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Resumo A presente dissertação pretende contribuir, de forma significativa, para a 
caracterização fundamental e tecnológica de determinadas matérias-primas 
cerâmicas que ocorrem na Bacia de Alvarães, NW de Portugal. Os estudos
realizados contemplam a utilização integral e racional de todos os recursos 
minerais que ocorrem na referida bacia. O caulino (sedimentar e residual) e a 
argila vermelha são as principais matérias-primas exploradas localmente há
vários anos, mas ocorrem também elevados volumes de areia e cascalho. 

Foram recolhidas no depósito de caulino sedimentar três amostras 
representativas dos recursos minerais, tanto argilas como agregados. Uma 
amostra correspondente a uma argila branca acinzentada do tipo “ball-clay”; 
outra amostra corresponde a uma mistura caulinífera de areia e cascalho; e a 
terceira amostra corresponde a uma argila vermelha. Do depósito de caulino 
residual foi também recolhida uma amostra de caulino. 

A amostragem foi efectuada tanto nas frentes de desmonte em lavra 
activa, como nas frentes de desmonte desactivadas, tendo por base 
características macroscópicas específicas, designadamente: cor, textura, 
individualização e possança. 

Após adequada preparação laboratorial, foram avaliadas nas matérias-
primas não argilosas algumas propriedades, tais como: granularidade, 
esfericidade, arredondamento, assim como, composição mineral e química.
Por outro lado, nas matérias-primas argilosas foram avaliadas algumas 
propriedades relevantes, com ênfase para a distribuição dimensional do grão, 
composição química, composição mineral, superfície específica, capacidade 
de troca catiónica, pH, teor em matéria orgânica, cor em seco, abrasividade e 
morfologia das partículas argilosas. 

Na perspectiva duma utilização como matérias-primas cerâmicas, foram 
estudadas algumas propriedades relevantes ao uso, com especial relevo para 
o respectivo comportamento reológico, dilatométrico, termogravimétrico e 
termodiferencial, taxa de formação de parede, taxa de filtração, índice de
vazios, massa volúmica aparente, comportamento durante a secagem (curva 
de Bigot) e as características após secagem e cozedura. 

As matérias-primas arenosas e cascalhentas portadoras de matriz
caulinífera são constituídas principalmente por quartzo, que exibe superfícies 
angulosas a muito angulosas e forma que varia entre discoidal e esférica. 

As matérias-primas argilosas são constituídas predominantemente por 
caulinite e halloysite. Contudo, estão também presentes em quantidades 
significativas e variáveis: ilite/moscovite, quartzo, feldspatos e goethite; todos 
os materiais argilosos são muito plásticos e contêm teores baixos de matéria 
orgânica; a ordem-desordem estrutural da caulinite foi estimada em 0,2–0,4; a 
forma das partículas de caulinite é plana e pseudohexagonal, a forma das
partículas da halloysite é tubular e as partículas de goethite aparecem com a
forma de estrela; não ocorrem carbonatos; a capacidade de troca catiónica
apresenta valores que variam de 6–9 cmolc/kg; os valores da superfície 
específica variam entre 35–58 m2/g; as suspensões argilosas apresentam 
valores de pH ácidos; a abrasividade apresenta valores entre 144 g/m2 e 1574
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 g/m2. 
No que respeita às propriedades cerâmicas dos materiais argilosos, foram 

obtidos os seguintes resultados: a taxa de formação de parede apresenta 
valores entre 0,2–8,2 mm2/min e a taxa de filtração entre 0,0002–0,0050 cm2/s;
o ponto crítico durante a secagem apresenta valores entre 17% e 30% e os 
valores da correspondente retracção rondam 0,35%. 

O caulino sedimentar, a “ball-clay” e a argila vermelha apresentam 
comportamento pseudoplástico, caracterizado por valores de tensão de 
cedência a rondar 4,5 Pa e tixotropia estimada entre 3240–4580 Pa/s; o 
caulino residual apresenta comportamento dilatante sem tensão de cedência e 
reopexia com valor estimado de -2680 Pa/s; em seco, apresentam valores de 
retracção a rondar 7% e valores de resistência mecânica à flexão entre 8–31 
kgf/cm2. 

O caulino sedimentar e a argila vermelha, após reabsorção de água, 
registam valores de expansão entre 0,2–0,3% e, como consequência, foram 
observadas perdas consideráveis na resistência mecânica à flexão, 33% e 
43%, respectivamente. A “ball-clay”, após reabsorção de água, regista valores 
de expansão a rondar 0,1% e assim, foram observadas perdas pouco 
significativas na resistência mecânica à flexão (1%). 

A remoção da água adsorvida processa-se entre 21 ºC e 81 ºC, enquanto 
que a desidroxilação dos minerais argilosos ocorre entre 469 ºC e
830 ºC. 

Na sinterização, a fase de rearranjo das partículas dá-se a temperaturas 
entre 846 ºC e 991 ºC, enquanto que a fase de solução/precipitação ocorre 
entre 1010 ºC e 1181 ºC, favorecendo o desenvolvimento das fases cristalinas 
de alta temperatura: mulite, cristobalite e hematite. 

No caulino sedimentar e na “ball-clay”, a cor após cozedura, evolui de 
forma significativa em termos de brancura e não mostram apetência para 
entrar em sobrecozedura. 

Os caulinos e a “ball-clay” foram submetidos a beneficiação química e 
física, na perspectiva de melhorar os valores do brilho; contudo, os ganhos 
obtidos não foram significativos. 

O actual e o quase exclusivo mercado para o caulino de Alvarães destina-
se à cerâmica branca, em aplicações tanto decorativas como utilitárias. Neste 
estudo, “desenharam-se” pastas para fabricar um produto – “porcelanato”, um 
cerâmico fino de alta resistência e muito baixa porosidade, vocacionado para o 
pavimento, apesar da sua utilização como revestimento de parede venha a
aumentar. Foram ensaiadas oito pastas, nas quais foram incorporadas as 
matérias-primas do depósito caulino sedimentar de Alvarães, conjuntamente 
com talco e feldspato alcalino de produção nacional, em diferentes dosagens.
Após conformação por prensagem (250 kgf/cm2), secagem (110 ºC) e 
cozedura a cinco ciclos (1175–1230 ºC e
40–80 min) diferentes, foram avaliados alguns parâmetros, tais como,
humidade de prensagem (4–7%), resistência mecânica à flexão após 
prensagem (4–7 kgf/cm2), resistência mecânica à flexão após secagem (6–11 
kgf/cm2), resistência mecânica à flexão após cozedura (153–680 kgf/cm2), 
absorção de água (< 0,1–9%), expansão após prensagem (≈ 0,5%), expansão
após secagem (0,6–0,7%) e retracção total após cozedura (5–11%). 

Uma prospecção e uma breve análise do mercado nacional de areia, 
caulino e argilas cauliníticas é discutida nesta dissertação. Também, o 
mercado e a produção nacional e internacional de “porcelanato”, foram 
analisados tendo em consideração alguns factores relevantes, particularmente 
o custo das matérias-primas que regulam o mercado do ”porcelanato”. 

Outro item relevante apresentado nesta dissertação comporta a correlação
da taxa de formação de parede com a taxa de filtração, de forma a substituir a 
clássica metodologia e a instrumentação necessárias à avaliação do primeiro 
parâmetro referido, devido aos inerentes constrangimentos. Foi também feita
uma tentativa para avaliar, com reprodutibilidade, a cor das matérias-primas 
cerâmicas recorrendo a um computador pessoal, a um “scanner” e a um 
programa informático editor de imagem. 

Finalmente, propõem-se mudanças na classificação de alguns materiais de 
construção. 
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Abstract The present PhD thesis is intended to be a significant contribution for the
fundamental and technological characterization of certain ceramic raw 
materials which occur in the Alvarães basin, NW of Portugal. Research was
carried out in order to contemplate the integral and rational utilization of all the
mineral resources which occur in the basin referred to. Besides kaolin, both 
residual and sedimentary and the reddish clay, which is the main raw material 
being locally exploited for many years, high volumes of sands and pebbles
occur associated to it. 

Three samples representative of the mineral resources, either clays or 
aggregates, were collected in the deposit of sedimentary kaolin. One sample 
corresponding to whitish-grayish kaolinitic clay typologically similar to "ball-
clay"; other sample corresponding to a kaoliniferous sand/pebble admixture;
and another sample corresponding to reddish clay. One sample of residual 
kaolin was collected too. 

Sampling took place at the quarry fronts, either active or deactivated, 
taking into account materials macroscopic specific characteristics, such as:
colour, texture, strata individualization and thickness. 

After being conveniently prepared in the laboratory, properties such as,
granulometry, grain sphericity, roundness, as well as mineral and chemical 
compositions, were determined on the non-clay raw materials. On the other 
hand, some relevant properties, such as, grain size distribution, mineral 
composition, chemical composition, specific surface area, cation exchange
capacity, pH, organic matter content, colour in green and dry state, 
abrasiveness and clay minerals morphologies, were determined on the clay 
raw materials. 

