerar produtos mais 

resistentes e de maior estabilidade térmica. 

 



 xx 



xxi 

 

Abstract 

This study deals with the characterization of kaolinitic clays from two clay deposits  of the 

Quadrilátero Ferrífero (Padre Domingos deposit, Moeda Syncline and Morro do Caxambu deposit 

Dom Bosco syncline) aiming to evaluate its use in the traditional  ceramic industry. 

 For the Padre Domingos deposit samples were selected  from three facies (DB, ACM, DV) 

and for the  Morro do Caxambu deposit samples were selected from two facies (FSI, AM). The 

physical, mineralogical and chemistry properties from 5 representative samples  were determined on 

the raw and burned samples  at  800, 1000 e 1200
o
C. 

Grain size distribution analyses showed the predominance of silt and clay grain size in the 5 

samples which made these samples more plastic. The  X-ray diffraction (XRD) data were corroborated 

by the differential thermal and thermogravimetric (DTA-TGA) and chemical analyses and showed the 

predominant presence of kaolinite followed by muscovite, quartz, goethite and hematite in different 

proportions. 

The Fe content was determined by Mössbauer spectroscopy (MS) associated with the chemical 

analysis by X-ray fluorescence (XRF) before and after extractable Fe. Goethite and hematite were 

quantified as well the type of Fe
3+ 

and Fe
2+

 occupation in the kaolinite and muscovite structure. The 

presence of Fe was also correlated to the color of the samples before and after burning at 800, 1000 e 

1200
o
C. 

Specimens before and after burning were observed by Scanning Electron Microscopy (SEM) 

and correlated with X-ray diffraction (XRD) patterns. Density and porosity were determined by N2-

BET method. The mullite formation at 1000°C  and the desidroxilation of goethite followed by the 

formation and growth of hematite were well defined mainly in the DV and AM samples. 

The DV sample from the Padre Domingos deposit showed more adequate use in the traditional 

ceramic industry due the higher Fe content which contributes to a better sinterization. Samples with 

higher Fe content generate ceramic specimens of higher resistance and higher thermal stability. 
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CAPÍTULO 1 

CONSIDERAÇÕES GERAIS 

 

1.1 - APRESENTAÇÃO 
 

A ocorrência de depósitos argilosos cauliníticos no Quadrilátero Ferrífero é frequente, sendo 

estes um recurso mineral importante para a região. Os primeiros trabalhos enfocando a origem destas 

ocorrências referem-se a interpretações individualizadas, sem estudos correlativos e com carência de 

estudos de detalhe mineralógicos e cristaloquímicos. Alguns autores (Varajão 1988, Varajão et al. 

1989a, Varajão et al 1989b, Varajão et al 1989c, Varajão et al. 2000, Varajão et al.2001, Santos 1998, 

Santos 2003, Santos e Varajão 2004, Santos et al. 1999, 2000 e 2004) posteriormente ilustraram a 

gênese destes corpos a partir de estudos mais detalhados dos aspectos estruturais e cristaloquímicos 

que são fundamentais para o conhecimento e para o desenvolvimento de uma possível aplicação 

industrial desses corpos, o que determina a real importância econômica dos mesmos. 

Neste contexto, estudos realizados nos corpos argilosos cauliníticos do Sinclinal Dom Bosco, 

especificamente Morro do Caxambu (Santos 1998, Santos et al. 1999) e, no Sinclinal da Moeda, no 

Depósito de Padre Domingos, permitiram uma detalhada caracterização destes depósitos com a 

definição e descrição das diferentes fácies presentes, de modo a fornecer todos os subsídios para o 

direcionamento de sua aplicação.  

Tendo em vista a origem pedogenética destas ocorrências, com fácies apresentando diferentes 

variações em compostos ferruginosos associados a predominante presença de caulinitas com alta 

concentração de defeitos estruturais ligados à presença do Fe na sua estrutura, torna-se necessária a 

avaliação da potencialidade destes materiais para aplicações na indústria da cerâmica tradicional, 

através de ensaios térmicos onde serão caracterizadas as suas propriedades físico/mecânicas e a 

relação destas propriedades com os parâmetros mineralógicos e químicos. 

Portanto, para o desenvolvimento deste trabalho foram estudadas as argilas cauliníticas do 

Morro do Caxambu, Sinclinal Dom Bosco, assim como, as argilas da fácies rejeito das Minas de Padre 

Domingos, no Sinclinal da Moeda. 
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1.2 - OBJETIVO 
 

 

O presente estudo tem como objetivo a caracterização de materiais argilosos cauliníticos 

oriundos de duas regiões do Quadrilátero Ferrífero, visando o reconhecimento da potencialidade 

destes para aplicações industriais, como na indústria cerâmica tradicional, através de um estudo 

sistemático integrado das propriedades físico/mecânicas e da relação destas propriedades com os 

parâmetros mineralógicos e químicos, durante as várias etapas dos ensaios térmicos. 

1.3 - LOCALIZAÇÃO E VIAS DE ACESSO 
 

O Quadrilátero Ferrífero está localizado na região central de Minas Gerais abrangendo uma 

área de aproximadamente 7.000km
2
.  De forma aproximada de um polígono, constitui uma região 

clássica da geologia pré-cambriana devido a grande variedade de riquezas minerais, dentre eles o ferro 

que lhe atribuiu tal denominação.  

Os depósitos argilosos de Padre Domingos e Morro do Caxambu, objeto deste estudo se 

inserem em duas das principais feições morfoestruturais do Quadrilátero Ferrífero, os sinclinais 

Moeda e Dom Bosco (Figura 1.1). 

 

Figura 1.1: Mapa de localização do Quadrilátero Ferrífero mostrando os sinclinais Moeda e Dom Bosco. 
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O depósito do Morro do Caxambu situa-se no distrito de Dom Bosco, município de Ouro 

Preto. O acesso é realizado na BR-356 (Rodovia dos Inconfidentes), em Cachoeira do Campo, 

município de Ouro Preto, na entrada para pedreira do Cumbe, onde percorre-se 5 Km em estrada não 

pavimentada (Figura 1.2). 

Para a Mina de Padre Domingos (coordenadas UTM 776743; 0608900) o acesso é realizado 

pela BR-040, sentido Belo Horizonte-Rio de Janeiro, onde depois do entroncamento para Ouro Preto, 

percorre-se 7 Km até a entrada à esquerda em direção a Lagoa de Água Limpa/Condomínio Água 

Limpa, seguindo-se por aproximadamente 5 Km em estrada não pavimentada (Figura 1.2). 
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Figura 1.2: Mapa de localização dos depósitos em estudo. 

1.4 - CONTEXTO FISIOGRÁFICO 
             

1.4.1 - Aspectos Regionais 

Clima e Vegetação 

 

O Quadrilátero Ferrífero apresenta clima semitropical a semitropical chuvoso com invernos 

secos com extremos de temperatura no mês de Junho (Dorr 1969, Barbosa 1980). De acordo com a 
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classificação de Koppen, encontra-se no domínio do clima tropical de altitude (CWb), que é 

caracterizado por apresentar duas estações bem definidas, um período seco e o outro úmido. A média 

pluviométrica anual é de 1500
 
mm, sendo junho e julho os meses mais secos e dezembro e janeiro os 

mais chuvosos (Dorr 1969). Máximos de temperaturas raramente excedem 30°C, apresentando uma 

média de 20 °C na maioria das regiões.  

A cobertura vegetal no Quadrilátero Ferrífero é composta por campos limpos, correspondentes 

aos trechos mais elevados com ocorrência de gramíneas; matas de galeria; Cerrados e áreas de 

reflorestamento, representadas pelas matas de eucaliptos, que envolvem os núcleos metalúrgicos 

(CETEC 1983). 

Geomorfologia 

 

No estudo da geomorfologia do Quadrilátero Ferrífero Harder & Chamberlin (1915a, b) foram 

os precursores. Corroborando estes estudos Barbosa (1960, 1980), Barbosa & Rodrigues (1964, 1965, 

1967), Dorr (1969), Varajão (1991) mostraram que as feições fisiográficas do Quadrilátero Ferrífero 

são reflexos das suas características estruturais e litológicas.  King (1956) objetivando correlacionar os 

níveis de erosão preservados no Quadrilátero Ferrífero com outros existentes na região leste do Brasil 

e na África, definiu três superfícies de erosão: superfície cimeira de idade cretácica, superfície Pós-

Gondwana de idade cretácica superior e superfície Sul-americana (terciário). Entretanto, segundo 

Barbosa & Rodrigues (1965) Barbosa (1980), Dorr (1969), a paisagem atual do Quadrilátero Ferrífero 

dificulta a constatação de níveis de aplainamentos regionais que pudessem ser mapeados e datados 

com segurança. Segundo Varajão (1991), a evolução morfogenética do Quadrilátero Ferrífero 

evidencia um traço marcante de erosão diferencial responsável pela geração de pequenas superfícies 

de erosão, cuja articulação apresenta um nítido controle litoestrutural, não havendo, portanto, a 

possibilidade de correlações regionais das superfícies de erosão assim como, a existência de níveis 

correlacionáveis às superfícies de aplainamento definidas no domínio da Plataforma Sul-americana. 

Desta forma, a ação da erosão diferencial é responsável pela geração de pelo menos 3 

patamares geomorfológicos distintos no Quadrilátero Ferrífero (Barbosa & Rodrigues 1965, Barbosa 

1980, Dorr 1969, Varajão 1991): 

- Cristas que ocupam as maiores cotas altimétricas e apresenta como substrato rochoso os quartzitos 

do Grupo Caraça e os itabiritos do Grupo Itabira.  

- As cotas intermediárias das estruturas sinformais e antiformais topograficamente invertidas cujo 

substrato são xistos e filitos do Grupo Piracicaba. 

- As terras baixas cujos substratos são os granitos e gnaisses do embasamento cristalino que são mais 

vulneráveis à alteração intempérica.  
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Estratigrafia 

 

 

Quatro grandes unidades litoestratigráficas compõem o Quadrilátero Ferrífero (Figura 1.3): 

Embasamento Cristalino Arqueano, Supergrupo Rio das Velhas (Arqueano), Supergrupo Minas e 

Sedimentos Cenozóicos.  Estes últimos de ocorrência restrita são representados por depósitos 

lacustres, fluviais, lateríticos e argilosos (Guild 1957, Dorr 1969), sendo os Sedimentos Cenozóicos os 

materiais do presente estudo. 

Os Complexos Metamórficos Arqueanos constituem as rochas mais antigas como gnaisses e 

migmatitos datados de 2.9 a 3.2 Ga (Machado & Carneiro 1992; Carneiro 1992).  

O Supergrupo Rio das Velhas é constituído por rochas metasedimentares e metavulcânicas 

(Dorr 1969) datadas de 2.7 a 2.8 Ga (Machado et. al. 1992) e que juntas constituem uma sequência 

greenstone belt. Tal unidade divide-se em dois grupos: Grupo Nova Lima e Grupo Maquiné (Dorr 

1969). 

O Supergrupo Minas, datado de 2.4 Ga, é constituído por rochas metassedimentares.  

Subdivide-se em 4 grupos: 1) Grupo Caraça, que é formado, da base para o topo, pelas formações 

Moeda e Batatal; 2)  Grupo Itabira, que compreende na porção inferior a Formação Cauê e na porção 

superior a Formação Gandarela; 3) Grupo Piracicaba que é constituído, da base para o topo,  pelas 

formações Cercadinho, Fecho do Funil, Taboões e Barreiro; 4) Grupo Sabará ocorrendo em todo 

território do Quadrilátero Ferrífero, com exceção do Sinclinal Moeda e por fim, o Grupo Tamanduá, 

que anteriormente era constituinte do Supergrupo Rio das Velhas (Dorr 1969). De ocorrência restrita 

na porção sul do Quadrilátero Ferrífero, encontra-se o Grupo Itacolomi que apresenta relevante 

discordância angular sobre o Supergrupo Minas (Lipski 2002) e datações de 1,75 Ga (Alkmim & 

Marshak 1998). 
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Figura 1.3: Coluna Litoestratigráfica do Quadrilátero Ferrífero (Alkmim & Marshak 1998). 

Coberturas Cenozóicas 

 

 

A última subdivisão da coluna estratigráfica do Quadrilátero Ferrífero refere-se aos depósitos 

Cenozóicos que podem ser encontrados distribuídos de forma heterogênea ao longo dos sinclinais e 

anticlinais, constituindo ocorrências argilosas, e que são os materiais objetos desta dissertação, 

especificamente os depósitos argilosos do Morro do Caxambu e da Mina de Padre Domingos. 
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Os trabalhos realizados nos corpos argilosos cauliníticos do Sinclinal da Moeda (Santos 2003), 

especificamente no depósito de Padre Domingos, e do Sinclinal Dom Bosco, especificamente no 

Morro do Caxambu (Santos 1998, Varajão e Santos 2001, Santos e Varajão 2004), permitiram uma 

detalhada caracterização desses corpos com a definição e descrição das diferentes fácies presentes, de 

modo a fornecer todos os subsídios para o direcionamento de sua aplicação, sendo, portanto o 

principal objetivo deste trabalho. 

Depósito do Morro do Caxambu – Sinclinal Dom Bosco 

 

O Depósito do Morro de Caxambu (Figuras 1.4, 1.5 e 1.6) se encontra inserido no Sinclinal 

Dom Bosco, feição dominante na porção sul do Quadrilátero Ferrífero que abrange uma faixa E-W 

com cerca de 28,0 km de extensão. Possui como substrato filitos e quartzitos do Grupo Piracicaba 

(Formação Cercadinho e Fecho do Funil).  

 

Figura 1.4 – Vista Panorâmica do Depósito do Morro do Caxambu. 
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Figura 1.5 – Vista do Depósito do Morro do Caxambu (Fácies Friável) 

 

Figura 1.6 – Vista do Depósito do Morro do Caxambu (Fácies Argilosa Maciça) 
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Estudos macromorfológicos, micromorfológicos e mineralógicos efetuados neste depósito 

(Santos 1998, Varajão e Santos 2001, Santos e Varajão 2004) mostraram a ocorrência de 4 fácies: 

Fragmentária , Argilosa Maciça – AM, Nodular e Fácies Argilosa Friável - FSI (Figura 1.7), sendo que 

neste estudo foram utilizadas as fácies argilosa maciça e argilosa friável. 

 

Figura 1.7 - Mapa de distribuição das fácies e aspectos estruturais do depósito do Morro do Caxambu (Santos 

1998) 
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Fácies Fragmentária 

 

A fácies fragmentária apresenta espessura variável (50,0 cm a 1,0 m). Ocorre, principalmente, 

nas bordas do depósito, no contato com as rochas do Grupo Piracicaba, e, raramente, no interior do 

depósito. É composta por sedimentos cascalhosos mal-selecionados, disseminados em uma matriz 

argilosa de coloração vermelha (2.5YR 4/6) (Figura 1.8). Os seixos, predominantemente de quartzo e 

filito, e, subordinadamente de itabirito e quartzito possuem tamanho variável (3,0 cm a 30,0 cm), e 

sem orientação preferencial. Secundariamente, ocorrem ainda nódulos ferruginosos de 

aproximadamente 2,0 cm de diâmetro. 

 

Figura 1.8 - Fáceis Fragmentária onde aparecem os fragmentos líticos, suportados pela matriz. (Foto de Santos 

1998) 

Fácies Nodular 

 

A fácies nodular, que apresenta espessura de aproximadamente 1,50 m, apresenta contado 

abrupto com a fácies fragmentária e, com a fácies argilosa maciça ora abrupto, ora gradacional. 