With regard to the utilization in ceramics of the studied raw materials some
relevant properties were investigated conerning the end-use, with special
interest for the rheologic, dilatometric, thermogravimetric and thermodifferential
behaviour, casting rate, filtration rate, apparent volumic mass, drying 
behaviour (Bigot´s curve), and the after drying and firing properties. 

Kaolin bearing sand/pebble admixture is mainly composed of quartz that
exhibits discoidal to spheric shapes and angular to very angular surfaces. 

Clay rich raw materials are mainly composed of kaolinite and halloysite;
however, mica/illite, quartz, feldspars  and goethite are present too, in
significant and variable contents; all these materials are very plastic and 
contain small amounts of organic matter; kaolinite structural order-disorder 
was estimated at 0.2–0.4; kaolinite particles appear as pseudohexagonal 
plates, halloysite particles appear as tubular forms, and goethite particles
appear as star-like forms; no carbonates are present; cation exchange
capacity values are within the range 6–9 cmolc/kg; specific surface area values 
are within the range 35–58 m2/g; pH values of the clayey aqueous 
suspensions are within the acidic range; abrasivity index values are within the 
range 144–1754 g/m2. 

With regard to the ceramic properties of the studied clay rich materials, the
following results have been achieved: casting rate and filtration rate values are 
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 within the range 0.2–8.2 mm2/min and 0.0002–0.0050 cm2/s, respectively; critical 
moisture values during drying are within the range 17–30%, and the 
corresponding retraction values are around 0.35%. 

Sedimentary kaolin, "ball-clay" and the reddish clay show pseudoplastic 
behaviour, characterized by yield stress values estimated at around 4.5 Pa, and
tixotropy values estimated at 3240–4580 Pa/s; on the other hand, residual kaolin 
exhibits dilatant behaviour without yield stress, and the reopexy values were
estimated at -2680 Pa/s; in the dry state, they show retraction values around 7%, 
and the mechanical resistance to flexion values are within the range 8–31
kgf/cm2. 

Both sedimentary kaolin and reddish clay, after water reabsorption, display
moisture expansion values within the range 0.2–0.3% and as a consequence of 
that appreciable losses of the mechanical resistance to flexion were recorded, 
respectively 33% and 43%. The clay of "ball-clay" type, after water reabsorption, 
shows moisture expansion values around 0.1%, also, no significant losses of the 
mechanical resistance to flexion values were recorded (1%). 

The adsorbed water is removed at temperatures within the range 21–81 ºC, 
whereas the structural or hydroxylic water is evolved at temperatures within the
range 469–830 ºC. 

During sinterization the particle reorganizing stage takes place at 
temperatures within the range 846–991ºC, whereas the solution/precipitation 
stage takes place within the range 1010–1181 ºC, providing the formation of the 
following high temperature crystalline phases: mullite, cristobalite and hematite. 

After firing, the colour of both sedimentary kaolin and "ball-clay" is 
significantly beneficiated. Also, they do not show any special overfiring
suitability. 

Both kaolin and "ball-clay" were submitted to chemical and physical 
beneficiation treatments, in order to get gains on their brightness values;
however, the obtained gains were not significant. 

The actual and almost exclusive market for Alvarães kaolin is the
manufacture of whiteware, either for utilitarian or decorative applications. In this
research, paste formulations were designed in order to develop a product -
"porcelanato" -, a type of floor tiles stoneware, but much applied these days as 
wall-tiles. Eight ceramic pastes were engineered, in which raw materials from the 
Alvarães sedimentary deposit have been incorporated, together with talc and K-
feldspar produced in Portugal, in distinct proportions. After being submitted to 
pressure shaping (250 kgf/cm2), drying (110 ºC), and firing for 5 cycles within the 
temperature and time ranges 1175–1230 ºC and 40-80 minutes, respectively,
several parameters have been assessed, such as, pressing moisture (4–7%), 
mechanical resistance to flexion after drying (6–11 kgf/cm2) and after firing (153–
680 kgf/cm2), water absorption (< 0.1–9%), expansion after pressing (~0.5%) 
and after drying (0.6–0.7%), and total retraction (5–11%). 

A survey and analysis of the national markets corresponding to the raw
materials, sand, kaolin, and kaolinitic clays, are discussed in this thesis. Also, 
both national and international productions and markets of "porcelanato" are
analysed taking into consideration some relevant factors, particularly raw 
materials costs that regulate porcelanato economics, are pointed out. 

Other relevant item dealt with in this thesis was the attempt to correlate the 
casting rate with the filtration rate, in order to replace the classic methodology 
used to assess the first parameter referred to, due to its inherent constraints.
Also, an attempt was made in order to make feasible the estimation of raw 
materials colour using a personal computer, a scanner and an informatic image 
editor programme. 

Finally, proposals for changes on the classification of certain ceramic 
construction materials are put forward. 
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Capítulo 1. INTRODUÇÃO 

1.1. JUSTIFICAÇÃO 

As bases concorrentes e intersectantes para o desenvolvimento sustentável, que satisfaçam 

as necessidades do presente sem prejudicar as gerações futuras, são suportadas por três eixos 

fundamentais: economia produtiva, coesão social e preservação ambiental. 

A abrangência destes eixos de desenvolvimento está relacionada com temas tão vastos e 

diversos, dos quais as questões ambientais vêm assumindo importância relevante. Neste 

contexto, a limitação dos recursos naturais, tidos como “infinitos” à escala humana, é um problema 

emergente, implicando a assunção e execução de políticas orientadas para a satisfação conjunta 

das necessidades actuais dos cidadãos e, consequentemente, dos estados, sem comprometer o 

futuro. 

Na actual sociedade, em que o consumo se encontra intimamente associado à qualidade de 

vida e esta ao desenvolvimento, que por sua vez depende da economia, a maior ou menor 

produção de bens está ligada ao acesso (qualidade ou quantidade) dos recursos naturais. Neste 

contexto a indústria mineira possui um papel importante, pois, directa ou indirectamente, os 

recursos consumidos anualmente “per capita” são da ordem da dezena de toneladas, estimando-

se que 80% da constituição dos bens móveis e imóveis provenham do uso directo ou de 

transformações dos recursos geológicos. Como objectivo fundamental, verificada a elevada 

dependência destes recursos naturais, exige-se garantir a sua protecção adequada através de uso 

racional, não permitindo desperdícios. 

Uma economia próspera tem as seguintes directrizes principais: recursos humanos (formação 

e qualificação), competência (carisma e liderança), gestão (económica e financeira), produtividade 

(competitividade e rentabilidade), mercado (oferta e procura), exposição (agressividade e 

atractividade) e por último, inovação (investigação e desenvolvimento). 

É, e será com base na investigação e no desenvolvimento que se implementará o 

aperfeiçoamento produtivo, quer no adequado uso e preparação das matérias-primas, quer nas 

exigências tecnológicas do seu processamento antes de chegarem ao consumidor, de forma a 

desenvolver meios e mecanismos que possibilitem a gestão integrada e sustentada da protecção 

e maximização dos benefícios obtidos dos recursos naturais. 
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A sociedade exige, cada vez mais, uma investigação de carácter aplicado, que contribua para 

o bem-estar da mesma, apontando soluções aos problemas existentes e criando novos processos 

e materiais de acordo com as necessidades. Neste sentido, a investigação das argilas deve evoluir 

e desenvolver-se passando dos conceitos fundamentais, de indubitável interesse, à melhor 

compreensão das propriedades e comportamentos deste material geológico, na natureza ou nos 

materiais com elas elaborados, tentando colaborar nas soluções dos importantes objectivos dos 

países desenvolvidos. 

As argilas desempenham um papel muito importante num grande número de problemas 

ambientais, quer de forma positiva, permitindo a sua resolução, quer negativamente, criando 

situações de degradação, contaminação ou mesmo perigosidade. Esta dicotomia merece e 

proporciona uma investigação aprofundada e abre um dos caminhos mais sugestivos para o futuro 

imediato da ciência da argila na sua vertente aplicada. 

Com efeito, a caracterização de matérias-primas contribui para o conhecimento da sua 

utilização e constitui parte integrante da trilogia matérias-primas, transformação e produto final, 

que caracteriza o material cerâmico e a sua aplicação. 

Os estudos incidiriam sobre as matérias-primas arenosas e argilosas da Formação de 

Alvarães depositadas na Bacia Tectono-Sedimentar de Alvarães. Esta formação, que inclui o 

Membro de Teodoro (superior) e o Membro de Chasqueira (inferior), está formalmente incluída no 

Placenciano (Pliocénico Superior). 

O depósito de caulino sedimentar de Alvarães, inserido no Couto Mineiro de Alvarães, é 

constituído pelos dois membros da Formação de Alvarães e apresenta heterogeneidades por 

motivo da sua origem, expressa por camadas de textura e composição diferenciadas. A 

contemporaneidade dos dois membros poderia supor grande similaridade das unidades 

litoestratigráficas. No entanto, os diversos factores que influenciaram a sua génese reflectem-se 

nas distintas propriedades mineralógicas, químicas e intrínsecas das argilas e, como tal, na sua 

adequabilidade como matérias-primas para a indústria cerâmica. 