Caracteriza-se pela presença de nódulos envolvidos em uma matriz argilosa, apresentando diâmetros 

que variam de 0,30 m a 2,0 cm chegando localmente a 5,0 cm (Figura 1.9). Os citados nódulos são 

compostos por litorelíquias de filito e nódulos argilosos, de constituição análoga à do próprio fundo 

matricial desta unidade. A matriz  desta fácies é caulinítica com grãos de quartzo dispersos, 

apresentando coloração marrom avermelhado (2.5YR 4/4). 



Ferreira M. M. 2010. Caracterização de Argilas Cauliníticas do Quadrilátero Ferrífero visando seu Potencial de 

Aplicação na Industria de Cerâmica. 

 12 

 

Figura 1.9 - Fácies Nodular (Foto de Santos 1998). 

Fácies Argilosa Maciça 

 

Ocorrendo com espessura média de 3,0m, a Fácies Argilosa Maciça é constituída de um 

material argiloso de composição caulinítica, sem estratificação visível e com coloração marrom-

avermelhada a vermelha (2.5YR 4/4), podendo apresentar manchas brancas alongadas características 

de processos de deferruginização em planos de fratura. Grãos de quartzo de granulometria areia média 

a grossa (0,25 a 0,80 mm) a grânulos (4,0 mm) encontram-se distribuídos aleatoriamente, além de 

raros nódulos ferruginosos e argilosos (Figura 1.10). 

 

Figura 1.10 - Fácies Argilosa Maciça onde se destacam manchas brancas características de processos de 

deferruginização sofridos pelo material. 
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Fácies Argilosa Friável 

 

Capeando as fácies maciça e nodular, ocorre a fácies argilosa friável inserida em feições 

côncavas semelhantes a canais (Figura1.11), cujo comprimento e espessura atingem cerca de 5,0 m e 

80,0 cm, respectivamente. Apresenta variações de cores avermelhadas, rosadas, amareladas e 

esbranquiçadas característicos de zonamentos ferruginosos decorrentes de variações hídricas. 

Esta fácies, sem estruturas visíveis é constituída de material argiloso caulinítico com grãos de 

quartzo e textura granular. Na base dos canais há discreta concentração de grãos de quartzo na 

granulometria areia média a grossa (0,26 a 1,00 mm), com grânulos (2,30 a 4,00 mm) subordinados e, 

bolas de argila de composição essencialmente caulinítica, possuindo aproximadamente 0,50 cm de 

diâmetro. 

 

Figura 1.11 – Fácies Argilosa Friável onde se destacam as variações de cores avermelhadas, rosadas, 

amareladas e esbranquiçadas característicos de zonamentos ferruginosos decorrentes de variações hídricas. 

Depósito de Padre Domingos - Sinclinal Moeda 

 

O depósito de Padre Domingos (Figura 1.12, 1.13 e 1.14) encontra-se inserido no Sinclinal 

Moeda. Essa ocorrência apresenta orientação E-W, geometria alongada perfazendo-se uma área 

aproxima de 1 km
2
. O embasamento deste depósito são filitos de Formação Fecho do Funil, Grupo 

Piracicaba.  
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Figura 1.12 – Vista panorâmica do Depósito de Padre Domingos. 

 

Figura 1.13 – Vista do Deposito de Padre Domingos (Facies Arenito Coesivo Maciço) 
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Figura 1.14 – Vista do Deposito de Padre Domingos (Fácies Diamictito Vermelho (acima) e Diamictito Branco 

(abaixo)) 

Neste depósito Santos 2003 identifica 3 fácies. São elas: Arenito Coesivo Maciço - ACM, 

Diamictito Branco - DB e Diamictito Vermelho – DV (Figura 1.15), sendo que neste estudo todas as 

fácies foram abordadas. 



Ferreira M. M. 2010. Caracterização de Argilas Cauliníticas do Quadrilátero Ferrífero visando seu Potencial de 

Aplicação na Industria de Cerâmica. 

 16 

 

Figura 1.15 - Mapa de distribuição das fácies e aspectos estruturais do depósito de Padre Domingos (Modificado 

de Santos 2003). 

Fácies Arenito Coesivo Maciço 

 

 

A fácies Arenito Coesivo Maciço ocupa a porção basal do depósito possuindo uma espessura 

de média de 10,0m e apresentando-se em coloração esbranquiçada (10YR 8/2) com zonamentos 

ferruginosos localizados (Figura 1.16). Constituída de um plasma caulinítico com traços de hematita e 

presença de grãos de quartzo com granulometria variando de silte grosso a areia grossa, localmente, a 

grânulos, ocorrendo frequentemente a presença de vazios caracterizando porosidade. 
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Figura 1.16 – Fácies Arenito Coesivo Maciço onde se pode observar zonamentos ferruginosos localizados. 

Fácies Diamictito Branco 

 

 

Ocorrendo na porção mediana do depósito, a fácies Diamictito Branco apresenta espessura de 

15,0m e é constituída de grande concentração de zoneamentos ferruginosos bem concentrados, sub-

paralelas horizontais e verticais em sua extensão (Figura 1.17).  

Esta fácies é composta por um esqueleto quartzoso de grãos angulosos a subangulosos 

apresentando discretas feições de dissolução nas bordas e cujo plasma é composto de caulinitas com 

zoneamentos ferruginosos correspondendo a níveis de impregnações de óxidos de ferro. 

 

Figura 1.17 - Fácies Diamictito Branco onde se pode observar zonamentos ferruginosos localizados. 
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Fácies Diamictito Vermelho 

 

Com uma espessura media de 8,0m, a fácies Diamictito Vermelho ocupa a porção superior do 

depósito e é constituída de lamitos arenosos manchados (Santos, 2003). 

Constitui-se de um plasma argilo-ferruginoso de composição caulinítica, hematítica e 

goethítica, cuja concentração destes minerais caracteriza a coloração predominante vermelha 

(hematita-caulinita) que passa gradualmente a domínios amarelados (goethita-caulinita), chegando por 

vezes a domínios branco amarelados (caulinita) (Figura 1.18). 

 

Figura 1.18 - Fácies Diamictito Vermelho onde se destaca as colorações características a presença dos minerais 

hematita e goethita. 
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CAPÍTULO 2 

MATERIAIS E MÉTODOS 

No sentido de alcançar os objetivos estabelecidos neste trabalho, a metodologia possui um 

desenvolvimento seqüencial conforme apresentado no fluxograma abaixo (Figura 2.1). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.1- Fluxograma das atividades de caracterização das amostras.  
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2.1 - RECONHECIMENTO DAS ÁREAS DE ESTUDO E AMOSTRAGEM 
 

Em um primeiro estágio foi realizado um levantamento bibliográfico seguido de montagem de 

banco de dados com objetivo de agregar o maior número de informações possíveis sobre o material de 

estudo. Em uma segunda etapa trabalhos de campo foram efetuados objetivando o reconhecimento das 

diferentes fácies dos depósitos do Morro do Caxambu e de Padre Domingos (Santos 1998, 2003) 

seguido da definição dos pontos de amostragem. 

No Depósito do Morro do Caxambu foram selecionadas para coleta as fácies Argilosa Maciça 

e Argilosa Friável e, no Depósito de Padre Domingos, as fácies Arenito Coesivo Maciço, Diamictito 

Branco e Diamictito Vermelho. A coleta das amostras se deu em pelo menos cinco pontos distribuídos 

da base ao topo de cada fácies selecionada, com a finalidade de se obter amostras bem representativas 

e características. Para cada ponto de amostragem, 10 kg de amostras foram coletadas, sendo nomeadas 

de acordo com as siglas das fácies correspondentes, ou seja AM (argila maciça), FSI (Argilosa 

Friável), ACM (Arenito Coesivo Maciço), DB (Diamictito Branco) e (DV Diamictito Vermelho). 

 

2.2 - PROCEDIMENTOS ANALÍTICOS 
 

 2.2.1 - Preparação das amostras 

 

A preparação das amostras se deu no laboratório de Sedimentologia do Departamento de 

Geologia, sendo iniciada pela secagem das mesmas em estufa à temperatura de aproximadamente 

60ºC, seguido de destorroamento, homogeneização, quarteamento e separação de 1 kg de cada 

amostra. Para cada fácies, uma amostra composta representativa foi obtida, totalizando 5 amostras de 

5 kg. 

 Das 5 amostras compostas, representativas de cada fácies, 1 kg foi separado para os ensaios 

granulométricos e o restante foi pulverizado no moinho de bolas do Laboratório de Tratamento de 

Minério do Departamento de Minas (DEMIN) da UFOP, com rotação de 90 rpm durante meia hora. 

Na seqüência foram passadas em peneira de 100 mesh (USS/ASTM, 150 mm, Bertel, tela INOX 304), 

para certificação da granulometria obtida na moagem. Todo material foi devidamente embalado e 

armazenado para os ensaios laboratoriais posteriores. 
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2.2.2 - Caracterização das Amostras 

Análises Físicas 

 

Análises granulométricas 

 

 Foram feitas análises granulométricas das amostras naturais, no Laboratório de 

Sedimentologia do DEGEO/UFOP, utilizando a metodologia da EMBRAPA (1997), para quantificar 

quatro frações granulométricas de acordo com seus diâmetros esféricos médios (Φ): grânulo (4000 µm 

> Φ > 2000 µm) areia (2000 µm > Φ > 62 µm), silte (62 µm > Φ > 2 µm e) e argila (Φ < 2 µm). 

 De acordo com a metodologia da EMBRAPA (1997), 50 g de amostra natural foram 

misturados com 500 ml de uma solução dispersante de metasilicato de sódio 0,1 % p/v. Esta mistura 

foi agitada e mantida em repouso por uma noite. No dia seguinte, a mistura foi agitada por 5 horas e 

passada por oito peneiras, tal como está indicado na Tabela 2.1. O material retido em cada peneira foi 

secado a temperatura menor a 70 ºC, pesado e calculado o percentual de cada fração. 

 

Tabela 2.1 – Escala de Wentworth utilizada para análises granulométricas. 

Mesh Escala Wentworth mm 

5  

Grânulo 

 

4,000 

10  

areia muito grossa 

 

2,000 

18  

areia grossa 

 

1,000 

35  

areia media 

 

0,500 

60  

areia fina 

 

0,250 

120  

areia muito fina 

 

0,125 

230  

silte grosso 

 

0,062 

400  

 0,037 

fundo silte fino + argila < 0,031 

 

 As frações granulométricas finas, passante da peneira de 400 mesh, depois de secas a 

aproximadamente 70°C e moídas, foram peneiradas novamente a 100 mesh devido à aglomeração das 

partículas durante a secagem. A seguir, 1g de cada amostra foi usado para as análises granulométricas 
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no Granulômetro a Laser (Particle Size Analyzer) da marca CILAS, modelo 1064, no Laboratório de 

Sistemas Particulados do Departamento de Engenharia de Minas (DEMIN) da UFOP.  

 Após análise granulométrica, os materiais retidos na peneira foram analisados em Lupa 

Binocular. 

Medida do Índice de Plasticidade  

 Esta importante propriedade para o uso dos materiais argilosos em materiais cerâmicos pode 

ser avaliada por meio dos limites de Atterberg, segundo as normas da ABNT NBR 7180 - 

Determinação do Limite de Plasticidade (LP) e ABNT NBR 6459 - Determinação do Limite de 

Liquidez (LL), onde LP corresponde ao teor de umidade da argila no instante em que deixa de ser 

plástica, tornando-se quebradiça e o LL equivale ao teor de umidade correspondente à transição entre 

o estado líquido e o plástico da argila. O Índice de Plasticidade (IP) é obtido a partir da diferença entre 

o LL e o LP para amostras naturais pulverizadas. 

 

Análise Mineralógica e Cristaloquímica 

 

Difração de Raios X (DRX) 

 

 A caracterização mineralógica das amostras foi obtida utilizando-se um difratômetro de raios 

X da marca RIGAKU modelo GEIGERFLEX D/MAX com goniômetro horizontal e radiação KαCu 

do Laboratório de Difração de Raios X do DEGEO.  

 Para a aquisição dos difratogramas da fração total das amostras naturais pulverizadas e dos 

corpos de prova calcinados em diferentes temperaturas, analisaram-se lâminas desorientadas a uma 

velocidade de 1,2º  por minuto com intervalo 2θ de 2 a 70º. Também foram obtidos os difratogramas 

da fração argila das amostras naturais analisando lâminas orientadas a uma velocidade de 0,6º por 

minuto com intervalo de 2 a 35º. 

 

Análise Térmica Diferencial (ATD) e Análise Térmica Gravimétrica (ATG) 

 

 A realização das análises de ATD-ATG ocorreu no Laboratório de Análises Térmicas do 

Departamento de Química do Instituto de Ciências Exatas e Biológicas (ICEB) da UFOP, no 

equipamento modelo 2960 STD V3.0F da marca TA INSTRUMENTS, com um porta amostra de 

platina e de alumina (padrão) onde as amostras foram introduzidas em atmosfera de Nitrogênio com 

taxa de aquecimento de 20 ºC por minuto até atingir a temperatura máxima de 1.100 ºC, obtendo-se 

assim, os espectros característicos a cada material. 
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 Espectroscopia Mössbauer  

 

 As análises de Espectroscopia Mössbauer foram realizadas para obtenção de dados 

cristaloquímicos e cristalográficos das fases ferruginosas presentes nas amostras. Tais análises foram 

realizadas em duas etapas: A primeira etapa foi realizada nas amostras brutas. A segunda etapa 

realizada nas amostras deferrificadas após tratamento com DCB (ditionito-citrato-bicarbonato). 

 Os espectros Mössbauer foram obtidos no Laboratório de Espectroscopia Mössbauer do 

Departamento de Química do ICEB da UFOP, utilizando-se um espectrômetro com temperatura 

ambiente em modo de aceleração constante e acumulação de dados em analisador multicanal com 512 

canais. A preparação dos absorvedores se deu com cerca de 10 a 20 mg de amostra e os espectros 

obtidos apresentaram sextetos e/ou dubleto simétricos a partir dos quais foram determinadas as áreas 

relativas de cada componente. Os desvios isoméricos são relativos ao ferro metálico (α-Fe).  

 Para as amostras brutas, a análise se deu com 28 horas para construção de cada espectro. Para 

as amostras tratadas com DCB, a análise se deu com duração de 8 dias para formação de cada 

espectro, devido ao baixo teor de ferro presente nas amostras. 

 

Deferrificação – Método DCB 

 Para a deferrificação das amostras adotou-se a metodologia adaptada de Mehra e Jackson 

(1960) utilizando-se cerca de 20 gramas de amostra tratada com solução de citrato-bicarbonato (1M-

0,3M) e ditionito (Método DCB). 

 O tratamento de extração dos óxidos de ferro livres na amostra foi realizado no Laboratório de 

Química do Departamento de Química do ICEB/UFOP.  