A nível nacional, o Couto Mineiro de Alvarães é uma das concessões de maior área e volume 

para o caulino. Na selecção desta área de estudo considerou-se a quantidade conhecida em 

termos de recursos em matérias-primas para a indústria cerâmica local e regional e o elevado 

potencial que pode perspectivar para a indústria cerâmica nacional. As argilas provenientes do 

Membro de Chasqueira são amplamente procuradas pela cerâmica local e regional de louça 

utilitária e sobretudo decorativa, enquanto que as argilas cauliníticas do Membro de Teodoro, 

foram exploradas de forma incipiente no passado, estando no presente a ser objecto de 

exploração, possuindo potencial estratégico importante, quer em quantidade quer em qualidade e 

cujas características são muito interessantes para utilização nos sectores cerâmicos de maior 

valor acrescentado, tais como, cerâmica sanitária e revestimento (parede e pavimento). As areias 

e cascalhos possuem também elevado potencial para utilização como matérias-primas cerâmicas, 

embora actualmente sejam direccionadas para o uso na construção civil e fabrico de betões. 
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A exploração não selectiva de matérias-primas é consequência do deficiente conhecimento 

pormenorizado da distribuição litológica e volumétrica nesta bacia, da falta de estudos de 

caracterização composicional e tecnológica que as diferenciem e que possibilitem a sua melhor 

aplicação. 

Num depósito podem ser produzidas matérias-primas para fins diversos em vários sectores 

industriais, a que correspondem preços unitários variados. Por outro lado, associadas às argilas 

cauliníticas, no caso do depósito que se pretende estudar, ocorrem areias cauliníferas. São todas 

estas matérias-primas com interesse industrial e comercial cujas propriedades e comportamentos 

importa avaliar, para melhor as utilizar. 

Actualmente, a produção nacional de caulinos e argilas cauliníticas regula em cerca de 

4200000 t/ano, correspondente a um valor aproximado de 14000000 € (Romão, 2001). O caulino e 

as argilas cauliníticas têm importantes e diversos usos. Em Portugal, são utilizados 

fundamentalmente na indústria cerâmica, nos subsectores da porcelana e faiança (utilitária e 

decorativa), da louça sanitária e do revestimento (pavimento e parede). Esta generalizada 

utilização advém em grande parte da actual preferência da indústria do papel por outras matérias-

primas e da pouca expressão nacional da indústria de refractários e isoladores. O caulino é 

utilizado em outras aplicações importantes (Bundy, 1993; Murray, 1991, 1999, 2000), tais como: 

fibras de vidro, filtros, metalurgia, dissecadores, borrachas, tintas (cor e escrita), zeólitos, 

fármacos, cosméticos, catalizadores, pesticidas, fertilizantes, insecticidas, detergentes, plásticos, 

cimentos, argamassas, lápis (cor e grafite), adesivos, adsorventes, selagens, calafetantes, 

cordames, diluentes, curtumes, colas, gomas, têxteis, abrasivos, polimentos, branqueamentos, 

granulados, como portador, linóleo, fonte da alumina e inclusivamente na medicina, na 

estomatologia (pastas dentífricas e esmaltes dentários) e na alimentação (aditivos). 

Desta forma, sendo a indústria cerâmica o maior consumidor de matérias-primas cauliníferas, 

seria preferível tentar formular ou desenhar e obter uma aplicação industrial para as matérias-

primas existentes no depósito sedimentar de Alvarães neste campo de aplicação. Posta de parte, 

logo à partida, a aplicação mais nobre, a porcelana, pelas inadequadas características e 

propriedades já conhecidas e cingindo-nos ao panorama da indústria cerâmica nacional, o 

subsector da cerâmica sanitária é um dos sectores mais importantes em quantidade, em 

qualidade, em variedade e em mercado, e, como tal, foi um dos focos da nossa atenção. O 

subsector cerâmico do revestimento que está em franco crescimento e expansão foi, por esta 

razão, também considerado prioritário. 

Aliado a tudo isto, existe ainda a importação de matérias-primas cauliníferas para colmatar as 

deficiências de qualidade e variedade que o mercado interno não tem capacidade para satisfazer, 

também pelo facto do insuficiente conhecimento e estudo deste tipo de matérias-primas que 

ocorrem em território nacional. A importação de caulino conjuntamente com argilas cauliníticas 

registou, no ano 2000, quantidades da ordem de 146000 t, no valor de 14600000 € (Romão, 

2001). A exportação de caulinos e argilas cauliníticas nacionais é bastante reduzida, observando-
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se, neste mesmo ano, receitas no valor de 1500000 € correspondentes a cerca de 10500 t 

(Romão, 2001). 

Por fim, um dos objectivos principais da Unidade de I&D “Minerais Industriais e Argilas”, 

contempla o desenvolvimento fundamental e a investigação aplicada em áreas científicas dos 

minerais industriais e das argilas, direccionado particularmente para os minerais industriais e 

argilas portuguesas e para produtos industriais que com estes podem ser manufacturados. Tem 

ainda como objectivo específico, a caracterização e avaliação de matérias-primas, estando 

incluído na área de investigação designada por prospecção, caracterização, processamento, 

especificação, aplicação e avaliação de minerais industriais em depósitos geológicos, 

enquadrando-se perfeitamente neste contexto um estudo desta natureza. 

 

1.2. OBJECTIVOS 

Considerando a base da sua justificação, esta dissertação pretende: 

- Caracterizar mineralógica, física, química e tecnologicamente as matérias-primas do 

depósito de caulino de Alvarães, nomeadamente: a areia e o cascalho, o caulino, a argila 

caulinítica do tipo “ball-clay” e a argila vermelha; 

- Estudar e compreender o comportamento das referidas matérias-primas, contribuindo 

assim para um melhor conhecimento e aproveitamento das potencialidades de utilização 

destes materiais; 

- Processar estas matérias-primas, de forma a obter produtos comerciais, de maior valor 

acrescentado, para utilização industrial; 

- Desenhar e ensaiar produtos de interesse comercial de elevado valor acrescentado, 

utilizando fundamentalmente as matérias-primas, em bruto ou lotadas, que ocorrem no 

depósito de caulino de Alvarães; 

- Avaliar o impacto económico da utilização das matérias-primas que ocorrem no depósito 

de caulino de Alvarães, nos produtos finais desenvolvidos. 

 

Os objectivos desta dissertação não contemplam a caracterização exaustiva de componentes 

de âmbito sedimentar ou estratigráfico. 

Enfatiza-se a variabilidade das matérias-primas argilosas e arenosas para utilização cerâmica 

e suporta-se essa variabilidade através da caracterização das diferentes matérias-primas 

identificadas nos respectivos locais de amostragem na óptica da indústria extractiva. 

 

1.3. ANTECEDENTES 

A região de Alvarães, é desde há muito, conhecida pelas suas explorações de argilas e num 

contexto mais recente pelas de areias. O barro vermelho (argila vermelha) e o barro branco 

(caulino e “ball-clay”) têm alimentado, em épocas ou conjecturas económicas distintas, várias 
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indústrias cerâmicas quer locais quer regionais, de telha, tijolo, louça de barro vermelho e de barro 

branco, e também, durante um determinado período, a indústria do papel. 

Existem, desta forma, alguns trabalhos e publicações sobre as matérias-primas que ocorrem 

nesta região, sobretudo no depósito de caulino sedimentar de Alvarães, que merecem destaque. 

Uma das primeiras, ou talvez mesmo a primeira referência à utilização de “barro” extraído da 

região de Alvarães para fabrico de “louça de faiança” na Fábrica de Darque data dos finais do séc. 

XIX e deve-se a Peixoto (1899-1903). Lepierre (1899) escreve que a Fábrica de Darque, também 

conhecida como Fábrica de Viana, “fundou-se em 1774 na freguesia de Darque, mesmo junto ao 

Rio Lima, no sitio do Caes Novo, onde hoje termina a ponte da linha férrea, uma fábrica de louça 

fina, cujo consumo principal era a exportação para o Brazil e Galliza” e que “se extinguiu pelos 

annos de 1885”. Queirós (1958), descrevendo a importância nacional que esta fábrica adquiriu nos 

finais do séc. XVIII classifica-a, em produção, no nono lugar, passando no princípio do séc. XIX a 

ser apenas suplantada pela Real Fábrica do Rato em Lisboa. A magnitude que esta fábrica atingiu 

influenciou e marcou a cerâmica popular galega (Pérez, 1983). 

A primeira apresentação de dados científicos reporta-se também aos finais do séc. XIX, e 

deve-se ao já citado Lepierre (1899) que publicou os resultados de uma análise química de “uma 

argilla branca de Alvarães”, muito plástica e de cor branca antes e depois de calcinada, referindo-a 

como “argilla puríssima cujo emprego para louça fina está de todo indicado”. Em tempos de 

escassez de matéria-prima era misturada com o “barro vermelho de Lisboa”. Apresenta ainda os 

resultados dum ensaio de outro “barro mais ordinário” que designa simplesmente por “argilla de 

Alvarães” e refere que o “barro da próxima freguesia de Alvarães” era misturado com “areia 

ingleza ou o kaulino estrangeiro, para tornar a faiança mais consistente”. Queiróz (1958) afirma 

que esta loiça depois de cozida tinha uma agradável sonoridade, ficando a ser popularmente 

conhecida por “louça cantada ou louça cantante”. Para além dos dois “barros brancos”, Lepierre 

(1899) estudou ainda um outro “barro de Alvarães” utilizado na feitura de telha e tijolo. 