 

Análises Químicas 

Análise Elementar por Fluorescência de Raios X (FRX)   

 

 Amostras pulverizadas das argilas naturais e também das argilas deferrificadas por DCB foram 

submetidas à análise química de quantificação dos elementos maiores, menores e traços após serem 

preparadas no Laboratório de Preparação de Amostras para Geoquímica e Geocronologia. As análises 

químicas foram desenvolvidas no Laboratório de Análises por Fluorescência de Raios X do 

Departamento de Geologia - Escola de Minas da UFOP, utilizando-se de um aparelho de 

Fluorescência de raios X  Philips, PW2404 do Modelo MagiX com amostrador automático PW2504 e 

Tubo de Rh a 2,4kW. 
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Análise Química por ICP 

 

 Para realização das análises químicas de determinação de elementos maiores e menores por 

ICP/OES, as amostras foram solubilizadas utilizando misturas ácidas e sistema fechado segundo 

MOUTTE, 2009, no Laboratório de Geoquímica Ambiental do DEGEO/UFOP. Foram pesadas 

exatamente 250mg de cada amostra no interior de um frasco Savillex previamente tarado. E em 

seguida fez a abertura das amostras utilizando-se tratamentos seqüenciais com ácidos clorídrico, 

nítrico e fluorídrico em diferentes temperaturas. 

 Após preparação das amostras, estas foram submetidas a análises em equipamento 

Espectrofotômetro de Emissão Atômica com Fonte Plasma da marca Spectro  e Modelo Ciros CCD. 

 

Ensaios Tecnológicos 

Análises de Umidade 

 

 As análises de umidade foram realizadas no Laboratório de Difração de Raios X do 

DEGEO/UFOP, utilizando-se uma balança de umidade da marca Marte, modelo ID 200, sensibilidade 

de 0,01g e faixa de temperatura variando de 60~80ºC com incremento de 1ºC. A metodologia utilizada 

foi baseada em norma MB-233 da ABNT – para determinação da umidade e tiveram como objetivo a 

quantificação da umidade antes da confecção dos corpos de prova para posterior análise de 

comportamento durante os ensaios térmicos no material, considerando que a umidade recomendada 

para as amostras é entre 8 a 10 %. 

Preparação dos corpos de Prova 

 

 A partir das amostras naturais moídas em moinho de bolas de porcelana durante meia hora, 

foram preparados os corpos de prova utilizando-se um molde de aço e uma prensa para tração de 5000 

Kg da marca Alfred J. Amsler & Co do Laboratório de Ensaios Mecânicos do Departamento de 

Metalurgia da Escola de Minas da UFOP. Os corpos de prova foram moldados a partir de cerca de 

0,8g das amostras para formação de pastilhas com aproximadamente 0,3cm de altura e 0,7cm de 

diâmetro.  

Ensaios Térmicos  

 

 Os ensaios térmicos foram realizados no laboratório de Difusão do Departamento de Física do 

Instituto de Ciências Exatas e Biológicas da UFOP em um forno tubular com resistência de Super-

Kanthal (nome comercial da resistência de dissiliceto de molibdênio) controlado por computador com 

aquecimento máximo de 1700°C. Foram aquecidas 3 pastilhas de cada amostra com a finalidade de 
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posterior análise microtextural comparativa. As temperaturas nas quais ocorreram os ensaios térmicos 

foram de 800°C, 1000°C e 1200°C. 

Análise da cor  

 

 As análises de cor foram feitas com corpos de prova confeccionados a partir das cinco 

amostras naturais e das amostras calcinadas visando conhecer a cor que adotam após queima a 800, 

1000 e 1200°C. Assim, foram analisadas de acordo com a Escala de Cores de Solo do Sistema de 

Notação de Munsell (MUNSELL, 1975). 

Superfície Específica e Porosidade 

 

 A fim de se conhecer as propriedades texturais da caulinita, foram realizados análises de 

superfície específica pelo método de Adsorção de Nitrogênio através da técnica BET (Brunauer, 

Emmet e Teller 1938). As análises foram determinados em um aparelho Nova 1000, marca 

Quantachrome, do laboratório de Bio&Hidrometalurgia – DEMET-UFOP.   

Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) acoplado ao Espectrômetro de 

Energia Dispersiva de Raios X (EDS)   

 

 Análise microtexturais e microestruturas dos corpos de prova naturais e dos submetidos às 

diferentes temperaturas foram efetuadas no microscópio eletrônico de varredura JEOL, modelo JSM-

5510, do Laboratório MICROLAB do Departamento de Geologia da Escola de Minas da UFOP.  As 

imagens foram obtidas nas resoluções de aumento em 35, 100, 150, 200, 300, 500, 900, 2000, 3000, 

7000 e 15000 vezes, para todas as amostras. 

  

 



Ferreira M. M. 2010. Caracterização de Argilas Cauliníticas do Quadrilátero Ferrífero visando seu Potencial de 

Aplicação na Industria de Cerâmica. 

 26 



Contribuições às Ciências Exatas e da Terra, Série D, vol. 29, 95p. 

 

 

CAPÍTULO 3 

O CAULIM: APLICAÇÕES E OCORRENCIAS 

 

3.1 - AS ARGILAS 
 

 O termo argila sensu lato designa um material inorgânico natural, de granulometria fina, com 

partículas de poucos micrômetros e que apresenta comportamento plástico quando adicionada a uma 

determinada quantidade de água.  

 O termo argila tem vários significados em função dos diferentes campos de aplicação 

(GOMES 1986). Para o ceramista, a argila é um material natural que quando misturado com água em 

quantidade adequada se converte numa pasta plástica. Para o sedimentólogo, argila é um termo 

granulométrico abrangendo todo o sedimento em que dominam partículas com d.e.e (diâmetro esférico 

equivalente) ≤ 2 µm ou 4 µm, segundo as escalas de Attemberg e Wentworth, respectivamente 

(MOTTA et al. 2004). Para o petrólogo, argila é um agregado quase sempre friável de partículas 

minerais muito finas não identificáveis à vista desarmada ou com a lupa de mão. Para o mineralogista, 

argila designa mineral ou mistura de minerais de granulometria muito fina em que dominam os 

chamados argilominerais que são silicatos hidratados com estrutura em camadas, que podem conter 

cátions tais como Al, Fe, Mg, K e outros; para o pedólogo, argila é a fração fina mais ativa do solo, 

que inclui partículas de dimensão coloidal, responsável pela fixação reversiva de cátions e anions, tais 

como NH4
+
, K

+
, (PO4)3

-
, NO3

-
, etc.; finalmente para um leigo, argila ou barro é um material natural 

onde, quando úmido, o calçado se enterra e agarra. 

 A estrutura atômica da maioria dos argilominerais é composta de duas folhas. Uma delas é 

formada de tetraedros, onde em cada tetraedro está presente um átomo de silício central em posição 

eqüidistante de quatro oxigênios formando uma configuração tetraédrica. Os tetraedros se encontram 

em arranjo de forma hexagonal repetida para formar uma folha de composição Si4O10
-4 

(Figura 3.1), 

podendo acomodar somente cátions pequenos como Si, menos comumente Al
3+ 

e Fe
3+

. 

 

Figura 3.1 -  Diagrama referente Estrutura de Tetraedros de Sílica em Arranjo Hexagonal (GRIM 1962).  
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A outra folha é constituída de octaedros compostos de seis oxigênios ou hidroxilas de 

coordenação octaédrica, eqüidistantes de átomos de raios maiores como Al
3+

, Mg
2+

, Fe
3+

, Fe
2+

. 

Quando está presente o alumínio, somente dois terços das posições octaédricas possíveis são 

preenchidas (dioctaédrico) formando assim, a estrutura da gibsita (Al2(OH)6). Quando está presente o 

magnésio, todas as posições possíveis são ocupadas (trioctaédrico) formando a estrutura da brucita de 

fórmula Mg3(OH)6 (Figura 3.2) (GRIM 1962, ESLINGER & PEVEAR, 1988). 

 

Figura 3.2 - Diagrama referente à Estrutura da Folha Octaédrica (Grim,1962)  

 Além do arranjo estrutural, o espaçamento basal dessas unidades tipifica os principais grupos 

de argilominerais, destacando-se os do caulim, da esmectita e das micas como os mais importantes do 

ponto de vista cerâmico. Juntamente com as partículas de argilominerais ocorrem outros minerais, 

geralmente nas frações silte (0,002mm < F < 0,62 mm) e areia (0,62 mm< F < 2mm) onde o mineral 

mais comum é o quartzo, seguido de micas, feldspatos e minerais opacos. (Motta et al., 2004). 

 São diversos os domínios de aplicações das argilas (Figura 3.3) diferenciando estes domínios 

em função da composição dos principais grupos. Especificamente o grupo do caulim, objeto deste 

estudo, é considerado um dos mais importantes minerais industriais argilosos, devido ao vasto leque 

de possíveis aplicações, variando desde seu uso em cobertura de papel e matéria prima cerâmica, 

borracha, a tinta, inseticidas, plásticos e até mesmo catálises de craqueamento, além de numerosas 

outras indústrias (Gomes 1986, Murray et al. 1993, Murray 1993, Wilson et. al. 2006, Gotze et. al., 

2004). Tal variabilidade de aplicações industriais dos caulins é devido a suas consideráveis e 

exclusivas propriedades físicas e químicas, tais como morfologia, distribuição de partículas, cor, 

leveza e a não abrasividade, assim como sua relativa baixa capacidade de troca e insolubilidade, 

propriedades de superfície, e estabilidade química (Murray, 1993). 
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Figura 3.3 - Alguns domínios de Aplicação das Argilas – Adaptado de Gomes 1986.  

 

 3.1.1 - O Caulim 

 

 A classificação e nomenclatura de filossilicatos argilosos é baseada em 4 critérios 

fundamentais que são: tipo de combinação da camada tetraédrica-octaédrica (1:1 ou 2:1), cátions 

contidos na folha octaédrica,  carga da camada e o tipo do material presente na intercamada. Assim 

também se baseia em critérios secundários como politipos, composição química e o tipo de 

componente intercamada e natureza do empacotamento, no caso de minerais interestratificados 

(Brindley & Brown 1980, Eslinger & Pevear 1988). Sendo assim a classificação dos mesmos é feita 

em oito grandes grupos subdivididos em subgrupos e espécies. O esquema de classificação é dado na 

Tabela 3.1, onde os nomes usados para grupos, subgrupos e espécies foram aprovados pelo Comitê de 

nomenclatura AIPEA (association International pour l’Etude des Argiles) ou pelo IMA (International 

Mineralogical Association) (Brindley & Brown 1980, Eslinger & Pevear 1988). 
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Tabela 3.1 - Classificação dos argilominerais, baseada no tipo de camada e carga. Adaptada de Brindley & 

Brown 1980, e Eslinger & Pevear 1988) 

Tipo de 

Camada 

Grupo (x= carga por 

fórmula unitária) 

Subgrupo Exemplos de algumas espécies 

1:1 Serpentina-Caulim 

(x ~ 0) 

Serpentina 

Caulim 

Crisotila, antigorita, lizardita, amesita 

Caulinita, diquita, nacrita 

 Talco-Pirofilita 

(x ~ 0) 

Talco 

Pirofilita 

Talco, willemseita 

Pirofilita 

 Esmectita 

(x ~ 0,2 - 0,6) 

Saponita 

Montmorilonita 

Saponita, hectorita, sauconita 

Montmorilonita, beidelita, nontronita 

 Vermiculita 

(x ~ 0,6 - 0,9) 

Trioctaédrica 

Dioctaédrica 

Vermiculita triotaédrica 

Vermiculita dioctaédrica 

2:1 Mica 

(x ~ 1,0) 

Trioctaédrica 

Dioctaédrica 

Flogopita, biotita, lepidolita 

Moscovita, ilita, glauconita, paragonita 

 Mica quebradiça 

(x ~ 2,0) 

Trioctaédrica 

Dioctaédrica 

Clintonita, anandita 

Margarita 

 Clorita 

(x ~ variável) 

Trioctaédrica 

Dioctaédrica 

Di, trioctaédrica 

Clinocloro, chamosita, nimita 

Donbassita 

Cookeita, sudoita 

 Sepiolita – Paligorsquita 

(x ~ variável) 

Sepiolita 

Paligorsquita 

Sepiolita, loughlinita 

Paligorsquita 

 

 Cada grupo apresenta uma classificação característica por possuir um tipo específico de 

estrutura de camadas e material intercamadas. O grupo caulim-serpentina consiste de dois subgrupos: 

o subgrupo trioctaédrico da serpentina e o subgrupo dioctaédrico do caulim, também conhecido de 

“grupo 1:1”. Geralmente não apresentam carga e sua espessura de camada d (distância interplanar 

basal) de camada 001 é em torno de 7Å (Eslinger & Pevear, 1988). 
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 O subgrupo do caulim apresenta como fórmula geral: Al2Si2O5(OH)4 (Grim, 1962). Como 

polítipos ocorre a caulinita, principal mineral presente no caulim, a haloisita, a dickita e a nacrita 

(Eslinger & Pevear 1988), o que segundo Klein & Hurlbut, (1993), ocorrem quando dois polimorfos 

diferem apenas no empilhamento das camadas. Como conseqüência, as dimensões das células 

unitárias paralelas às camadas serão idênticas nos politípos. Entretanto, o espaçamento atômico entre 

as camadas será relacionado a cada uma por múltiplos ou submúltiplos. Destes minerais, observa-se 

essencialmente uma composição química básica, entretanto cada um possui estrutura e organização 

diferenciados.  

 A diquita e a nacrita, com estrutura unitária semelhante à caulinita, são consideradas 

variedades politípicas de caulinita com diferentes arranjos de empilhamentos de algumas camadas da 

mesma (Brindley & Brown, 1980). Na diquita os sítios de empilhamento octaédrico se alternam de 

camada em camada, logo 2 camadas são necessárias para definir sua célula unitária. Já a nacrita é 

inteiramente diferente, apresentando regularmente sítios octaédricos vazios (Brindley & Brown, 

1988). Tais minerais são usualmente listados como argilominerais embora raramente sejam 

encontrados em materiais argilosos (Klein & Hurlbut, 1993). São raros na natureza sendo 

normalmente restritos a ocorrências hidrotermais (Moore e Reynolds, 1989). Portanto, não apresentam 

grande importância comercial, e sua quase ausência em materiais argilosos torna desnecessário o 

estudo detalhado de suas propriedades (Grim, 1962). A ordem de ocorrência segundo o incremento 

dos fatores temperatura e pressão é caulinita >> diquita >> nacrita.  

 A haloisita pode ser considerada em sua existência de duas formas, cujos termos identificam-

nas por haloisita (Al2Si2O5(OH)4) e metahaloisita (Al2Si2O5(OH)4.2H2O), para as formas mais e menos 

hidratadas respectivamente ( Brindley & Brown, 1980; Grim, 1962). 

 Um outro mineral que também foi descrito como constituinte do grupo da caulinita é a 

anauxita, que foi originalmente considerada como caulinita com excesso de sílica em sua estrutura 

(Grim, 1962). Na verdade, segundo Brindley and Brown (1980) esta espécie foi descartada por ser 

formada por uma mistura de caulinita e amorfos. 

 

3.1.2 - A Caulinita 

 

 A caulinita constitui o aluminosilicato mais frequente em solos e como produto da alteração de 

rochas, especialmente aqueles desenvolvidos a partir do intemperismo em climas tropicais. Ocorre 

também em grandes quantidades em sedimentos e rochas sedimentares e até mesmo como produtos da 

alteração hidrotermal de outros aluminosilicatos, especialmente feldspatos. Algumas das mais 

importantes constantes físicas da caulinita são: gravidade especifica 2,60; índice de refração 1,56; 

dureza (Escala Mohs) 2; temperatura de fusão a cerca de 1850ºC e brilho a seco variando de 78 a 92% 
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(Murray, 1993). Em geral, a caulinita apresenta composição química de aproximadamente 39,8% de 

alumina, 46,3% de sílica e cerca de 13,9% de água (Murray et al. 1993; Klein  & Hurlbut, 1993). 