Existe um grande hiato desde o último quarto do séc. XIX até meados do séc. XX quando 

surge o primeiro trabalho académico de carácter técnico-científico elaborado por Pereira (1944) 

sobre formações portuguesas com halloysite, caulinite e montmorilonite onde o caulino do 

depósito sedimentar de Alvarães vem caracterizado, com maior ênfase, recorrendo à microscopia 

óptica de luz polarizada. De âmbito geológico e geomorfológico, envolvendo os depósitos de praia 

antigos e os terraços fluviais desta região, salientam-se os trabalhos de Lautensach (1945) e de 

Feio (1949). 

É a partir dos meados do séc. XX que começam a surgir, com relevância, estudos e 

publicações sobre a Bacia Tectono-Sedimentar de Alvarães, por vezes designada simplesmente 

Bacia de Alvarães ou Bacia Sedimentar de Alvarães, sobre os seus depósitos e sobre as matérias-

primas que neles ocorrem. Teixeira (1946, 1949) refere e trata de alguns problemas das praias 

antigas e dos terraços fluviais do litoral do Noroeste da Península Ibérica e dos depósitos 

modernos de cobertura do litoral e da região de Barcelos e é neste contexto que sumariamente 
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descreve a Bacia de Alvarães. Mais tarde, Zbyszewski (1958) descreve os níveis antigos de praias 

marinhas e de terraços fluviais da região minhota. 

É nos anos 60, e fundamentalmente, na década de 70 que se deram os primeiros passos 

para o conhecimento das matérias-primas argilosas com vista ao desenvolvimento da indústria 

cerâmica, sobretudo de construção. Proliferam trabalhos orientados para a caracterização mineral, 

química, física e tecnológica, predominantemente para a cerâmica das matérias-primas que 

ocorrem na Bacia Tectono-Sedimentar de Alvarães. 

A cartografia geológica era um objecto determinante para a identificação de matérias-primas 

e estudo das mesmas. Teixeira et al. (1969, 1972) publicaram a cartografia geológica e as 

respectivas notícias explicativas da Carta Geológica de Portugal na escala de 1/25000, Folha 5-A 

(Viana do Castelo) e Folha 5-C (Barcelos) editadas pelo Instituto Geológico e Mineiro, onde estão 

descritos os principais aspectos geomorfológicos, geológicos, recursos minerais, águas minero-

medicinais e monumentos pré e proto-históricos da região. 

Serrano (1973) apresenta um estudo geoquímico sobre a caulinização, e sobre a mineralogia 

e as propriedades tecnológicas do caulino sedimentar e residual, tendo por base sondagens 

mecânicas realizadas no CMA. Também com base em sondagens mecânicas, Barbosa (1985) 

descreve resumidamente a geologia e a geomorfologia do depósito de Alvarães. 

Grade & Moura (1985) publicaram o “Catálogo das Argilas Portuguesas Utilizadas na 

Indústria Cerâmica”, onde vêm descritas as propriedades e o comportamento cerâmico dos 

principais tipos de argila que ocorrem na Bacia de Alvarães. 

O efeito da temperatura, do pH, do desfloculante e a mobilidade electroforética na 

estabilidade de suspensões de caulino proveniente, quer do depósito sedimentar, quer do depósito 

residual de Alvarães, foi estudada por Almeida (1987). 

Pereira et al. (1992) publicaram a Carta Geológica de Portugal na escala de 1/200000, Folha 

1, editada pelo Instituto Geológico e Mineiro que cobre a parte NW de Portugal e 

consequentemente abrange a Bacia de Alvarães e Cabral et al. (1992) publicaram a respectiva 

notícia explicativa. 

A última década do século passado regista um importante incremento de estudos e 

publicações sobre a Bacia de Alvarães. Alves (1986, 1991a, 1991b, 1993, 1995a, 1995b, 1996, 

1997, 1999) apresenta dados sedimentológicos e litoestratigráficos sobre a Bacia de Alvarães e 

seus depósitos, estuda a “cristalinidade” da caulinite e da goethite avaliada através da 

espectrometria de infravermelhos, as associações minerais na fracção < 2 µm, caracteriza-os 

através do estudo dos minerais pesados e descreve-os como terraços, culminando na definição da 

Formação de Alvarães e dos seus dois membros (Membro de Chasqueira e Membro de Teodoro). 

De referir ainda os trabalhos de Alves & Reis (1991) sobre o enchimento sedimentar de Alvarães e 

de Pereira & Alves (1993) sobre os aspectos exoscópicos de grãos de quartzo provenientes dos 

depósitos da Bacia de Alvarães. 

Velho & Gomes (1989, 1991, 1994) descrevem a aplicação industrial do caulino residual e 

sedimentar de Alvarães, respectivamente, para a indústria do papel, na beneficiação do caulino 
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através de técnicas de delaminação e na utilização do caulino calcinado como enchimento ou 

carga no papel. 

Gomes et al. (1990) descrevem, entre outros, o depósito sedimentar e residual de Alvarães, 

com ênfase para os modos de ocorrência, geologia, composição mineral e química e ainda 

algumas das principais propriedades do caulino. 

Barbosa & Nascimento (1991) descrevem os caulinos e as argilas da Bacia de Alvarães, 

nomeadamente em termos de reservas. 

Velho (1993) estuda os caulinos portugueses para aplicação industrial na área do papel, na 

qual estão envolvidos os caulinos de Alvarães. 

Delgado et al. (1994) apresentam uma resenha das ocorrências de caulinos e carbonatos de 

cálcio em Portugal, referindo-se também os caulinos de Alvarães. 

Nascimento (1995) apresenta um estudo no âmbito da geoquímica ambiental, que aborda a 

contaminação das linhas de água que drenam a Bacia de Alvarães. 

Mais recentemente, Ferraz et al. (1996, 1997) e Ferraz (1997), com base em sondagens 

eléctricas, refracção sísmica e em perfis litoestratigráficos, apresentam um modelo geofísico 

bidimensional da área não explorada do depósito sedimentar de Alvarães, que permite, 

conjuntamente com as sondagem mecânicas efectuadas no passado, aferir a espessura do 

depósito sedimentar, ter uma ideia da topografia da rocha de base (“bedrock”) e respectiva 

“espessura” de alteração e proporcionar uma aproximação sobre a volumetria da área 

prospectada. 
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Capítulo 2. CONCEITOS, CRISTALOQUÍMICA E 

SISTEMÁTICA 

2.1. CONCEITOS 

O termo “argila” teve origem na palavra grega árgilos cuja raiz, argos, significa “branco” e, 

mais tarde, na palavra latina argilla. 

Desde a primeira vez que Agrícola em 1954 (Blandy & Blandy, 1955) introduziu o conceito de 

“argila”, editaram-se até hoje inúmeras publicações científicas com algumas revisões, onde se 

pode encontrar variadas definições, tendo em conta os interesses específicos de quem a definiu 

(organizações institucionais, técnico-científicas ou empresariais), a sua génese, as suas 

propriedades e a que função se destinam (indústria ou investigação), levando por vezes à 

desorientação, uma vez que não existe uma definição concreta que satisfaça a todos, ainda que o 

significado do termo possa ser entendido por quem o utiliza. 

A palavra “argila” encerra em si mesmo um significado algo ambíguo e ao mesmo tempo de 

uma certa complexidade que requer vários conceitos para a sua compreensão (tamanho de 

partícula, mineralogia, propriedades, …) segundo o âmbito industrial ou técnico-científico da sua 

utilização. 

Segundo o critério granulométrico considera-se argila, toda a fracção de rocha, solo ou 

sedimento que comporte minerais cujo diâmetro esférico equivalente seja inferior a dois 

micrómetros (2 µm). No sistema CGS, o termo micrómetro é referido como micra (µ). Do ponto de 

vista mineralógico, considera-se argila, um material natural que contém minerais do grupo dos 

filossilicatos, essencialmente aluminossilicatos hidratados de grão muito fino. 

Os comités de nomenclatura da Association Internationale pour l’Étude des Argiles (AIPEA) e 

da Clay Minerals Society (CMS) propuseram uma definição para o termo “argila” e “mineral 

argiloso” (Guggenheim & Martin, 1995): 

“Argila – matéria natural composta fundamentalmente por minerais de 

granulometria fina, que apresenta geralmente comportamento plástico com 

quantidades apropriadas de água e que endurece quando seca ou cozida; 

pode conter componentes que não proporcionem plasticidade e ainda matéria 

orgânica”; 
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“Mineral argiloso – mineral do grupo dos filossilicatos que proporciona 

plasticidade e que endurece com a secagem ou a cozedura”; 

 

Klein & Hurlbut (1999) definem: 

 

“mineral – como uma ocorrência sólida, homogénea, natural, com composição 

química definida, mas geralmente não fixa, de arranjo atómico bem ordenado; 

é usualmente formado por processos inorgânicos.” 

 

O termo “matéria-prima” tem origem na palavra latina materĭa, que significa matéria, ou seja 

aquilo de que um corpo é feito, que ocupa espaço, que tem peso e pode impressionar os nosso 

sentidos e na palavra também latina prima que significa primeira, ou seja, o fundamento essencial, 

principal, fundamental ou indispensável a alguma coisa. Desta forma, pode-se definir, por 

exemplo, matéria-prima cerâmica, como sendo a substância principal ou essencial necessária e 

indispensável à feitura de uma peça cerâmica. Os produtos cerâmicos, tendo em vista o fim a que 

se destinam, necessitam de obedecer a determinadas características e propriedades, existindo por 

isso uma variedade de matérias-primas que se utilizam em conjunto nas devidas proporções, de 

forma a proporcionar a feitura do objecto cerâmico pretendido. 

Factores de natureza composicional e textural originam comportamentos diferenciados das 

várias matérias-primas de utilização cerâmica, ao longo das diversas fases do processo cerâmico. 

Baseada em critérios cristaloquímicos e atendendo à aplicação destes materiais e às 

propriedades dos constituintes mais comuns, considera-se a seguinte subdivisão: matérias-primas 

argilosas, constituídas essencialmente por minerais argilosos (filossilicatos hidratados); matérias-

primas não argilosas, constituídas maioritariamente por minerais não plásticos ou duros, tais como 

quartzo, feldspato, cerâmica moída e outros; e matérias-primas utilizadas normalmente como 

acessórias, tais como sulfuretos, carbonatos, sulfatos e outros sais e ainda matéria orgânica. 

As matérias-primas podem conter alguns constituintes (também designados impurezas) que 

originam defeitos de carácter pontual ou afectam todo o material, podendo ser originários de um 

amplo espectro de compostos, dos quais os mais comuns são carbonatos, sulfuretos, sulfatos, 

cloretos e matéria orgânica não figurada ou figurada. 

A argila, que representa só 5% do volume estimado dos materiais geológicos comuns 

presentes na crusta terrestre (Ronov & Yaroshevsky, 1969), é entre os recursos naturais o que 

apresenta maior variedade e aquele que permite maior número e maior diversidade de aplicações. 

Tal, é consequência de parâmetros específicos das argilas e dos respectivos minerais argilosos ou 

dos seus depósitos. Entre estes parâmetros, Gomes (2002) destaca os seguintes: 

1. minerais argilosos com granularidade muitíssimo fina e forma anisométrica (planar, tubular 

ou fibrosa), com relações diâmetro/espessura (no caso de hábito lamelar) e 

comprimento/diâmetro (no caso de hábito fibroso ou tubular) muito elevados; 

2. minerais argilosos com diversidade estrutural e química; 
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3. minerais argilosos com superfície específica de valores muito variados; 

4. granularidade fina no estado natural, permitindo dispensar a moagem ou, quando esta for 

exigida, seja simples e rápida; 

5. minerais argilosos com carga eléctrica na superfície, responsável pela capacidade de 

troca iónica; 

6. inércia química e forte poder adsorvente e absorvente; 

7. dispersão fácil em água ou outros solventes proporcionando suspensões, estáveis ou 

instáveis, função do pH do meio e do agente dispersante ou floculante que pode ser 

controlado; 

8. reologia muito própria que pode ser controlada e modificada; 

9. dimensão notável dos depósitos, onde a argila apresenta uma certa homogeneidade; 

10. extracção fácil, quase sempre a céu aberto, dada a ocorrência superficial da maioria dos 

depósitos; 

11. refinação fácil, em regra, por via húmida. 

 

Das aplicações mais usuais da argila salientam-se: cerâmica, refractários, cimento, cal, 

agricultura, papel, lamas de sondagens, construção civil, clarificação, tratamentos, fundição, 

borracha, plásticos, tintas, metalurgia, agregados, absorventes, adsorventes, resinas, 

impermeabilizantes, confinantes, selagens, rações, fibra de vidro, cosmética, pozolanas, 

catalizadores, fármacos, absorventes, catalizadores, polimento, tratamentos medicinais, 

fertilizantes, complexos, estabilizadores, zeólitos sintéticos, pilarização, pelotização, filtros e 

muitas outras. 

A argila forma-se e ocorre em dois ambientes distintos: marinho e continental, que, por sua 

vez, se especializam em vários subambientes. No ambiente continental, a argila pode ocorrer em 

ambientes distintos apresentando fácies características: solo, lacustre, fluvial, deltaica, lagunar, 

evaporítica, eólica e glaciar. A argila ocorre ainda em subambientes hidrotermais. No ambiente 

marinho a argila pode ocorrer em subambientes diferenciados, apresentando também fácies 

distintas: plataforma costeira, talude continental, fundo abissal e crista oceânica. 

No ciclo das rochas, a argila em termos geológicos e segundo Millot (1970) forma-se em três 

estádios distintos: alteração meteórica/hidrotermal, sedimentação e compactação diagénese. A 

Figura 1 mostra o ciclo da argila segundo Eberl (1984), onde se evidenciam os vários ambientes, 

assim como os principais processos formadores ou criadores da argila. 

O tipo e a velocidade de meteorização das rochas dependem de factores litológicos, de 

factores geomorfológicos, de factores biológicos e de factores climáticos. É nas capas de 

meteorização das rochas que surgem os chamados minerais de neoformação ou autigénicos, 

entre eles, e com grande destaque, os minerais argilosos. A evolução geoquímica da 

meteorização, processo que compreende a desintegração mecânica, a decomposição química, e a 

transformação e neoformação de minerais, baseia-se na mobilidade diferencial dos elementos 

químicos electropositivos, principais formadores de minerais e rochas: silício (Si), alumínio (Al), 
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ferro (Fe), titânio (Ti), cálcio (Ca), magnésio (Mg), sódio (Na) e potássio (K). A quantificação da 

intensidade da meteorização pode ser avaliada em termos geoquímicos através dos chamados 

índices de meteorização. 

 

 

Figura 1 – Ciclo da argila (Eberl, 1984) 

O solo, estrutura com espessura variável desde poucos centímetros a alguns metros, é por 

excelência um “criador” de minerais argilosos. No solo podem existir e coexistir minerais argilosos 

neoformados, herdados e transformados, todos silicatos hidratados. Os solos são mais ou menos 

ricos em argila, dependendo da natureza da rocha-mãe e da evolução da respectiva alteração ou 

meteorização física e química, condicionadas ao tipo de clima, ao tipo de topografia e ao tipo de 

acção biológica (coberto vegetal e ocupação animal). É a alteração química a grande responsável 

pela formação de minerais argilosos, que surgem nas capas de meteorização das rochas onde é 

fundamental a interacção mineral-água-vida. Esta acontece por acção da água da chuva que 

percola pelas fissuras das rochas e reage com os minerais, desenvolvendo três tipos principais de 

processos químicos: carbonatação devida ao CO2 dissolvido na água, oxidação devido ao O2 

também dissolvido na água e hidratação, por efeito da reacção da água dissociada nos iões OH– e 

H+ (hidrólise) ou não (Gomes, 2002). 

A diferente vulnerabilidade, ou o grau de alteração dos minerais, depende sobremaneira da 

superfície exposta, de factores cristaloquímicos intrínsecos, tais como: tipo de estrutura cristalina, 

tipo de ligações químicas na estrutura cristalina, energia de formação e estabilidade da estrutura 

cristalina, potencial de ionização dos constituintes da estrutura cristalina e de factores extrínsecos, 

tais como, potencial iónico, Eh, pH, salinidade, temperatura e maior ou menor disponibilidade de 

água. 
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A hidrólise consiste em reacções de troca entre os catiões posicionados nas superfícies dos 

cristais e o catião H+, de pequeno raio iónico existente na solução (água dissociada). 

Consequentemente, a alteração dos cristais será promovida e facilitada pela acessibilidade e 

renovação da água. 

O grau da hidrólise e da lixiviação dos produtos libertados da decomposição dos minerais vai 

determinar a natureza dos minerais argilosos de neoformação. De acordo com Pédro (1984), a 

hidrólise total e lixiviação fácil determinam o processo denominado alitização, do qual resulta a 

formação de gibbsite, Al(OH)3; hidrólise e lixiviação parciais determinam o processo denominado 

monossialitização, do qual resultam minerais argilosos do tipo 1:1, como é o caso da caulinite; 

hidrólise e lixiviação fracas determinam o processo denominado bissialitização, do qual resultam 

minerais argilosos do tipo 2:1 como é o caso da esmectite. 

 

2.2. CRISTALOQUÍMICA E SISTEMÁTICA DOS MINERAIS ARGILOSOS 

A harmonia é a expressão da percepção, mesmo que inconsciente, de regularidade no 

esquema de repetição dos elementos que compõem a estrutura de determinada substância ou 

material, ou seja, a simetria desta. O conceito de simetria implica sempre repetição, onde duas 

entidades são fundamentais: o motivo, isto é, aquilo que se repete e a forma da repetição. A lei de 

repetição é constante e resulta da aplicação de operações de simetria (translação, rotação, 

reflexão, inversão, rotorreflexão e rotoinversão), as quais se podem definir mediante os chamados 

operadores de simetria (eixos, planos e centro de simetria) que não são mais que as entidades 

geométricas (rectas, planos e pontos) relativamente às quais se processam aquelas operações. A 

simetria é a propriedade mais importante na identificação de substâncias cristalinas e pode ser 

simplisticamente descrita recorrendo a planos de simetria, eixos de simetria e centro de simetria. 