Entretanto, pequenas variações na composição podem ser observadas, sendo o ferro e o titânio os 

principais elementos presentes na sua estrutura (Araujo, et al, 2006; Grim, 1962). As possíveis 

diferenças composicionais podem ocasionar um aumento no número de defeitos estruturais, variações 

de densidade e cristalinidade, e assim influenciar na superfície química e nas propriedades físicas do 

material (Mestdagh et. al. 1980; Singh & Gilkes, 1992; Varajão et al, 2001). 

 A estrutura ideal da Caulinita pode ser descrita como uma sequência dioctaédrica de 

empilhamento de camadas 1:1 formadas pela superposição de uma folha tetraédrica em uma folha 

octaédrica. Entre camadas, ocorre o empilhamento que se mantém por ligações da hidroxila presente 

na folha octaédrica superior interagida com os átomos de oxigênios adjacentes da folha tetraédrica 

inferior, conforme mostrado na Figura 3.4. Apresenta como parâmetros cristaloquímicos de célula 

unitária a=5,139, b=8,932, c= 7,371Å e α=91,6º, β=104,8º e δ=89,9º (Brindley & Brown 1980) e suas 

principais distancias interplanares difratadas 7.15(10), 3.57(10), 2,55(8), 2,49(9) e 2,33(10) Å. 

 

 

Figura 3.4 - Estrutura Cristalina da Caulinita (Grim 1962) 

 

 Devido à distribuição dos cátions octaédricos e do arranjo de empacotamento característico da 

caulinita, esta apresenta uma simetria verdadeiramente monoclínica, ou em alguns casos podendo ser 

triclínica. Contudo, em microanálises, é possível observar uma morfologia pseudo-hexagonal típica de 

minerais cauliníticos, proveniente do arranjo hexagonal dos tetraedros de sílica presentes nas camadas 

tetraédricas (Eslinger & Pevear 1988).  

 Entretanto vários outros tipos de morfologia também podem ocorrer, como por exemplo, 

formas irregulares difundidas em depósitos pedogenéticos onde ocorrem vários defeitos estruturais 
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devido à presença de ferro na sua estrutura (Varajão et. al. 2001). Neste caso, o Fe
3+

 pode ser 

encontrado substituindo o Al
3+

 em sítios octaédricos. A quantidade de ferro presente desta forma na 

estrutura da caulinita varia de acordo com a origem do depósito caulinítico, assim como dos processos 

geológicos sofridos no decorrer dos anos (GRIM, 1962). 

 Diversas questões sobre o papel do ferro contido nestes materiais e de que forma sua presença 

afeta as propriedades do cristal são levantadas, devido à grande quantidade de ferro possivelmente 

encontrado na estrutura da caulinita. Exemplo disso é o ferro presente em solução ou na fase cristalina, 

afetando diretamente no crescimento do cristal durante a formação da caulinita, pois dependendo do 

grau de sua incorporação, afeta de forma irreversível na morfologia do mesmo (Varajão et. al. 2001). 

Grim (1962) associa leves substituições de alumínio por titânio ou ferro em caulinitas mal 

cristalizadas. 

 Tais substituições podem ser identificadas pelos índices de cristalinidade da caulinita, 

observados por defeitos nos planos que interferem direta ou indiretamente no empilhamento das 

camadas do material (Santos, 2003). Cases (1982, 1986) relatam a presença do Fe, na forma de óxidos 

ou hidróxidos, nos espaçamentos interlamelares como responsável por defeitos de organização nos 

planos a-b ou alongamento do eixo c na estrutura cristalina da caulinita. A presença de tal 

contaminante gera relevante redução de cristalinidade na caulinita (Cases 1982, 1986; Mestdagh et. al. 

1980; Singh & Gilkes, 1992; Murray & Lyons, 1959). 

 O aumento na área de superfície de caulinitas é também atribuído à presença de teores de ferro 

e óxido de titânio, em diferentes quantidades e de diferentes naturezas, em sua estrutura (Murray & 

Lyons, 1959; Mestdagh et.al. 1980; Cases et. al. 1986; Singh & Gilkes, 1992). O Fe
3 + 

pode substituir 

o Al
3 + 

em sítios octaédricos e se tornar responsável pela tensão estrutural, tamanho reduzido dos 

cristais da caulinita e consequente aumento no espaçamento 001 da mesma, quando comparado a 

caulinitas com baixos teores desses contaminantes (Cases et. al. 1982; Singh & Gilkes, 1992; Murray 

& Lyons, 1959). 

 Importantes relações positivas são existentes entre as áreas de superfície e a capacidade de 

troca catiônica para caulinitas que apresentam consideráveis teores de Fe e Ti em sua composição, 

com consequente desordem estrutural e baixa cristalinidade. Assim como relações negativas aos teores 

de Al2O3 contido nas mesmas. Tais propriedades são todas indicativas de cristais de tamanho reduzido 

(Murray & Lyons, 1959; Cases et. al. 1986; Singh & Gilkes, 1992).. A esses materiais também é 

observado uma queda nos valores de temperatura de dexidroxilação quando são comparados a 

caulintas desprovidas de tais contaminantes (Cases et. al. 1982; Singh & Gilkes, 1992, Varajão et al. 

2001). 
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 Compostos ferruginosos normalmente sob a forma de goethita, hematita, magnetita, pirita e, os 

compostos de titânio sob a forma de rutilo, anatásio e ilmenita são os principais contaminantes 

presentes nos caulins. 

 A remoção do ferro em argilas cauliníticas pode ser efetuada através de processos físicos e 

químicos, tal como tratamento feito com solução citrato-ditionito e bicarbonato como tamponante 

(Mehra & Jackson 1960). Entretanto a remoção não se dá por completa devido à presença de Fe no 

interior das camadas lamelares da caulinita, onde o agente lixiviante geralmente não consegue 

penetrar. 

3.1.3 - As Diversas Aplicações Industriais do Caulim 

 

 Devido à vasta ocorrência da caulinita e de suas propriedades físicas e químicas, essa é 

amplamente utilizada em inúmeras técnicas e aplicações como exemplo, na indústria cerâmica para 

fabricação de tijolos comuns, tijolos de pavimentação, telhas, canalização de esgoto, também em 

materiais refratários e no recobrimento de materiais, como na borracha (Klein & Hurlbut, 1993; Gotze 

et al, 2004). Além de ser também utilizada na fabricação de fibras de extensão e reforço, pode também 

ser utilizada como diluente ou até mesmo adsorvente (Murray, et al, 1993).  

 Em meio à vasta aplicabilidade das argilas cauliníticas, a que mais se enfatiza em termos de 

uso, são os caulins para fabricação de materiais cerâmicos e refratários, destacando-se o uso do caulim 

no ramo da indústria cerâmica na qual se insere o objetivo deste estudo. 

 

3.1.4 - O Caulim no Brasil e Suas Aplicações 

 

 A grande dimensão e também a diversidade geológica que caracteriza o Brasil refletem a 

variedade ambiental do país e assim, em cada perfil de caulinita encontrado ao longo de sua extensão. 

Considerando tal diversidade, os caulins brasileiros foram agrupados e divididos nos seguintes grupos: 

caulins sedimentares, caulins oriundos de pegmatitos, oriundos de rochas graníticas, oriundos de 

rochas vulcânicas, e caulins derivados de anortosito (Wilson et al.  2006, Wilson et. al. 1998) 

conforme pode ser observado na Figura 3.5. Inserem-se também  nesta classificação os caulins 

pedogenéticos do Quadrilátero Ferrífero (Varajão 1988, Varajão et al. 1989a, Varajão et al 1989b, 

Varajão et al 1989c, Varajão et al. 2000, Varajão et al.2001, Santos 1998, Santos 2003, Santos e 

Varajão 2004, Santos et al. 1999, 2000 e 2004) objeto deste estudo. 
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Figura 3.5 - Localização dos depósitos principais dos caulins no Brasil (Wilson et. al. 1998).  

 Os caulins sedimentares são encontrados principalmente na região norte do Brasil, na bacia 

amazônica, nas margens do rio Jari e do Rio Capim, que representam grande reserva de elevada 

brancura sendo explorada comercialmente para exportação para uso em recobrimento de papel 

(Wilson et.al. 1998).  

 Os caulins de pegmatitos ocorrem principalmente na região sudeste e nordeste e têm sido 

utilizados desde há muitos anos pelas indústrias cerâmicas e de papel brasileiras. Os pegmatitos da 

região sudeste têm baixos teores de ferro e titânio e apresentam uma mistura de caulinita 7Å / haloisita 

10Å em todos os depósitos (Wilson et. al. 2006, Wilson et.al.1998). Estes baixos teores de ferro e 

titânio viabilizam seu uso na indústria de porcelana e na indústria de tinta e borracha. O metacaulim é 

bastante aplicado na indústria de cimentos e concreto.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 Já os pegmatitos do nordeste produzem caulins essencialmente cauliníticos com ausência de 

haloisita. Estes apresentam também granulometria mais fina, menores teores de ferro e maiores teores 

de titânio quando comparados aos caulins pegmatitos do sudeste (Wilson et. al. 2006, Wilson 

et.al.1998), sendo muito utilizados para indústria de papel, tinta, cerâmica e inseticida. 
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 Os caulins originários de rochas graníticas apresentam geralmente maiores teores de ferro 

quando comparados com os pegmatitos. Raramente são encontrados depósitos constituídos somente 

por caulinita (Sousa 2000 e Sousa et. al., 2004), sendo mais comum encontrar misturas de caulinita 7Å 

/haloisita (50-70%). A ocorrência deste é observada principalmente no Sudeste do Brasil, 

particularmente na região de São Paulo, onde a grande maioria dos caulins adquire coloração rósea até 

avermelhada devido ao intemperismo das rochas graníticas ricas em ferro, e após processamento, seu 

uso inclui fibras de vidro, enchimento de papel, cerâmicas e tintas dentre outros usos (Wilson et. al. 

2006 e Wilson et. al. 1998). 

 Caulins derivados de rochas vulcânicas são comumente encontrados na região de São Bento 

do Sul e norte do estado de Santa Catarina. Por ser uma rocha vulcânica caulinizada, os caulins após 

processamento são muito finos apresentando mistura de pilhas de caulinita e haloisita, quartzo e um 

pouco de anatásio, alem de serem constituídos por variável teor de ferro e elevados teores de titânio. A 

abrasividade elevada causada pelo quartzo finamente dividido torna estes caulins inadequados para 

indústria de papel apesar de sua acentuada alvura. São, portanto comumente utilizados na indústria 

cerâmica na fabricação de louça doméstica (Wilson et. al. 2006 e Wilson et. al. 1998). 

 Os caulins derivados de rochas anortosíticas são geralmente encontrados a oeste de Porto 

Alegre. Estes apresentam haloisita em sua composição e granulometria mais grosseira. Seu principal 

uso é feito por indústrias de borrachas, tinta, cerâmicas, inseticida e papel (Wilson et. al. 2006 e 

Wilson et. al. 1998). Os caulins obtidos de anortosito são semelhantes em níveis de ferro e titânio 

àqueles obtidos de caulins graníticos (Sousa 2000 e Sousa, et. al. 2004)  

 

3.1.5 - Os Caulins Pedogenéticos do Quadrilátero Ferrífero  

 

 Os Caulins do Quadrilátero Ferrífero foram inicialmente descritos por Gorceix (1884) e 

posteriormente genericamente denominados mudstones por Guild (1957). Devido à relação espacial 

destas ocorrências com as diferentes unidades do Supergrupo Minas e com as antigas superfícies de 

erosão, alguns trabalhos propuseram a origem destes corpos como produto de alteração de rochas 

vulcânicas (Derby 1906, Scorza 1939, Barbosa 1934, D’Elboux e Ferreira 1975, Ferreira 1983, 

Bernardi 1992), outros propuseram a alteração de rochas da Formação Gandarela (Guild 1957, Pomere 

1964) e outros, uma origem sedimentar (Johnson 1962, Dorr 1969). Entretanto, estudos mais 

avançados, enfocando aspectos micromorfológicos, mineralógicos e cristaloquímicos permitiram 

confrontar estas diferentes teorias.  

 Para os depósitos referenciados como de origem vulcânica, somente para a ocorrência do 

corpo esalterítico argiloso da Mina do Vermelhão em Ouro Preto, foi confirmada esta origem (Santos 

1998; Santos et al. 1998a, 1998b, 1999, 2000; Santos e Varajão 2004), corroborando os trabalhos de 
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D”Elboux e Ferreira (op cit) e Ferreira (op cit). Entretanto, para os outros corpos associados nesta 

localidade, assim como para as outras regiões previamente descritas como de origem vulcânica, lhes 

foram atribuídas uma origem sedimentar devido ao transporte e deposição de materiais lateríticos 

oriundos da alteração das formações metapelíticas do Grupo Piracicaba e Itabira (Santos 1998, Santos 

et al. 1999, 2000, 2004). 

 Para a gênese relacionada ao intemperismo in situ de rochas metamórficas (Guild op cit, 

Pomerene op cit.), assim como para a gênese sedimentar (Jhonson op cit; Dorr op cit.), estudos 

micromorfológicos, mineralógicos e cristaloquímicos recentes (Varajão 1988, Varajão et al 1989a, 

Varajão et al 1989b, Varajão et al 1989c, Varajão et al 2000, Varajão et al 2001, Santos 1998, Santos 

2003, Santos e Varajão 2004, Santos et al. 1999, 2000 e 2004) mostraram que os depósitos do 

Quadrilátero Ferrífero são formados pela atuação destes dois processos, ou seja, devido à 

sedimentação de materiais oriundos de perfis lateríticos gerados à partir da alteração de rochas 

metapelíticas do Grupo Piracicaba e Itabira. Adicionalmente, algumas ocorrências estudadas no 

Sinclinal Moeda (Varajão 1988, Varajão et al. 1989a, Varajão et al. 2000, Varajão et al. 2001, Rocha 

1998) apresentam perfis complexos caracterizados pela superposição de duas unidades, uma basal in 

situ, gerada da alteração dos metapelítos do Grupo Itabira e uma superior alóctone, associada a 

depósitos coluvionáres lateríticos.  

 Neste contexto, estudos realizados nos corpos argilosos do Sinclinal Dom Bosco, 

especificamente Morro do Caxambu e no Sinclinal da Moeda, permitiram uma caracterização 

detalhada destas ocorrências com a definição e descrição das diferentes fácies presentes. Tais 

ocorrências apresentam fácies com diferentes variações em compostos ferruginosos associados a 

predominante presença de caulinitas com alta concentração de defeitos estruturais ligados à presença 

do Fe na sua estrutura (argilas de coloração vermelhas e mosqueadas) utilizadas na indústria cerâmica. 

Encontra-se também a presença de fácies mais deferruginizados (argilas branco-rosado), fácies da base 

dos depósitos, com elevada concentração de alumínio e teores aceitáveis de K2O, MgO e Fe2O3, de 

utilização em refratários. 