O eixo de simetria é uma recta em torno da qual se pode imaginar a rotação do motivo e designa-

se por eixo giro de grau n, sendo n o número de vezes que o motivo se repete numa rotação de 

360°. Existem eixos de grau 1 (monário), de grau 2 (binário), de grau 3 (ternário), de grau 4 

(quaternário) e de grau 6 (senário). Um plano será um plano de simetria, se relativamente a ele, as 

partículas constituintes do cristal, estiverem colocadas umas para as outras, como um objecto 

para a sua imagem num espelho plano. O centro de simetria relaciona dois motivos de tal forma 

que a cada ponto de um motivo corresponde, no outro, um ponto oposto. 

A matéria cristalina resulta da repetição, nas três direcções do espaço, dum mesmo motivo 

(distribuição regular ou agrupamentos de átomos), apresentando uma determinada simetria, que 

se verificará igualmente na distribuição das suas propriedades (físicas, químicas e morfológicas) 

dado que o comportamento destas está na estrita dependência da natureza e disposição das suas 

partículas constituintes. 

Combinando entre si os diferentes operadores de simetria que são possíveis e compatíveis, 

deduziu-se, por considerações de ordem geométrica, a existência de 32 classes de simetria 

diferentes, distribuídas por 7 sistemas cristalográficos: cúbico ou isométrico, (5 classes), 
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hexagonal (7 classes), tetragonal (7 classes), trigonal (5 classes), ortorrômbico (3 classes), 

monoclínico (3 classes) e triclínico (2 classes). Klein & Hurlbut (1999) apresentam apenas 6 

sistemas cristalográficos, por considerarem o sistema trigonal uma subclasse (romboédrica) do 

sistema hexagonal. 

Na representação cristalográfica de um cristal é necessário recorrer a um sistema de eixos de 

referência. O referencial adoptado é constituído por três eixos imaginários ortonormados, que 

passam pelo centro do cristal: eixo dos XX', YY' e ZZ'. Nos sistemas hexagonal e trigonal 

considera-se um referencial de 4 eixos, fazendo intervir mais um eixo: eixo dos UU' que bissecta o 

plano XY (Figura 2). 
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Figura 2 – Representação esquemática dos sistemas cristalinos 

Cada eixo tem, a partir da origem, isto é, do seu ponto de encontro com os demais, um 

sentido positivo e um sentido negativo. Os eixos cristalográficos intersectam-se segundo ângulos, 

ângulos axiais, característicos de cada sistema. Ao longo dos eixos, as medidas efectuadas são 

proporcionais aos comprimentos unitários: “a”, “b” e “c” definidores do edifício cristalino e chamam-

se parâmetros axiais (Tabela 1). 

Vários métodos de notação foram inventados para expressar a intercepção das faces de um 

cristal com os seus eixos. O mais universalmente empregue é o sistema dos Índices de Miller, que 

se expressa numa série de três números (quatro para o hexagonal e trigonal) e para as faces 

sempre entre parêntesis curvos (hkl). Os índices negativos representam-se com um traço sobre o 

respectivo número ( hk l ). Estes índices permitem que qualquer face seja referida aos eixos 

cristalográficos permitindo obter as coordenadas que definem a posição do plano. 

A estrutura dum mineral, à pressão e temperatura constantes, é determinada pelos seguintes 

factores: distâncias interatómicas, natureza das ligações químicas, relação de valências, número 
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de átomos diferentes, estrutura das camadas electrónicas exteriores dos átomos e a influência 

mútua dos vários catiões em compostos complexos. 

Tabela 1 – Relações angulares, espaciais e simetria nos sistemas cristalinos 

sistema simetria ângulos axiais parâmetros axiais 

cúbico 4 eixos ternários α = β = γ = 90° a = b = c 

hexagonal 1 eixo senário α = β = 90º ; γ = 120° a = b ≠ c 

tetragonal 1 eixo quaternário α = β = γ = 90° a = b ≠ c 

trigonal 1 eixo ternário α = β = γ ≠ 90° a = b = c 

ortorrômbico 3 eixos binários α = β = γ = 90° a ≠ b ≠ c 

monoclínico 1 eixo binário α = γ = 90° ≠ β a ≠ b ≠ c 

triclínico sem eixos α ≠ β ≠ γ a ≠ b ≠ c 

 

As distâncias interatómicas determinam as forças das interacções atómicas, as quais 

governam o número de coordenação que é o parâmetro mais relevante da estrutura de qualquer 

mineral. O número de coordenação representa o número de átomos ou iões que rodeiam um 

átomo ou ião particular no seio da estrutura cristalina. Os números de coordenação são: 3 

(coordenação triangular), 4 (coordenação tetraédrica), 5, 6 (coordenação octaédrica), 7, 8 

(coordenação hexaédrica ou cúbica), 9, 10, 11 e 12 (coordenação dodecaédrica). Os 

empacotamentos atómicos mais densos produzem estruturas mais estáveis. 

O tipo de coordenação determina o raio iónico do ião coordenado. Por exemplo, o ião Na+ em 

coordenação 4 apresenta raio iónico igual a 0,99 Å, em coordenação 6 é igual a 1,02 Å, em 

coordenação 8 é igual a 1,18 Å, em coordenação 9 é igual 1,24 Å e em coordenação 12 igual a 

1,39 Å. 

A classificação dos minerais é efectuada com base na sua natureza química: elementos 

nativos, sulfitos, sulfossais, halogenetos, óxidos, hidróxidos, carbonatos, nitratos, boratos, sulfatos, 

cromatos, molibdatos, fosfatos, arseniatos, vanadatos, tungstatos e silicatos (Klein & Hurlbut, 

1999). 

A maior parte dos minerais conhecidos são silicatos e estes representam 92% do total do 

volume estimado dos minerais comuns da crusta terrestre (Ronov & Yaroshevsky, 1969). 

A unidade estrutural básica dos silicatos é o tetraedro SiO4, no qual um átomo de silício 

coordena quatro átomos de oxigénio. O oxigénio que liga dois tetraedros define uma ponte de 

oxigénio. Para suprimir a deficiência de electrões as unidades SiO4 podem ligar-se a metais ou a 

outras unidades SiO4. Se dois tetraedros adjacentes compartilharem 1, 2, 3 ou 4 oxigénios, 

resultam estruturas com configurações diversas, agrupadas em 6 subclasses estruturais: 

nesossilicatos, sorossilicatos, ciclossilicatos, inossilicatos, filossilicatos e tectossilicatos (Figura 3). 

Nos silicatos as ligações químicas são mistas (iónicas e covalentes) dominada pela ligação 

covalente (mais forte) relativamente à ligação iónica (menos forte), logo, quanto maior for a 
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percentagem de ligação covalente na ligação de um catião ao oxigénio, maior resistência haverá 

na passagem desse catião para a solução ou electrólito. Por exemplo, a ligação Si–O é mais 

covalente do que a ligação Al–O, e esta, por sua vez, é mais covalente do que a ligação K–O. Por 

isso é que, nos feldspatos, os catiões alcalinos e calco-alcalinos têm maior mobilidade, logo mais 

facilmente são removidos da estrutura cristalina. 

A estabilidade dos silicatos aumenta no sentido do aumento da respectiva complexidade 

estrutural, a que corresponde um maior número de ligações Si–O, mais fortes do que outras, e, 

consequentemente, mais estáveis. Desta forma, a estabilidade dos silicatos aumenta 

progressivamente dos nesossilicatos para os tectossilicatos (Figura 3). 

 

Figura 3 – Representação esquemática dos tipos estruturais de silicatos (Strunz, 1970) 

A argila é constituída por uma componente inorgânica, os chamados minerais argilosos que 

têm uma representação essencial, podendo conter ou não outros minerais, os chamados minerais 
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não argilosos. Há argilas que para além da componente inorgânica possuem uma componente 

orgânica, na qual certos compostos orgânicos formam a chamada matéria orgânica. 

Na componente inorgânica podem existir também compostos criptocristalinos, difíceis de 

identificar com recurso aos métodos analíticos habitualmente disponíveis. 

Os minerais argilosos são formados, fundamentalmente, pelos seguintes elementos químicos: 

oxigénio (O), silício (Si), alumínio (Al), hidrogénio (H), ferro (Fe), magnésio (Mg), cálcio (Ca), 

potássio (K) e sódio (Na), e em menor proporção por: flúor (F), cloro (Cl), lítio (Li), cobre (Cu), 

zinco (Zn), níquel (Ni), manganésio (Mn), crómio (Cr) e Ti, os quais no estado iónico se podem 

arranjar ou organizar em oito modelos estruturais tridimensionais distintos. 

Os referidos iões (catiões ou aniões) são as unidades mais simples e elementares da 

estrutura dos minerais argilosos. Os componentes básicos estruturais dos minerais argilosos, por 

ordem crescente de complexidade são: iões, planos atómicos ou estruturais, folhas estruturais, 

camadas estruturais e unidade estrutural (Gomes, 2002). 

 

Figura 4 – Representação esquemática: a) tetraedro; b) folha tetraédrica; c) octaedro; d) 
folha octaédrica 

Os planos estruturais compreendem os átomos que, na estrutura do mineral argiloso, se 

dispõem num mesmo plano. As folhas estruturais são agrupamentos de átomos distribuídos por 

vários planos atómicos, que constituem configurações poliédricas (tetraedro ou octaedro) que, por 
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sua vez, se associam e formam folhas estruturais tetraédricas e folhas estruturais octaédricas, 

respectivamente (Figura 4). 

As folhas estruturais tetraédricas têm composição geral X2O5, onde “X” representa o catião de 

troca tetraédrico, isto é, de coordenação 4 ou tetraédrica. O catião tetraédrico, em regra silício, 

pode ser substituído parcialmente por alumínio e ferro, e ocupa o centro de tetraedros, enquanto 

que os vértices são ocupados por oxigénio. Cada tetraedro liga-se a tetraedros adjacentes 

partilhando os três vértices basais coplanares ocupados por oxigénio, constituindo a denominada 

folha estrutural tetraédrica (o plano estrutural dos três oxigénios basais constituem um arranjo 

hexagonal bidimensional), enquanto que o quarto vértice de cada tetraedro, ocupado pelo oxigénio 

apical, faz parte da folha estrutural octaédrica. 

Nas folhas estruturais octaédricas, os octaedros estão ligados lateralmente entre si, têm o 

centro ocupado por um catião octaédrico, isto é, com coordenação 6 ou octaédrica, podendo este 

ser Al3+, Mg2+, Fe3+ ou Fe2+ e os seis vértices dos octaedros são ocupados por oxigénio ou OH– 

(hidroxilos). 

As camadas estruturais são agrupamentos de determinado número de folhas estruturais, 

tetraédricas e octaédricas, e são os elementos construtores básicos das estruturas dos diversos 

minerais argilosos. 

Por fim, a unidade estrutural é o motivo básico que por repetição simétrica e periódica origina 

toda a estrutura. Este motivo compreende a representação da camada estrutural básica e o 

conteúdo espacial inter-camadas estruturais, quando este exista. À unidade estrutural corresponde 

a fórmula química unitária. 

É a organização da unidade estrutural, isto é, o número e a natureza das folhas estruturais, 

tetraédricas e octaédricas, que compõem a unidade estrutural, que determina os três tipos 

estruturais básicos (1:1 ou T:O, 2:1 ou T:O:T e 2:1:1 ou T:O:T:O) dos minerais argilosos. 

Na folha octaédrica, e relativamente à unidade estrutural, dos três lugares disponíveis, podem 

estar todos ocupados ou só dois o estarem por catiões. No primeiro caso, diz-se que os minerais 

argilosos são trioctaédricos, enquanto que no segundo caso, se diz que os minerais argilosos são 

dioctaédricos (Tabela 2). 

A  

Tabela 2 apresenta a sistemática dos minerais argilosos (Bailey, 1980) na qual os grupos são 

estabelecidos não só na base do tipo estrutural, mas também na ocupação total ou parcial por 

determinados catiões, das posições octaédricas disponíveis por unidade estrutural, como ainda na 

base da carga eléctrica existente por fórmula química unitária, isto é, por unidade estrutural. 

Na fórmula estrutural dos minerais argilosos, a carga eléctrica global dos catiões é 

compensada pela carga eléctrica global dos aniões. Estes últimos são menos afectados pela 

substituição atómica isomórfica que produz o aparecimento de uma carga eléctrica de sinal 

globalmente negativo nos cristais dos minerais argilosos, cujo valor por célula unitária varia de 

espécie para espécie de mineral argiloso. 
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Tabela 2 – Sistemática dos minerais argilosos (Bailey, 1980) 

Tipo estrutural Grupo estrutural (carga eléctrica) Subgrupo estrutural Espécies mais comuns 
I A – MINERAIS CRISTALINOS COM ESTRUTURAS EM CAMADAS 

Trioctaédrico talco Mg3Si4O10(OH)2 
Pirofilite-Talco (x = 0) 

Dioctaédrico pirofilite Al2Si4O10(OH)2 

saponite E+
0,33Mg3(Si,Al)O(OH)2·nH2O 

hectorite E+
0,33(Mg2,67Li0,33)SiO4O10(OH)2·nH2O Trioctaédrico 

stevensite 2E+
2nMg3-xSiO4O10(OH)2 

montmorilonite E+
0,33(Al1,67Mg0,33)SiO4O10(OH)2·nH2O 

beidelite E+
0,33Al2(Si3,67Al0,33)O10(OH)2·nH2O 

Esmectites (0,2 < x < 0,9) 

Dioctaédrico 
nontronite E+

0,33Fe2
3+(Si3,67Al0,33)(Si,Al)4O10(OH)2·nH2O 

Trioctaédrico vermiculite E+
0,86(Mg,Fe2+,Fe3+,Al)3(Si,Al)4O10(OH)2·nH2O 

Vermiculites (0,6 < x < 0,9) 
Dioctaédrico vermiculite E+

0,86Al2(SiAl)4O10(OH)2·nH2O 
flogopite KMg3(Al,Si3)O10(OH)2 

Trioctaédrico 
biotite K(Mg,Fe)3(Al,Si3)O10(OH)2 
moscovite KAl2(Al,Si3)O10(OH)2 

2:1 

Ilite (x ≈ 1) 
Dioctaédrico 

ilite Kx(Al,Mg)2(Si3Al)4O10(OH)2·nH2O com x<1 
Mg-clorite (clinocloro) (Mg5Al)(Si3Al)O10(OH)8 

Trioctaédrico 
Fe-clorite (chamosite) (Fe5

2+Al)(Si3Al)O10(OH)8 2:1:1 Clorites (x variável) 

Dioctaédrico Al-clorite (sudoite) (Mg3-xAl2+x)(Si4-xAlx)O10(OH)8 

Mg-serpentina (antigorite, lizardite, crisotilo) Mg3Si2O5(OH)4 
Trioctaédrico 

Fe-serpentina (cronstedite) (Fe2+,Fe3+)(Si,Fe3+)O5(OH)4 
caulinite, dickite, nacrite, halloysite-7 Å Al2Si2O5(OH)4 

1:1 Caulino-Serpentina (x ≈ 0) 

Dioctaédrico 
halloysite-10 Å Al2Si2O5(OH)4·2H2O 

I B – MINERAIS CRISTALINOS COM ESTRUTURAS EM PSEUDOCAMADAS 
sepiolite Mg4(OH)2Si6O15·6H2O  
palygorskite, atapulgite Mg5Si8O20(OH)2(OH2)4.4H2O 

I C – MINERAIS COM BAIXA ORDEM ESTRUTURAL OU NÃO CRISTALINOS 
alofana 1∼2 SiO2·Al2O3·nH2O  
imoglite 1∼1,5 SiO2·Al2O3·2∼3H2O 
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Os espaços entre as camadas estruturais (intercalares ou intercamadas) podem ser 

ocupados ou não por certos catiões alcalinos ou alcalino-terrosos, muitas vezes solvatados, ou, 

então, por moléculas de água. A carga eléctrica globalmente positiva destes catiões intercalares 

deve compensar a carga eléctrica globalmente negativa que se verifique nas folhas tetraédricas e 

octaédricas da unidade estrutural, por efeito de substituição atómica isomórfica. 

A não ocupação dos espaços intercalares, como sucede nas estruturas do tipo 1:1 ou T:O, só 

acontece quando as camadas estruturais são electricamente neutras, ou muito próximo da 

neutralidade, tal como sucede na caulinite. 

As ligações químicas prevalecentes nos espaços intercalares podem ser de cinco tipos (Velho 

et al., 1998; Gomes, 2002), seguidamente descritos: 

1. ligação O–O no talco e na pirofilite; 

2. ligação OH–O (ponte de hidrogénio) na caulinite, antigorite e clorite; 

3. ligação H2O–O na halloysite-10 Å; 

4. ligação do catião de troca: X+–H2O–O na esmectite; 

5. ligação do catião intercalar: K–O ou Na–O na ilite. 

 

Apresenta-se sucintamente a discrição estrutural dos principais minerais argilosos estudados 

ou utilizados nesta dissertação. 

 

2.2.1. Caulinite e halloysite 

A Figura 5 apresenta esquematicamente o modelo estrutural da caulinite, principal espécie 

mineral do grupo do caulino-serpentina (Tabela 2). 

 

CAULINITE (1:1) 

Si4O10Al4(OH)8 = Si2Al2O5(OH)4 

Dioctaédrica 

 

Figura 5 – Modelo estrutural da caulinite (Grim, 1968; Klein & Hurlbut, 1999) 
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Este grupo, por sua vez, compreende dois subgrupos: o subgrupo do caulino, dioctaédrico, e 

o subgrupo da serpentina, trioctaédrico. Na folha octaédrica dos minerais do subgrupo do caulino, 

só 2/3 das posições catiónicas coordenadas estão preenchidas por alumínio, daí classificarem-se 

em dioctaédricas. No caso do subgrupo do caulino, cada camada estrutural é constituída pela 

associação de uma folha tetraédrica de sílica, SiO2, e de uma folha octaédrica de composição 

próxima da gibbsite, Al(OH)3, a que corresponde a célula unitária com formula estrutural 

Al4Si4O10(OH)8. No caso do subgrupo da serpentina, cada camada estrutural é composta pela 

associação de uma folha tetraédrica de sílica e de uma folha octaédrica de composição próxima 

da brucite, Mg(OH)2, onde a fórmula estrutural corresponde à célula unitária é Mg6Si4O10(OH)8. 