 Os principais depósitos de caulins no Brasil estão localizados nos estados do Amapá, Pará, 

Amazonas, São Paulo, Minas Gerais e Rio Grande do Norte. Sendo que cerca de 97% das reservas 

nacionais de caulim se concentram somente nos estados do Pará, Amapá e Amazonas. Quanto às 

reservas mundiais, o Brasil ocupa o segundo lugar com 28%, perdendo apenas para os EUA, que 

possuem 58% das reservas mundiais (Silva, 2007). 
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Caulins para Cerâmica 

 

 O termo “cerâmica” vem da palavra keramikos, que significa “matéria-prima queimada”, 

indicando que através de um processo de tratamento térmico é que normalmente se atinge as 

propriedades desejáveis a esses materiais. A maioria das cerâmicas é constituída por compostos que 

são formados de elementos metálicos e não metálicos, para os quais as ligações interatômicas podem 

ser totalmente iônicas ou predominantemente iônicas com alguma natureza covalente (Callister, 2002). 

 A maioria das aplicações das argilas em geral situa-se no domínio da cerâmica onde suas 

principais propriedades são a plasticidade e o endurecimento quando cozida ou queimada. A argila 

pode ser moldada em qualquer formato desejado e, após queima, a forma escolhida permanece e o 

objeto torna-se durável e resistente, térmica e mecanicamente (Gomes, 1986; Klein & Hurlbut, 1993). 

 Os argilominerais atuam nos materiais cerâmicos como uma liga para os constituintes no 

estado verde, além de conferirem a estes a plasticidade para modelagem do corpo quando na presença 

de água. Um sistema complexo, cuja presença de impurezas, a temperatura, o tempo e a atmosfera 

influenciam fortemente as reações químicas e por conseqüência, a microestrutura do produto final 

(Albuquerque, et al, 2007). 

 Normalmente as principais propriedades analisadas e desejadas a um material cerâmico são a 

elevada plasticidade, secura e resistência ao fogo, ponto de amolecimento ou de fusão (para 

refratários) “pyrometric cone equivalent” (P.C.E), cor após queima, refratariedade, dentre outras 

(Murray, et al, 1993). Além de requerer também relevante brancura e elevada estabilidade 

dimensional, é caracterizado por apresentar, tanto em temperatura ambiente quanto em temperaturas 

elevadas, uma grande resistência à corrosão química, além de possuir características frágeis ou 

quebradiças em condições de tração ou de impacto, desde a temperatura ambiente até temperaturas 

moderadamente elevadas (Santos, 1992).  

 Tais propriedades dos materiais cerâmicos são determinadas pela composição do mineral 

argiloso, também se ele está presente em substancial quantidade, assim como pela presença de 

minerais não argilosos, matéria orgânica e sais solúveis. A distribuição do tamanho de partículas dos 

componentes, também é relevante (Grim, 1962). Ainda que o mineral argiloso seja proveniente de 

uma mesma jazida, este pode ser composto por diferentes argilas, o que consequentemente confere ao 

mesmo material diferenças tecnológicas marcantes (Fernandes, 1998). 

 Torna-se, portanto de fundamental importância o controle da química do material argiloso 

total e de suas propriedades físico-mecânicas em cada uma das etapas de manufatura da peça 

cerâmica. São assim indicados como parâmetros de seleção do material argiloso plasticidade, 

viscosidade, dispersão, propriedades de queima, dentre outras propriedades diversas. Contudo, o rigor 

no controle das propriedades cristaloquímicas do material é desnecessário (Grim, 1962; Santos, 2003).  
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 Várias são as classificações existentes para as argilas cerâmicas, sendo a mais comum a que se 

baseia nas suas características após a queima e na refratariedade do material. São elas as argilas para 

cerâmica branca, argilas para cerâmica vermelha, argilas refratárias e argilas especiais (Vidal, et al. 

2005). Outra classificação adotada por Santos (2003) divide os produtos da indústria cerâmica nas 

seguintes classes: 

- cerâmica tradicional: telhas, tijolos, lajotas, ladrilhos, manilhas, filtros, materiais ornamentais e 

materiais culinários. 

 - Grês sanitário: peças sanitárias como vasos e pias. 

 - porcelana: materiais culinários, ornamentais, peças sanitárias, dentárias e eletrônicas, dentre outras. 

 - cerâmica refratária: tijolos, placas, fibras e aplicações em produtos e equipamentos térmicos como 

aquecedores e siderurgia. 

 - cerâmica de técnicas avançadas: isolantes térmicos na industria eletrônica, próteses dentárias e 

médicas. 

 Na indústria de cerâmica branca como de conduítes de porcelana e azulejos, geralmente são 

utilizados argilas plásticas que queimem em cores claras, como misturas de caulim com quartzo e 

feldspato dentre outras. Para louças e porcelanas domésticas e de laboratório, isolantes elétricos, grês 

sanitário, cerâmica artística, faz-se uso de argilas cauliníticas, quartzitos ou areias quartzíticas, talco, 

silicatos de baixo ponto de fusão, dentre outros com temperatura de queima na faixa de 1000 e 

1450ºC. A mistura de argilas cauliníticas e calcita também pode ser empregada na produção do 

cimento branco (Vidal et. al. 2005). 

 Para cerâmicas vermelhas (cerâmicos estruturais) faz-se uso de argilas plásticas caulino-

ilíticas que podem apresentar matéria orgânica, óxidos e hidróxidos de ferro e de alumínio, metais 

alcalinos terrosos além de variável porcentagem de outros componentes não argilosos (Santos, 1992; 

Vidal, et al; 2005). Geralmente são materiais que apresentam temperatura de queima entre 900 e 

1350ºC que são usados na produção de tijolos, lajes cerâmicas, telhas, elementos ornamentais, 

ladrilhos de piso, entre outros (Santos, 1992). 

 Os maiores pólos cerâmicos do Brasil estão concentrados principalmente nas regiões Sudeste e 

Sul onde se destaca o setor das argilas de queima vermelha ou argilas comuns que respondem pelo 

maior consumo, por apresentarem grande versatilidade e baixo valor financeiro (Vidal, et al. 2005). 

 

Argilas para Cerâmica Tradicional 

 

 A utilização de argilas cauliníticas na cerâmica tradicional é bastante antiga devido sua 

facilidade de extração e manipulação (Santos 2003). 
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 Geralmente denominadas argilas comuns ou para cerâmica vermelha ou estrutural, sobretudo 

quando destinadas ao grupo de produtos deste segmento industrial, tais argilas apresentam como 

características principais a coloração avermelhada após a queima, caracterizada pelo elevado teor de 

óxidos de ferro totais presentes no material de origem, sendo este geralmente superior a 4% (Motta, et. 

al., 2004). 

 O grande desafio encontrado na fabricação de produtos cerâmicos tradicionais é a produção de 

peças que apresentem características bastante semelhantes entre si, ou seja com as mesmas 

características técnicas e estéticas, a partir de matérias-primas naturais com características variáveis. 

Sendo que tal desafio se torna ainda maior ao se considerar o valor agregado (R$/Kg) relativamente 

baixo das cerâmicas tradicionais que inviabiliza a utilização de determinados procedimentos que 

poderiam minimizar a variação das características das matérias-primas (Teixeira, et. al., 2002). 
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CAPÍTULO 4 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

 A determinação das características físicas, mineralógicas, químicas e cristaloquímicas das 

argilas cauliníticas dos depósitos Padre Domingos e Morro do Caxambu se deu através da utilização 

de diversos métodos laboratoriais, cujos resultados se encontram inseridos neste capítulo e 

relacionados de acordo com a possível aplicabilidade destes materiais na Indústria Ceramista 

Tradicional. 

 

4.1 - ANÁLISE GRANULOMÉTRICA  
 

Os resultados das análises granulométricas realizadas nas argilas cauliníticas (Tabela 4.1) 

correspondem à percentagem retida em cada uma das oito peneiras (# 5, # 10, # 18, # 35, # 60, # 120, 

# 230, # 400) e no fundo (< # 400), segundo escala de Wentworth (1922). Os valores referentes a 

fração < # 400 referem-se a resultados obtidos pelo Granulômetro a Laser. 

Tabela 4.1 - Resultado da análise granulométrica realizada por peneiramento a úmido e no Granulômetro a 

Laser 

 Peneiramento a Úmido  Granulômetro a Laser  

Amostras 

Grânulo Areia 
Silte 

grosso 

Silte + 

argila 

Silte médio, 

fino, e muito 

silte fino. 

Argila 

*DM 

(μm) 

 

# 5 

(%) 

 

# 10 

(%) 

# 18 

(%) 

# 35 

(%) 

# 60 

(%) 

# 

120 

(%)  

# 

230 

(%) 

# 400 

(%) 

Fundo total 

< # 400 (%) 

37 µm > Φ > 2  

µm (%) 

Φ < 2 µm 

(%) 

 

D
e
p

ó
si

to
 

C
a

x
a

m
b

u
 AM 3,97 7,81 2,02 0,68 0,45 0,18 1,40 0,15 83,34 89,74 10,26 7,9 

FSI 0,00 0,00 0,07 0,19 1,23 2,86 5,53 0,06 90,06 87,92 12,08 11,9 

D
e
p

ó
si

to
 P

a
d

re
 

D
o

m
in

g
o

s 

DB 0,00 0,23 0,67 1,89 2,86 1,10 0,23 0,13 92,89 85,64 14,36 13,0 

ACM 0,00 0,00 0,14 2,13 3,06 1,34 0,51 0,21 92,61 85,32 14,68 8,8 

DV 4,66 0,66 0,91 1,52 0,06 2,63 0,18 1,18 88,20 81,01 18,99 7,1 

*DM = Diâmetro Médio. 
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As amostras possuem predominância das frações silte médio, fino e muito fino, em 

quantidades superiores a 83%. Os valores médios de diâmetro nesta fração silte variam entre 7,1 a 

13,0 para amostras do Depósito Padre Domingos, e 7,0 e 11,0 para amostras do Depósito Caxambu. 

Teores de areia variam entre 5,3 e 7,2% para as amostras de Padre Domingos e entre 4,7 e 9,9% para 

as amostras do Morro do Caxambu. A distribuição granulométrica é importante para o empacotamento 

das partículas dos corpos de prova. Esta deve ser de tal forma que os espaços intergranulares sejam os 

menores possíveis. 

 Características como o não trincamento da peça cerâmica, a retração e a vitrificação da 

mesma, são favorecidas pela presença de silte e pequenas quantidades de areia (Araújo et. al. 2000). 

Os maiores teores de fração fina da matéria prima favorecem o tempo e a velocidade de sinterização, 

por contribuírem para aumentar a superfície específica das partículas, aumentando o contato entre os 

grãos e sua reatividade durante a queima. Já a presença de partículas maiores favorece a formação de 

canais para passagem de possíveis gases produzidos na peça durante a queima de voláteis.  

 

4.2 - PLASTICIDADE 
 

Os valores encontrados para os Índices de Plasticidade (IP) (ABNT NBR 7180 e 6459) das 

amostras variam entre 17,0 e 36,8 para as amostras do Depósito Caxambu e entre 17,4 a 51,6 para as 

amostras do Depósito Padre Domingos (Tabela 4.2), sendo, portanto consideradas altamente plásticas 

por apresentarem valores superior a 15 (Bittencourt & Júnior, 2001).  

Tabela 4.2 – Características físicas das amostras: Limite de Liquidez (LL), Limite de Plasticidade (LP) e Índice 

de Plasticidade (IP). 

Amostras 

Limites de Atterberg  

IP LL LP 

D
e
p

ó
si

to
 

C
a

x
a

m
b

u
 AM 43,7 27 17,0 

FSI 60,4 23,6 36,8 

D
e
p

ó
si

to
 P

a
d

re
 

D
o

m
in

g
o

s 

DB 53,8 2,2 51,6 

ACM 48,5 18,7 29,9 

DV 51,3 33,9 17,4 

 

A plasticidade apresenta relação direta com o diâmetro médio das partículas finas, portanto 

amostras com partículas menores traduzem menores índices de plasticidade, enquanto amostras com 

partículas maiores, apresentam maiores valores para o IP.  
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4.3 - TEOR DE UMIDADE 
 

Os percentuais de umidade das 5 amostras AM, FSI, DV, DB e ACM  (Tabela 4.3) mostram 

valores similares entre si, sendo que a amostra ACM apresenta valor mais elevado e AM mais baixo. 

Tabela 4.3 – Teores de Umidade das 5 amostras. 

Depósito Amostra Umidade (%) Valor médio 

Morro do Caxambu 

AM 0,8 

1,05% 

FSI 1,3 

Padre Domingos 

ACM 1,6 

1,33% DB 1,3 

DV 1,1 

 

Considerando que as amostras foram coletadas durante o mês de Junho, período anual pouco 

chuvoso, pode-se supor que este fator não interfere diretamente com as variações de teores de umidade 

encontrados para cada um dos materiais. O fator mais relacionado seria a distribuição granulométrica 

uma vez que o maior valor de 1,6 foi encontrado em ACM, que apresenta maior conteúdo na fração 

fina e o menor valor de 0,8 em AM que tem o menor conteúdo nesta fração. Assim, pode-se observar 

que quanto maior o teor da fração fina, maior porosidade e consequentemente maior potencial de 

retenção de umidade. 

 

4.4 - DIFRAÇÃO DE RAIOS X (DRX) 
 

Os difratogramas de raios X das cinco amostras indicam uma mineralogia similar para ambos 

os depósitos, constituída predominantemente por caulinita e, secundariamente por hematita, goethita, 

quartzo e muscovita. Nota-se também a presença de feldspato exceto na amostra DV (Figuras 4.1 e 

4.2).  
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Figura 4.1 – Difratogramas de raios X indicando a mineralogia das três amostras naturais coletadas no depósito 

Padre Domingos. Identificam-se neste depósito os minerais caulinita (K), hematita (H), quartzo (Q), feldspato 

(Fd), muscovita (MS) e Goethita (Go). 
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Figura 4.2 – Difratogramas de raios X indicando a mineralogia das duas amostras naturais coletadas no depósito 

Morro do Caxambu. Identificaram-se neste depósito a presença dos minerais: caulinita (K), hematita (H), quartzo 

(Q), feldspato (Fd), muscovita (MS) e Goethita (Go). 

 

 



Ferreira M. M. 2010. Caracterização de Argilas Cauliníticas do Quadrilátero Ferrífero visando seu Potencial de 

Aplicação na Industria de Cerâmica. 

 46 

 

4.5 - ANÁLISE EM LUPA BINOCULAR 
 

 

Análise na lupa binocular do material de estudo após peneiramento mostrou que grande parte 

do material retido nas peneiras são cristais de quartzo e traços de mica conforme analisado nos 

difratogramas de raios X, porém algumas partículas ainda se apresentaram cobertas de material 

argiloso (Figura 4.3). 

 

 

 

 

 

Figura 4.3 – Partículas de quartzo, observadas em lupa, contidas nas diferentes frações granulométricas da 

amostra DB, do depósito Padre Domingos. a: partículas retidas na peneira # 400 (silte grosso); b: partículas 

retidas na peneira # 230 (areia muito fina a silte grosso); c partículas retidas na peneira # 120 (areia fina a areia 

muito fina); d: partículas retidas na peneira # 60 (areia média a areia fina). 

 

4.6 - ANÁLISE TERMODIFERENCIAL E TERMOGRAVIMÉTRICA (ATG/ATD) 

 

As Análises Termodiferenciais (ATD) relatam o comportamento térmico das amostras 

naturais, sendo utilizadas como suporte na caracterização mineralógica e no estudo da cristalinidade 

dos materiais de estudo (Figuras 4.4 e 4.5). Tais resultados confirmam a predominância da caulinita 

nas amostras estudadas e está em concordância com os difratogramas de raios X.  

100µm 
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mm 
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Figura 4.4 – Curvas de análise térmica diferencial e termogravimétrica (ATD-ATG) das amostras AM (4.4A) e 

FSI (4.4B) do Depósito Morro do Caxambu . 

4.4A: Amostra AM=11,2% de perda de massa 

4.4B: Amostra FSI = 11,6% de perda de massa 
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4.5A: Amostra DB = 13,4%  de perda de massa 

4.5B: Amostra DV = 9,9%  de perda de massa 
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Figura 4.5 – Curvas de análise térmica diferencial e termogravimétrica (ATD-ATG) da amostra DB (4.5A), DV 

(4.5B) e ACM (4.5C) do Depósito Padre Domingos. 

 

De acordo com as curvas de ATD, o primeiro pico endotérmico abaixo de 100
o
C encontrado 

em todas as amostras relaciona-se a perda de água fisicamente adsorvida pelas partículas. 

As curvas termodiferenciais obtidas a partir das amostras AM e FSI do depósito Morro do 

Caxambu são muito semelhantes entre si, apresentando picos endotérmicos a uma temperatura de 486 

e 487
o
C respectivamente, que correspondem a uma desidroxilação da caulinita; estes valores podem 

estar associados a caulinita desordenada (Mackenzie 1967). Os picos exotérmicos nas temperaturas de 

953 e 987
o
C respectivamente,  podem ser relacionados  com a formação de mulita (3AL2O3.2SiO2) 

(Souza et. al. 2000, Acchar 2006). Ocorre ainda a presença discreta do pico endotérmico em torno de 

300
 o
C, relativo a presença de goethita (Mackenzie, 1967). 

Para as amostras DB, DV e ACM do Depósito Padre Domingos, foram observados os mesmos 

picos. Entretanto, a amostra DV diferencia-se das demais por apresentar um pico endotérmico 

relevante a 307
o
C, podendo caracterizar a presença da goethita que se transforma em hematita acima 

desta temperatura.  

Menores simetrias são observadas no principal pico endotérmico das curvas termodiferenciais 

das amostras DV, AM e FSI sugerindo acentuada desordem estrutural para estas amostras. 

4.5C: Amostra ACM = 12,8%  de perda de massa 
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As curvas termogravimétricas representam a perda total de massa das amostras ao final do 

aquecimento, que variam de 11,2 a 11,6% para as amostras do Depósito Morro do Caxambu e variam 

de 9,9 a 13,4% para as amostras do Depósito Padre Domingos. 

 

4.7 - ANÁLISE QUÍMICA 
 

 

Os resultados das análises químicas das amostras naturais por fluorescência de raios X 

encontram-se apresentados na Tabela 4.4, sendo que para as amostras tratadas com DCB não foi 

realizado a análise de perda por calcinação (PPC), devido a restrita quantidade de amostras 

disponibilizadas para análise.  

 

Tabela 4.4 – Análise química por fluorescências de raios X das amostras naturais e após tratamento de 

deferrificação por DCB. AMT = Amostra AM Tratada, FSIT = Amostra FSI Tratada, DBT = Amostra DB 

Tratada, ACMT = Amostra ACM Tratada, DVT = Amostra DV Tratada. 

 

 

Amostra 
SiO2 

(%) 

Al2O3 

(%) 

Fe2O3 

(%) 

TiO2 

(%) 

MnO 

(%) 

MgO 

(%) 

CaO 

(%) 

Na2O  

(%) 

K2O  

(%) 

P2O5  

(%) 

PPC 

(%) 

Total 

(%) 

Amostras 

in natura 
                        

AM 38,86 29,31 17,08 2,18 0,117 0,25 0,03 0,047 0,86 0,088 11,32 100,14 

FSI 48,36 30,06 6,88 1,63 0,008 0,13 0,02 0,046 0,79 0,047 12,08 100,05 

DB 46,38 35,20 1,58 1,72 0,003 0,33 0,03 0,014 1,34 0,065 12,53 99,18 

ACM 45,71 34,63 2,04 1,97 0,006 0,52 0,05 <0,001 1,87 0,133 12,56 99,49 

DV 32,16 22,97 32,25 1,11 0,007 0,04 0,02 0,072 0,98 0,238 10,11 99,96 

Amostras 

tratadas                         

AMT 47,35 32,88 3,11 2,87 0,009 0,45 0,04 0,104 1,38 0,049 - 88,24 

FSIT 60,48 24,98 1,09 2,67 0,011 0,18 0,05 0,219 0,90 0,050 - 90,63 

DBT 52,99 31,61 1,41 1,93 0,008 0,32 0,04 0,106 1,37 0,042 - 89,83 

ACMT 50,74 30,22 1,44 2,50 0,017 0,30 0,08 1,23 1,25 0,328 - 88,11 

DVT 52,48 32,69 0,87 1,39 0,003 0,11 0,03 0,302 1,69 0,026 - 89,59 
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Para confirmação dos resultados foram efetuadas novas análises químicas por ICP. Os 

resultados das análises químicas por ICP encontram-se nas Tabelas 4.5 e 4.6. 

 

Tabela 4.5 – Composição química de óxidos encontrados via ICP das amostras de caulinita naturais e das 

amostras de caulinita deferrificadas por DCB. 

AMOSTRA 
Al2O3 

(%) 

Fe2O3 

(%) 

TiO2 

(%) 

MgO 

(%) 

CaO 

(%) 

Na2O 

(%) 

K2O 

(%) 

P2O5 

(%) 

AM 29,83 17,35 1,82 0,41 0,01 0,00 0,74 0,04 

FSI 30,57 3,91 1,40 0,22 0,01 < LQ 0,61 0,01 

DB 34,08 1,39 1,56 0,33 0,01 < LQ 0,72 0,03 

ACM 34,55 1,47 1,67 0,39 0,03 < LQ 0,84 0,21 

DV 22,37 35,37 0,88 0,10 0,01 0,01 0,81 0,11 

AM-T 34,14 3,16 2,52 0,71 0,01 0,11 1,24 0,02 

FSI-T 24,56 1,07 2,20 0,34 0,02 0,21 0,77 0,02 

DB-T 31,00 1,45 1,65 0,52 0,01 0,11 1,17 0,01 

ACM-T 28,95 1,36 2,01 0,47 0,03 1,01 1,04 0,14 

DV-T 33,00 0,91 1,19 0,20 0,01 0,31 1,44 0,01 

LQ* 0,0100 0,0100 0,0002 0,0001 0,0010 0,0010 0,0010 0,0010 

 

Tabela 4.6 – Composição química de elementos encontrados via ICP das amostras de caulinita naturais e das 

amostras de caulinita deferrificadas por DCB. 

AMOSTRA 
Ba 

 (%) 

Cr  

(%) 

Ni 

(%) 

S 

(%) 

Sr 

(%) 

V 

(%) 

Zr 

(%) 

AM 0,010 0,020 0,004 0,010 0,003 0,040 0,030 

FSI 0,010 0,010 0,004 0,010 0,004 0,020 0,030 

DB 0,020 0,050 0,003 < LQ 0,003 0,020 0,030 

ACM 0,110 0,020 0,010 0,020 0,050 0,020 0,030 

DV 0,010 0,020 0,001 < LQ 0,001 0,030 0,020 

AM-T 0,020 0,010 0,010 < LQ 0,004 0,020 0,040 

FSI-T 0,020 0,010 0,004 0,020 0,010 0,020 0,040 

DB-T 0,020 0,040 0,003 < LQ 0,002 0,020 0,030 

ACM-T 0,090 0,020 0,010 0,300 0,030 0,020 0,040 

DV-T 0,010 0,010 0,002 0,030 0,002 0,010 0,020 

LQ* 0,000 0,000 0,000 0,001 0,000 0,001 0,000 
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Os elementos Be, Bi, Cd e Mo estão abaixo do limite de quantificação e por isto não constam 

na tabela de resultados do ICP. Os elementos As, Co, Cu, Li, Pb, Sc, Th, Y e Zn não constam na tabela 

devido a muito baixa concentração ou ausência destes nas amostras. 

Os óxidos SiO2 e Al2O3 são componentes predominante em todas as fácies, seguido pelo  

Fe2O3 cujo teores são maiores nas amostras que apresentam sua coloração mais avermelhada, como 

DV (Depósito Padre Domingos) e AM (Depósito Caxambu), sendo que a presença de Fe2O3 pode ser 

considerada fator responsável por tal coloração. Este teor mais elevado é corroborado pelas análises 

mineralógocas por difração de raios X e termodiferenciais onde ocorrem maiores concentrações de 

goethita e hematita.  

Após tratamento com DCB para retirada de Fe livre das amostras naturais, as análises 

químicas demonstram relevante redução nos teores deste em cada uma das amostras, principalmente 

nas amostras DV e AM que são as amostras mais ferruginosas (Figura 4.6). Tal redução caracteriza a 

retirada do elemento Fe presente em forma de óxidos e de hidróxidos. Entretanto, a presença 

remanescente deste elemento nas amostras tratadas com DCB pode estar relacionado ao Fe
3+

 presente 

em sítios octaédricos das caulinitas como substituintes do Al
3+

 (Grim, 1962). 

 

Figura 4.6 - Variação das quantidades de Fe (ppm) nas cinco amostras in natura e nas amostras após tratamento 

com DCB obtidos em análise química por ICP. 

A amostra na qual foi possível se retirar maior quantidade de Fe foi a amostra DV, chegando a 

ser eliminado cerca de 97% do Fe inicial. Já a amostra na qual se observou menor eliminação de Fe foi 

a amostra DB (amostra pouco ferruginizada), onde a quantidade de Fe após a análise apresentou um 
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insignificante aumento (Figura 4.6), o que pode ser justificado por algum erro experimental durante o 

processo de lavagem da amostra tratada, ou até mesmo erro de calibração ou medição durante a 

quantificação química por ICP, considerando a reduzida massa de amostras disponibilizada para 

análise. 

A relação entre os óxidos dos Fe2O3-Al2O3 nas amostras naturais evidencia o elevado grau de 

deferruginização, principalmente nas amostras DB e ACM, onde a ausência do ferro em forma de 

óxidos e hidróxidos após tratamento pode ser suprida por concentrações relativas de alumina (maiores 

teores de Al2O3).  

A Figura 4.7 mostra os teores percentuais dos óxidos de Si, Al e Fe obtidos a partir da 

Fluorescencia de Raios X antes ao tratamento DCB e a Figura 4.8 mostra tais teores após o tratamento 

DCB. 

 

 

Figura 4.7 - Variação percentual de SiO2, Al2O3 e Fe2O3 obtidos via Fluorescencia de raios X entre as amostras 

naturais. 
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Figura 4.8 - Variação percentual de SiO2, Al2O3 e Fe2O3 obtidos via Fluorescencia de raios X entre as amostras 

após tratamento por DCB 

 

Considerando os teores padrões de sílica e de alumina para a caulinita pura em torno de 39,8% 

de alumina, 46,3% de sílica e, cerca de, 13,9% de água, a razão de sílica para alumina é de 1,16 

(Murray et al. 1993; Klein & Hurlbut, 1993). As análises químicas dos materiais de estudo (Figura 

4.9) mostram valores desta razão variando entre 1,33 e 1,61, portanto, maiores quando comparado a 

razão padrão. Tal fato pode ser relacionado à presença de quartzo, conforme observado nos 

difratogramas de raios X, o que tende a tornar o material arenoso e de reduzido poder de sinterização, 

condicionando o seu comportamento cerâmico satisfatório dependente da quantidade de álcalis 

presente no material (Thomazella, 2003).  



Contribuições às Ciências Exatas e da Terra, Série D, vol. 29, 95p 

55 

 

 

Figura 4.9 - Resultados das análises químicas por Fluorescência de Raios X (%) para os teores de SiO2 e Al2O3 

das amostras naturais e razões SiO2/Al2O3. 

 Elevada discrepância nas quantidades do elemento Na foi encontrada nas amostras antes e 

após o tratamento de deferrificação com DCB. Isso pode ser justificado devido à presença de resíduos 

deste elemento que não foram eliminados por completo durante as lavagens do material após a 

realização do procedimento de deferrificação, no qual é utilizado solução concentrada de NaOH. 

 Teores do elemento Ti mais altos são geralmente encontrados em amostras cauliníticas que 

ofereçam percentuais mais acentuados de Al que são condicionadas a um relativo enriquecimento em 

zonas deferruginizadas (Varajão, 1988), o que pode ser corroborado pelos resultados encontrados nas 

análises químicas do material de estudo (Tabelas 4.4 e 4.5) e observado na Figura 4,10, que caracteriza 

um enriquecimento positivo com relação a tais elementos, exceto na amostra AM, onde não se observa 

tal regularidade. 
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Figura 4.10 – Variação de massa dos elementos Ti, Al e Fe obtidos via análise química por ICP. 

 Maiores valores de óxidos fundentes como o K2O são encontrados na amostra DV, o que 

potencializa seu poder de redução de porosidade durante o processo de sinterização, podendo causar 

consequente diminuição do volume total da peça cerâmica. 

 Já para os elementos As, Mn e V, pode-se notar uma correlação positiva com os teores de Fe. 

A Figura 4.11 representa a variação destes elementos com o Fe, onde amostras que apresentam 

menores quantidades de Fe apresentam concomitantemente decréscimo em As, Mn e V. 

 

Figura 4.11 - Variação de massa dos elementos As, Mn e V em relação a quantidade de Fe em cada amostra, 

obtidos via análise química por ICP. 
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4.8 - ESPECTROSCOPIA MÖSSBAUER 
 

 A análise dos espectros Mössbauer das amostras provenientes do Depósito Padre Domingos 

antes de serem submetidas ao tratamento DCB (Figura 4.12) revelaram a presença de um dubleto 

característico da presença de Fe
3+ 

em todas as três amostras. Além disso, para a amostra DV, o 

espectro é também composto por um sexteto relativamente estreito devido à existência de hematita, 

corroborando os resultados do difratograma de raios X, e de um sexteto largo provavelmente devido à 

presença de goethita de baixa cristalinidade e/ou alta substituição isomórfica.  
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Figura 4.12 – Espectros Mössbauer das amostras do Depósito Padre Domingos antes de serem submetidas ao 

tratamento DCB.  
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Após o tratamento com DCB (Figura 4.13) observa-se que o dubleto de Fe
3+

 permaneceu em 

todas as amostras, indicando que o tratamento com DCB não removeu completamente os óxidos de 

ferro ou que o Fe
3+

 esteja relacionado a substituições nos sítios octaédricos ou tetraédricos da caulinita 

o que é compatível com as condições de formação do depósito em estudo, haja vista que os 

difratogramas de raios X obtidos nestas amostras nos intervalos de 22 a 25 
o
2θ apresentam a formação 

de uma banda, ou seja, a ausência das reflexões (020), (1-10) e (11-1) (Hinckley, 1963). Essa banda é 

típica de caulinitas com defeitos estruturais, decorrentes da substituição de Fe
3+

 e Fe
2+

 em sua 

estrutura. 
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Figura 4.13 - Espectros Mössbauer das amostras do Depósito Padre Domingos após serem submetidas ao 

tratamento DCB. 
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Na amostra DV até mesmo parte da hematita não foi removida. Também se pode observar nas 

amostras ACM e DB o surgimento de dubleto com parâmetros típicos de Fe
2+

, provavelmente devido à 

presença de ferro nos sítios octaédricos da muscovita (mica) e/ou nos sítios octaédricos da caulinita.  

As amostras provenientes do Depósito do Morro do Caxambu (Figura 4.14) apresentam o 

sexteto típico da hematita e um dubleto de Fe
3+

, mas as proporções destes dois componentes variam 

muito nas duas amostras.   
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Figura 4.14 - Espectros Mössbauer das amostras do Depósito Morro do Caxambu antes de serem submetidas ao 

tratamento DCB.   
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Após o tratamento com DCB das amostras do Depósito Morro do Caxambu (Figura 4.15) 

também se observa a presença de um dubleto de Fe
2+

.   

 O dubleto de Fe
3+

 presente nestas amostras possui parâmetros hiperfinos compatíveis com os 

de goethita na forma superparamagnética. A existência do dubleto de goethita pode ser atribuída a dois 

fatores principais: pequeno tamanho de partícula e/ou substituição isomórfica. Por outro lado este 

dubleto pode também estar relacionado à presença de ferro nos sítios octaédricos e tetraédricos da 

caulinita, conforme visto anteriormente. 
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Figura 4.15 - Espectros Mössbauer das amostras do Depósito Morro do Caxambu após serem submetidas ao 

tratamento DCB. 
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Os parâmetros Mössbauer derivados dos ajustes computacionais destes espectros estão 

mostrados na Tabela 4.7. 

 

Tabela 4.7 - Parâmetros Mössbauer obtidos dos espectros das amostras originais e após o tratamento com DCB 

medidos à temperatura ambiente. Área 1 e Área 2 (%) = área sub-espectral relativa; Hhf1 e Hhf2 (kOe) = Campo 

magnético hiperfino; EQ (mm/s) = Desdobramento quadrupolar; IS (mm/s) = Deslocamento isomérico. 

Amostra Hhf1 Área1 Hhf2 Área2 EQ IS Área EQ IS Área 

AM 511 90 - - 0,58 0,34 10 - - - 

AMT 512 51 - - 0,63 0,35 44 2,25 1,13 5 

FSI 510 38 270 22 0,54 0,35 40 - - - 

FSIT - - - - 0,60 0,34 87 2,28 1,19 13 

DB - - - - 0,56 0,34 100 - - - 

DBT - - - - 0,55 0,33 96 2,15 1,11 4 

ACM - - - - 0,61 0,36 100 - - - 

ACMT - - - - 0,60 0,33 93 2,00 1,11 7 

DV 510 49 280 42 0,59 0,35 9 - - - 

DVT 511 33 - - 0,44 0,27 57 2,31 1,15 10 

 

 A partir das áreas relativas proporcionais à concentração de ferro nas amostras, e dos teores de 

Fe obtidos via Fluorescencia de raios X, foi possível calcular os teores de ferro total, hematita, 

goethita e Fe
2+

 nas amostras originais e tratadas com DCB (Tabela 4.8).    
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Tabela 4.8 - Teores (%) de ferro total (Fetotal), hematita (H), goethita (Go) e Fe
2+

 nas amostras originais e 

tratadas(identificadas pela letra T) com DCB. 

Amostra Fetotal H Go Fe2+ 

AM 11,9 15 2 - 

AM-T 2,2 2 2 0,1 

FSI 4,8 3 5 - 

FSI-T 0,76 - 1 0,1 

DB 1,1 - 2 - 

DB-T 0,98 - 2 0,04 

ACM 1,4 - 2 - 

ACM-T 1,0 - 2 0,07 

DV 22,5 16 18 - 

DV-T 0,61 0,3 0,6 0,06 

 

 

4.9 - ENSAIO TÉRMICO 
 

 Durante o aquecimento das cinco amostras estudadas ocorreu acentuada alteração nos valores 

de massa das mesmas para as diferentes temperaturas de aquecimento, caracterizando a perda de água 

e outros voláteis a temperaturas a 800, 1000 e 1200
o
C (Tabela 4.9).  

Tabela 4.9 - Variação média da massa das amostras sinterizadas. 

AMOSTRAS 

Variação média da massa das amostras (g) 

800oC 1000oC 1200oC 

AM 0,112 0,119  0,199 

FSI 0,119 0,130  0,127 

DB  0,123  0,142  0,132 

ACM  0,121  0,134  0,136 

DV  0,096  0,106  0,103 
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4.10 - ENSAIO DE COR 
 

 Os corpos de prova obtidos a partir das amostras naturais e calcinados a 800, 1000 e 1200°C, 

cuja coloração fora analisada segundo carta de Munsell (Munsell, 1975) (Tabela 4.10), podem ser 

observados nas Figuras 4.16, 4.17, 4.18 e 4.19 respectivamente. 

 

 

Figura 4.16 – Imagens da amostras naturais prensadas - Corpos de prova obtidos a partir de amostras ACM, DB 

e DV do depósito Padre Domingos e, AM e FSI do depósito Morro do Caxambu, naturais moídas e prensadas. 

 

 

 

 

Figura 4.17 – Imagens das amostras prensadas calcinadas a 800°C - Corpos de prova obtidos a partir de 

amostras ACM, DB e DV do depósito Padre Domingos e AM e FS do depósito Morro do Caxambu naturais 

moídas e após queima a  800°C. 
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Figura 4.18 – Imagens das amostras prensadas calcinadas a 1000°C - Corpos de prova obtidos a partir das 

amostras ACM, DB e DV do depósito Padre Domingos e, AM e FS do depósito Morro do Caxambu naturais 

moídas e após queima a  1000°C. 

 

 

 

 

Figura 4.19 – Imagens das amostras prensadas calcinadas a 1200°C - Corpos de prova obtidos a partir das 

amostras ACM, DB e DV do depósito Padre Domingos e, AM e FSI do depósito Morro do Caxambu naturais 

moídas e após queima a  1200°C. 
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Tabela 4.10 – Resultados dos ensaios de Cor segundo Carta de Munsell (Munsell 1975). 

 Amostra Situação da amostra Notação de Munsell Nome da Cor 

D
ep

ó
si

to
 C

a
x

a
m

b
u

 
AM Natural 2,5 YR - 4/6  Red 

800°C 2,5 YR - 4/8  Red 

1000°C 2,5 YR - 5/8  Red 

1200°C 2,5 YR - 4/6  Red 

FSI NaturaL 5 YR - 7/4  Pink 

800°C 2,5 YR - 6/8  Light Red 

1000°C 2,5 YR - 6/8  Light Red 

1200°C 7,5 YR - 6/6  Reddish Yellow 

D
ep

ó
si

to
 P

a
d

re
 D

o
m

in
g
o

s 

ACM Natural 10 YR - 8/1  White 

800°C 5 YR - 8/2  Pinkish White 

1000°C 7,5 YR - 8/2  Pinkish White 

1200°C 10 YR - 8/2  White 

DB Natural 5 YR - 8/1  White 

800°C 5 YR - 8/2  Pinkish White 

1000°C 5 YR - 8/1  White 

1200°C 5 YR - 8/1  White 

DV Natural 2,5 YR - 5/8 Red 

800°C 10R - 4/8  Red 

1000°C 2,5 YR - 5/8  Red 

1200°C 2,5 YR - 4/8 Red 
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 O aquecimento dos corpos de prova assinalou alterações características na coloração das 

amostras. Amostras como DV e AM, que apresentam cor de queima vermelha/alaranjada relacionam a 

esta coloração a presença de teores mais elevados de ferro e titânio, que durante a queima oxidam 

colorindo a amostra. A presença de compostos de ferro (óxidos e hidróxidos) também torna o material 

mais fundente (Thomazella, 2003) corroborando os valores de retração encontrados para as amostras 

após a sinterização. Entretanto a 1200
o
C a amostra AM apresentou maior percentual de retração 

durante aquecimento.  

 

4.11 - DIFRAÇÃO DE RAIOS X DAS AMOSTRAS APÓS TRATAMENTOS 

TÉRMICOS 

As Figuras 4.20, 4.21, 4.22, 4.23 e 4.24 mostram os difratogramas de raios X de cada uma das 

amostras em pó aquecidas a 800, 1000 e 1200 ºC.  Identifica-se a presença dos minerais Hematita (H), 

Mulita (ML), Muscovita (MS), Anatásio (A), Cristobalita (Cr) e Espinélio (Ep).   

Picos característicos do mineral Anatásio, evidenciando a presença de TiO2, foram observados 

nos difratogramas das amostras FSI e ACM aquecidas a 800 e a 1000
o
C. Nos difratogramas das 

amostras aquecidas a 1000
o
C nota-se a presença do pico correspondente ao mineral Mulita 

(3Al2O3.2SiO2), exceto no difratograma da amostra AM, sendo que para esta amostra, o pico 

caracteristico de Mulita é apresentado somente no difratograma de 1200
o
C.  

A Mulita é um possível produto originado da queima/fusão de compostos argilosos, que 

apresenta microestrutura acicular e atua como carcaça de acomodação das fases líquidas 

possivelmente formadas durante a queima do material argiloso, conferindo ao produto cerâmico 

elevada resistência mecânica, baixa taxa de deformação (Tanno e Motta, 2000), baixa densidade, baixa 

condutividade térmica e baixo coeficiente de expansão térmica. O aumento da temperatura de 

sinterização favorece a reatividade dos óxidos de alumínio e silício presentes na amostra 

caracterizando a formação da mulita (Santana et. al. 2007), conforme se pode observar picos 

característicos em temperaturas próximas de 950
o
C nas análises térmicas. 

A Cristobalita apresenta picos nos difratogramas das amostras AM, FSI, ACM e DV quando 

aquecidas a temperatura de 1200
o
C. Picos referentes ao mineral Muscovita são observados para todas 

as amostras nos difratogramas do material aquecido a 800
o
C, contudo, para a amostra FSI este pico 

pode também ser observado no difratograma da amostra aquecida a 1000
o
C.   

  



Contribuições às Ciências Exatas e da Terra, Série D, vol. 29, 95p 

67 

 

  

10 20 30 40 50 60 70

0

200

400

0

200

400

0

200

400

H
H

HH

H

MsMs

Ms

°2kFe

 

 

 

 

AM 800°C

H

H

H

H

H

 

  

AM 1000°C

Cr ML

MLML
ML

ML

H

HH

H

H  

 

 
 

AM 1200°C

 

Figura 4.20 – Difratogramas de raios X da amostra AM do Depósito Caxambu aquecida  a 800, 1000 e 1200
o
C.  
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Figura 4.21 – Difratogramas de raios X da amostra FSI do Depósito Caxambu aquecida  a 800, 1000 e 1200
o
C.  
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Figura 4.22 – Difratogramas de raios X da amostra DB do Depósito Padre Domingos aquecida  a 800, 1000 e 

1200
o
C 
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Figura 4.23 – Difratogramas de raios X da amostra ACM do Depósito Padre Domingos aquecida  a 800, 1000 e 

1200
o
C 
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Figura 4.24 – Difratogramas de raios X da amostra DV do Depósito Padre Domingos aquecida a 800, 1000 e 

1200
o
C. 
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Para as amostras com maiores teores de Fe em sua composição, tais como as amostras DV e 

AM, segundo dados de ICP e FRX, é possível notar a presença da Hematita (H) nos difratogramas 

estudados nas diferentes temperaturas de sinterização. Após a queima das amostras a 800 e a 1.000 ºC 

somente permanece hematita para a amostra DV sendo que para AM, além da hematita associa-se 

também mulita e espinélio. Após a queima a 1.200 ºC para ambas as amostras, tem-se hematita, mulita 

(Mu) e cristobalita (Cr). Outra conseqüência do aumento da temperatura de queima dessas amostras é 

o aumento do tamanho dos grãos da hematita (Figura 4.25, 4.26, 4.27 e 4.28), que também foi 

apresentado por Santana et al. (2001), Da Costa, G. M. & De Jesus Filho, M. F. (1992), Morales et al. 

(1984) e Watari et al, (1982). Esse crescimento dos grãos ocorre principalmente na amostra DV que 

possui o maior teor de Fe2O3 portanto, maior proporção de hematita, o que também é demonstrado na 

coloração mais avermelhada da argila. 
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Figura 4.25 – Difratogramas de raios X da amostra desorientada em pó total AM natural e aquecida nas 

temperaturas de 800, 1000 e 1200
o
C  com destaque para o pico (104) da hematita. 
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Figura 4.26 – Detalhe dos difratogramas de raios X da amostra desorientada em pó total AM natural e aquecida 

nas temperaturas de 800, 1000 e 1200
o
C  detacando a variação do pico (104) da hematita de acordo com o 

aumento da temperatura. 
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Figura 4.27 – Difratogramas de raios X da amostra desorientada em pó total DV natural e aquecida nas 

temperaturas de 800, 1000 e 1200
o
C  com destaque para o pico (104) da hematita. 



Ferreira M. M. 2010. Caracterização de Argilas Cauliníticas do Quadrilátero Ferrífero visando seu Potencial de 

Aplicação na Industria de Cerâmica. 

 76 

40,5 41,0 41,5 42,0 42,5 43,0 43,5

0

500

0

400

800

1200

0

400

800

1200

0

1000

2000

3000

Go

H DV

2 Teta (
o
)

H DV800

H

 

DV1000

In
te

n
s
id

a
d

e
 (

u
n

id
. 
a

rb
it
rá

ri
a

)

Mu

H

 

DV1200

 

Figura 4.28 – Detalhe dos difratogramas de raios X da amostra desorientada em pó total DV natural e aquecida 

nas temperaturas de 800, 1000 e 1200
o
C  detacando a variação do pico (104) da hematita de acordo com o 

aumento da temperatura. 
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Através da equação de Scherrer (Klug & Alexander, 1974) que determina o diâmetro médio 

do cristal (MCD mean crystallite diameters) foi possível estimar o tamanho de médio do cristal de 

hematita (Tabela 4.11) presentes nos corpos de prova AM e DV. Para isso, foi considerando o pico 

que representa o plano 104 (d = 2,70 Å) dos cristais da hematita nas duas amostras, esse pico é o que 

apresentou menor interferência dos outros minerais.  

 

Tabela 4.11 – Variação no tamanho do grão da hematita nas amostras DV e AM, de acordo com o aumento da 

temperatura 

Temperatura AM (Å) DV (Å) 

Natural 682 164 

800 391 220 

1000 236 289 

1200 464 >1000 

 

Na amostra natural DV o grão da hematita possui um valor de 164 Å que cresce para 220 Å 

quando queimada a 800 ºC, para 289 Å quando queimada a 1.000 ºC e, é maior a 1.000 Å quando 

atinge 1.200 ºC. Já na amostra AM o grão da hematita que inicialmente possui um valor de 682 Å na 

amostra natural devido a interferência com a goethita, diminui esse valor para 391 Å quando queimada 

a 800 ºC. A 1.000 ºC apresenta o tamanho de 236 Å e quando atinge 1.200 ºC maior que 464 Å. A 

diminuição do valor do tamanho do grão para AM quando queimada a 800 ºC pode ser atribuído a 

interferência das fases mulita e espinélio. 

A calcinação de argilas cauliníticas com presença de micas e óxidos e hidróxidos de ferro em 

atmosfera oxidante, como no caso deste estudo, pode levar à formação de uma fase inicial de espinélio 

antes da mulita. Quando da desidroxilação do caulim o hidrogênio favorece o processo de redução do 

Fe
3+

 ocorrente na estrutura da caulinita e a formação antecipada da fase líquida que favorece a marcha 

das reações ocorrendo a formação do espinélio hercinita (FeO.Al2O3) (Avgustinik 1983). Os íons de 

Al
3+

 excedentes depois da formação do espinélio se consomem na formação de mulita. O Fe2O3 com 

Al2O3 forma soluções sólida de óxido de ferro na mulita cujo resultado prático é a formação de 

produtos resistentes e maior estabilidade térmica. 
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4.12 - MICROSCOPIA ELETRÔNICA DE VARREDURA (MEV) 
 

 O aumento do tamanho do grão nas amostras, que é uma das características da sinterização 

(Van Vlack, L. 1973), pode ser observado nas microfotografias obtidas através do MEV. A medida em 

que as amostras passam pelo processo de sinterização também pode-se notar a presença de 

microfissuras nos corpos cerâmicos que não foram observadas a olho nu. 

 As amostras prensadas naturais, sem tratamento térmico, se constituem principalmente de 

aglomerados de bordas irregulares e formas arredondadas, resultante da aglomeração de partículas de 

morfologia pseudo-hexagonal, e também apresentam formato laminar característicos dos cristais de 

caulinita, conforme apresentado nas Figuras 4.29, 4.30, 4.31 e 4.32. Após sinterizadas, apresentam em 

suas estruturas maiores densificação e aglomeração das partículas, o que se torna mais visível quanto 

maior a temperatura de sinterização a que a amostra foi submetida. Os tratamentos térmicos 

conservam a disposição laminar dos aglomerados dos cristais, entretanto em menor intensidade, pois 

as elevadas temperaturas a que foram submetidas podem promover a delaminação estrutural das 

caulinitas.  

 As amostras naturais prensadas exibem aglomerados laminares de partículas de caulinita com 

bordas irregulares que, possivelmente, sugere uma estrutura com defeitos devido ao caráter 

pedogenético da fácies vinculada a estas amostras. Os ensaios termais às temperaturas de 800, 1000 e 

1200
o
C mostram crescente adensamento dos aglomerados. Entretanto, as elevadas temperaturas 

também podem gerar rachaduras e poros nos materiais devido à perda de voláteis, o que os torna mais 

frágeis e suscetíveis a fraturas.  

 Uma densificação maior nas amostras aquecidas a 1000
o
C pode ser observado na amostra FSI 

onde os grânulos encontram-se mais presos a estrutura do corpo de prova, o que também acontece nas 

demais amostras, entretanto em menor intensidade. 
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Figura 4.29 - Imagem obtida por MEV da amostra AM natural (A), aquecida a 800
o
C (B), aquecida a 1000

o
C 

(C) e aquecida a 1200
o
C (D) numa ampliação de 150  (coluna a esquerda) e 15000 vezes (coluna a direita). 

C 

D 
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C 
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Figura 4.30 - Imagem obtida por MEV da amostra DB natural (A), aquecida a 800
o
C (B), aquecida a 1000

o
C 

(C) e aquecida a 1200
o
C (D) numa ampliação de 150  (coluna a esquerda) e 15000 vezes (coluna a direita). 

A 

B 

C 
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Figura 4.31 - Imagem obtida por MEV da amostra DV natural (A), aquecida a 800
o
C (B), aquecida a 1000

o
C 

(C) e aquecida a 1200
o
C (D) numa ampliação de 150  (coluna a esquerda) e 15000 vezes (coluna a direita). 

 

A 
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Figura 4.32 - Imagem obtida por MEV da amostra FSI natural (A), aquecida a 800
o
C (B), aquecida a 1000

o
C 

(C) e aquecida a 1200
o
C (D) numa ampliação de 150  (coluna a esquerda) e 15000 vezes (coluna a direita). 
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4.13 - POROSIDADE, DENSIDADE E SUPERFÍCIE ESPECÍFICA 
 

 Valores de densidade das amostras cauliníticas pulverizadas naturais e das amostras prensadas 

e aquecidas em diferentes temperaturas (800, 1000 e 1200
o
C) são mostrados na Tabela 4.12.  

Tabela 4.12 – Valores de densidade (g/cm
3
) das amostras naturais e das amostras aquecidas em diferentes 

temperaturas. 

Depósitos Amostras 

Densidade  

Natural 800
o
C 1000

o
C 1200

o
C 

Caxambu 

AM 2,74 2,73 2,78 2,79 

FSI 2,57 2,56 2,66 2,53 

Padre Domingos 

DB 2,54 2,53 2,56 2,57 

ACM 2,56 2,56 2,56 2,47 

DV 2,88 3,06 2,95 2,91 

 

 Os valores de densidade nas amostras são relativamente próximos entre si, variando entre 2,47 

e 3,06 g/cm
3
, e representam a contribuição dos diferentes minerais que foram identificados nos 

difratogramas de raios X. Tais resultados entram em concordância com os valores citados em GRIM 

1962, no qual indica valores médios de densidade para argilominerais em torno de 2,5 a 2,8. Sendo 

que é possível deparar com valores de densidade mais acentuados em argilominerais ricos em fases 

ferruginosas como goethita e hematita, corroborando os valores mais elevados encontrados para a 

amostra DV e AM.  

 Nota-se uma retração mais acentuada na altura e diâmetro dos corpos de prova referentes a 

amostra AM, que ao serem aquecidos a 1200
o
C, apresentaram redução de aproximadamente 14% da 

sua altura inicial e 13% do seu diâmetro inicial, comparado as demais amostras que apresentaram 

redução média variando entre 10,7 a 11% da sua altura e de 7,8 a 10% do seu diâmetro inicial. Essa 

redução que ocorre no tamanho dos corpos de prova durante a sinterização pode ser atribuída à 

formação de aglomerados decorrentes da formação de macroporos oriundos da diminuição dos 

microporos pelo aumento do tamanho dos grãos de hematita, presentes em grande teor na amostra 

AM, assim como também pode ser devido ao fato de ser AM a amostra com menor quantidade de 

argila e maior teor de silte, sendo que pequenas proporções deste, pode favorecer a retração em corpos 

cerâmicos (Araújo et. al. 2008).  
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 O tamanho dos corpos de teste influencia diretamente nos resultados. Corpos de menor 

tamanho podem absorver quantidades de calor em excesso, causando maior densificação do material e 

consequentemente interferir nas suas características cerâmicas (Thomazella - 2003). 

 A Tabela 4.13  apresenta os valores encontrados para Superfície Específica, Volume, Área e 

Tamanho dos Microporos das amostras após os tratamentos térmicos aos quais foram submetidas. 

Tabela 4.13 – Valores de Superfície Específica (m
2
/g), Volume (cm

3
/kg), área (m

2
/g) e tamanho de Microporos 

(nm) das amostras de estudo. 

Amostras Tratamento Superfície 

Específica  

Volume 

Microporos  

Área 

Microporos  

Tamanho 

Microporos 

AM 

Natural 20,25 0,00845 23,93 4,295 

800 20,19 0,00838 23,71 4,540 

1000 13,57 0,00599 16,95 4,403 

1200 0,11 0,00005 0,14 8,349 

FSI 

Natural 27,04 0,01141 32,32 4,222 

800 28,99 0,01361 38,52 5,501 

1000 21,74 0,0094 26,53 4,50 

1200 1,25 0,00003 0,11 9,785 

DB 

Natural 19,54 0,00860 24,08 4,396 

800 20,81 0,00858 24,92 4,661 

1000 8,91 0,00428 12,10 3,566 

1200 2,95 0,00050 1,41 2,233 

ACM 

Natural 25,52 0,01069 30,26 4,336 

800 25,86 0,01095 31,00 4,334 

1000 17,73 0,00776 21,97 4,595 

1200 1,11 0,00069 1,96 8,338 

DV 

Natural 16,9 0,00689 19,51 5,688 

800 19,05 0,00740 20,94 4,583 

1000 10,20 0,00418 11,76 5,202 

1200 0,11 0,00058 1,65 2,682 

 Os valores de superfície específica variam de forma marcante com o aumento da temperatura 

em todas as amostras, tendenciando a diminuir a valores próximos a zero quando atingida a 
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temperatura de 1200
o
C, indicando diminuição na microporosidade, e um aumento no tamanho das 

partículas devido à sinterização sofrida pelo material durante o aquecimento (Figura 4.33). Esse 

aumento pode ser resultante da destruição da estrutura cristalina da caulinita ou ainda devido à 

presença de diferenças na borda dos cristais, denominados efeitos de borda (Cases et al. 1982, Cases 

et. al. 1986).  

 

Figura 4.33 - Variação da Superfície Específica de cada amostra com o aumento da temperatura. 

 

 Essas alterações durante a sinterização são mais evidentes em amostras com maiores teores de 

Fe2O3 como a amostra DV, onde o acréscimo de temperatura beneficia a brusca diminuição da 

superfície específica acompanhada pela diminuição da microporosidade (Figuras 4.34 e 4.35) e o 

aparecimento de macroporos (Naomo H & Fujiwara R, 1980), relacionados com o aumento do 

tamanho de grão da hematita (Santana et al 2001; Da Costa, G. M. & De Jesus Filho, M. F., 1992; 

Morales et al., 1984; Watari et al,  1982). Além disso, amostras com elevados teores de Fe na forma de 

óxidos e hidróxidos podem apresentar tais componentes como micropartículas porosas associadas a 

amostra total, bem como, impregnações  nas superfícies basais e laterais da caulinita, o que causaria 

acréscimo na superfície específica do material. O mesmo pode ser observado para amostras que 

apresentam em sua estrutura outros constituintes mineralógicos que apresentem heterogeneidade em 

sua forma, tamanho e porosidade. 

As amostras naturais apresentam menores valores para Volume e Àrea de Microporos, pois o 

aquecimento gera perda de voláteis resultando em vacâncias na estrutura do material, conforme 

também pode ser observados nas imagens do MEV. Com o aumento da temperatura de aquecimento, 

nota-se uma desestruturação e compactação das partículas que tendem a diminuir consideravelmente o 

volume e a área dos microporos presentes na estrutura.  
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Considerando que a porosidade possui influência direta nas características técnicas das placas 

cerâmicas, é importante destacar que quanto menores forem os valores de porosidade, maior a 

compactação dos corpos de prova. 

 

 

 

Figura 4.34 – Variação do Volume Microporos (cm
3
/kg) em cada amostra com o aumento da temperatura. 

 

 

Figura 4.35 – Variação da Área de Microporos (m
2
/g) em cada amostra com o aumento da temperatura. 
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O Tamanho dos Microporos das amostras AM, FSI e ACM apresenta relevante aumento 

quando aquecidas a temperatura de 1200
o
C (Figura 4.36), o que pode caracterizar corpos de prova com 

formação de rachaduras em sua superfície, assinalando amostras mais fragilizadas e suceptíveis a 

fissuras. Tais dados podem ser corroborados pelos dados provenientes dos resultados das análises de 

MEV das amostras quando aquecidas a 1200
o
C onde se destacam os corpos de prova da amostra FSI 

por apresentarem maiores rachaduras em sua superfície, comparadas aos demais ensaios de 

aquecimento. Tais rachaduras podem ser características do seu elevado teor de Quartzo (Q), que 

apresentam tamanhos maiores e que quando resfriada, estes grãos originam tensões na superfície. 

 

Figura 4.36 – Variação do Tamanho de  Microporos (mn) de cada amostra com o aumento da temperatura. 
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CAPÍTULO 5 

CONCLUSÃO 

 

 Em todas as amostras pode-se observar a predominância de granulometria de frações menores 

(silte e argila), com destaque para as amostras AM e DV, que apresentam menores percentuais destas 

frações, o que lhes confere menores índices de plasticidade, e consequentemente maior potencial de 

retenção de umidade.  

 A constituição das amostras naturais se baseia predominantemente em caulinita, e, 

secundariamente de hematita, goethita, quartzo, feldspato e muscovita em variáveis proporções. Esta 

composição é corroborada pelas análises químicas, que demonstram serem os óxidos SiO2 e Al2O3 

componentes predominante em todas as fácies, seguido pelo elemento Fe, presente na forma de óxidos 

e hidróxidos, cujo teor é mais acentuado nas amostras AM e DV. 

 A presença de Fe foi detalhada através das análises de Espectroscopia Mossbauer antes e após 

tratamento DCB, identificando a presença de Fe
3+ 

dos compostos ferruginosos como hematita e 

goethita ou substituinte de sítios octaédricos da caulinita, e o Fe
2+

 como possível substituinte de sítios 

octaédricos da caulinita, o que é compatível com as condições de formação dos depósitos em estudo.  

 Variações nas quantidades de Fe resultam em cores distintas a cada amostra, caracterizando 

colorações avermelhadas para amostras com teores mais elevados, como as amostras AM e DV. As 

colorações das argilas pouco foram alteradas depois de serem submetidas a sinterização. No entanto, 

todos os corpos de prova apresentaram retração durante o aquecimento a diferentes temperaturas. A 

amostra AM se destacou por apresentar maior percentual de retração, devido possivelmente a seus 

maiores teores de quartzo, cuja presença em quantidades mais elevadas tende a tornar o material 

arenoso e de reduzida sinterabilidade, tornando seu poder cerâmico dependente do teor de álcalis 

contidos no material.  

 Os ensaios térmicos mostram a presença do mineral mulita nos difratogramas de todas as a 

amostras, assim como também foi visto nas análises termodiferenciais, onde este mineral é 

caracterizado por apresentar um pico em temperatura acerca de 950
o
C. A partir do aquecimento 

também foi possível observar o crescimento dos grãos de hematita nas amostras DV e AM, que 

aumentou com o acréscimo na temperatura de queima dos corpos de prova. Tal crescimento de grãos 

também pode ser observado nas microfotografias do MEV, que mostram aglomerados de bordas 

irregulares e formas arredondadas.  
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 O aumento acentuado no tamanho dos microporos das amostras AM, FSI e ACM, durante os 

aquecimentos, caracteriza corpos de prova com formação de rachaduras em sua superfície, assinalando 

amostras mais fragilizadas e suscetíveis a fissuras, conforme também foi observado no MEV. 

 Este processo de sinterização das amostras traduz o aumento da densidade dos corpos de 

prova, principalmente nas amostras DV e AM, as quais, além de passarem pelo processo de 

desestruturação da caulinita, sofrem grande interferência em sua densidade pela transformação da 

goethita em hematita. Nota-se que essas transformações na estrutura do material também geram 

redução na superfície específica das amostras, tendendo a valores próximos a zero com o aumento da 

temperatura de queima, indicando diminuição na microporosidade, e um aumento no tamanho das 

partículas devido à sinterização sofrida pelo material durante o aquecimento.  

 A amostra DV do depósito Padre Domingos foi a que mais se destacou por apresentar 

melhores estruturas após as diferentes temperaturas de queima, o que pode estar diretamente 

relacionado ao teor de Fe presente. O Fe2O3 com Al2O3 forma soluções sólidas de óxido de ferro na 

mulita, resultando em produtos resistentes e maior estabilidade térmica. 

  Para as demais argilas não se verifica seu uso idealizado como argilas cerâmicas para a 

indústria tradicional (fabricação de tijolos). Ensaios baseados em uso de aditivos a essas argilas pode 

resultar em uma adequação das mesmas para obtenção de características tecnológicas apropriadas a 

estes fins. 
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