A Difracção de Raios X revela que o espaçamento periódico ou espessura da camada 

estrutural básica dos minerais do grupo da caulinite é 7 Å. 

À composição química da caulinite “pura”, triclínica, corresponde a seguinte relação ponderal: 

39,5% de Al2O3; 46,5% de SiO2 e 14,0% de H2O. A caulinite é um mineral macio, com dureza 

Mohs ~1,5 que lhe confere baixa abrasividade. 

Em média, num cristal de caulinite entram 40–50 camadas estruturais. Este número pode ser 

inferior, no caso de caulinites de baixa ordem estrutural, ou pode ser superior, no caso de 

caulinites de elevada ordem estrutural. 

Os minerais deste grupo são do tipo 1:1 ou T:O e possuem carga unitária próximo de zero (x ≈ 

0). A distribuição dos iões pelos planos atómicos e as respectivas cargas, no caso da caulinite 

isenta de substituição atómica isomórfica, e para a sua célula unitária, distribui-se do seguinte 

modo: 

 

Planos atómicos Folha Cargas eléctricas 

6 O2– -12 

4 Si4+ 
tetraédrica 

+16 

4 O2– e 2 OH– comum à tetraédrica e à octaédrica -10 

4 Al3+ +12 

6 OH– 
octaédrica 

-6 

  balanço = 0 

 

Numa estrutura cristalina como esta, a carga eléctrica global por célula unitária seria igual a 

zero. Mas, ainda que em pequeno grau, a substituição atómica isomórfica ocorre na caulinite. Por 

exemplo, nas folhas tetraédricas um pequeníssimo número de iões Si4+ pode estar substituído por 

iões Al3+ ou nas folhas octaédricas um pequeníssimo número de iões Al3+ pode estar substituído 

por iões Fe3+ e Fe2+ e, consequentemente, a célula unitária correspondente passará a ter uma 

pequena carga eléctrica residual negativa. Nas caulinites em geral, esta pode assumir valores 

situados no intervalo 0,0–0,2. Estes valore são bastante baixos quando comparados com outras 

estruturas mais complexas de outros minerais argilosos e, como tal, com maiores e mais amplas 

potencialidades na substituição atómica isomórfica. 
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As substituições de ferro trivalente na folha octaédrica indicam que os iões de Fe3+ podem 

ocupar dois sítios diferentes designados: “A” e “B”. A proporção relativa de sítios “A” e “B” 

ocupados denuncia a ordem-desordem estrutural da caulinite (Stoch, 1987). 

A estrutura destes minerais argilosos apresenta assim desvios, que podem ser apreciáveis, à 

ordem ou perfeição estrutural. Verifica-se desordem na distribuição dos catiões ou no 

empilhamento das camadas estruturais, quer do mesmo tipo (politipos: dickite e nacrite), quer de 

tipos diferentes (interestratificados). 

A capacidade que uma determinada substância tem de cristalizar em vários sistemas, em 

função de mudanças de temperatura e/ou pressão, mantendo a mesma composição química, 

designa-se polimorfismo e as várias espécies, polimorfos. O politipismo é um tipo particular de 

polimorfismo, que ocorre quando dois polimorfos diferem apenas no arranjo de duas camadas 

bidimensionais idênticas. 

A halloysite é outro mineral do subgrupo do caulino, caracterizado por possuir uma camada 

de moléculas de água entre camadas estruturais adjacentes. Isto só sucede quando a hidratação 

é completa. O espaçamento basal da célula unitária é agora 10 Å em vez de 7 Å. Trata-se, 

todavia, de um tipo de água que evolui para temperaturas muito baixas, e que possibilita a 

converção a halloysite-10 Å, de composição química Al2Si2O5(OH)4·2H2O, em halloysite-7 Å, de 

composição química Al2Si2O5(OH)4, igual à da caulinite. 

A estrutura da halloysite distingue-se da estrutura da caulinite por possuir maior desordem 

estrutural ao longo dos três eixos (“a”, “b” e “c”). O enrolamento ao longo do eixo a produz as 

formas tubulares (longas e curtas) vulgarmente encontradas na halloysite-7 Å, sendo a forma 

esferoidal a vulgarmente apresentada pela halloysite-10 Å. 

A proporção relativa de sílica e alumina (Tazaki, 1981; Bailey, 1991) influencia a forma da 

halloysite e a proporção de ferro (Noro, 1986; Bailey, 1991) influencia o raio de curvatura das 

partículas e, consequentemente, a sua forma (Tabela 3). 

Tabela 3 – Morfologia da halloysite em função do teor de sílica, alumina e ferro 
(Tazaki, 1981; Noro, 1986; Bailey, 1991) 

Forma SiO2 – Al2O3 (%) Fe2O3 (%) 

Tubular longa 50–50 a 54–46 0–0,7 

Tubular curta 54–46 a 57–43 

Esferoidal 57–43 a 60–40 
0,7–3,2 

Plana — > 3,2 

 

2.2.2. Quartzo 

O quartzo representa cerca de 12% do volume estimado dos minerais comuns da crusta 

terrestre (Ronov & Yaroshevsky, 1969). 
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A composição química do quartzo é SiO2, designada sílica e pertence também aos 

tectossilicatos. Cada oxigénio de um tetraedro está ligado ao oxigénio do tetraedro vizinho, de tal 

modo que as ligações Si–O–Si que ligam os tetraedros vizinhos não formam linhas rectas, 

apresentando deformações de modo a produzirem cadeias em espiral, ligadas entre si por átomos 

de silício que lhe são comuns. Para além do quartzo, a sílica apresenta mais dois polimorfos: a 

tridimite e a cristobalite. Na cristobalite e na tridimite os tetraedros de SiO4 ligam-se de modo a 

formar anéis, cada um com 6 silícios e 6 oxigénios, dispostos em planos ligados entre si por 

átomos de O que estabelecem pontes. 

Os cristais de quartzo são policromáticos, sendo frequentes as tonalidades transparentes ou 

hialinas, brancas e leitosas. A presença de impurezas: ferro, manganés e titânio, dá ao quartzo 

colorações diferentes: amarela (citrino), rosa, violácea (ametista), cinzenta e preta (fumado). 

 

 

Figura 6 – Estrutura de alguns polimorfos de sílica. a) quartzo α; b) quartzo β; c) tridimite β; 
d) cristobalite β (Papike & Cameron, 1976) 

Na natureza, a pressão normal, para além das três formas cristalinas: quartzo, cristobalite e 

tridimite, existem formas criptocristalinas de sílica: calcedónia que inclui ágata, ónix, cherte e jaspe 

e ainda sílica hidratada, designada opala, SiO2·nH2O. 
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O quartzo, a tridimite e a cristobalite apresentam fases de baixa (α) e de alta temperatura (β) 

(Figura 6). O quartzo α apresenta baixa simetria e estrutura compacta, a tridimite α apresenta 

simetria mais elevada e uma estrutura mais aberta e a cristobalite α tem a simetria mais elevada e 

estrutura menos compacta. 

A uma atmosfera, a temperatura mínima de cristalização de uma forma estável para o quartzo 

β, tridimite β e cristobalite β é 574 ºC, 870 ºC e 1470 ºC, respectivamente. A inversão para uma 

forma de baixa temperatura, a uma atmosfera, dá-se a 573 ºC, ~120–140 ºC e ~268 ºC 

respectivamente para o quartzo α, tridimite α e cristobalite α (Klein & Hurlbut, 1999). 

 

Figura 7 – Diagrama de pressão-temperatura da sílica (Klein & Hurlbut, 1999) 

As temperaturas e as pressões correspondentes às transformações polimórficas da sílica 

estão representadas na Figura 7 e são apresentados todos os polimorfos de sílica na Tabela 4. 

O quartzo tem dureza relativamente elevada, grau 7 na escala de Mohs (Anexo IV). 

A enorme abundância deve-se à sua estabilidade química, a pressão e temperatura normal, à 

elevada resistência mecânica e à relativa insolubilidade. O quartzo ocorre em numerosos 

ambientes geológicos, destacando-se os seguintes: em filões ou veios, em areia (marinha, fluvial e 

eólica), cascalho e seixo, em resíduo de lavagem e em rochas, tais como: quartzito, pegmatito, 

lidito, cherte e sílex e ainda vidro vulcânico. Em função da sua origem, possui diferente poder 

fundente e velocidade de dissolução, quando cozido numa mistura. 
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Tabela 4 – Polimorfos de sílica 

mineral sistema cristalográfico 

stishovite tetragonal 

coesite monoclínico 

quartzo α trigonal 

quartzo β hexagonal 

tridimite α monoclínico ou ortorrômbico 

tridimite β hexagonal 

cristobalite α tetragonal 

cristobalite β cúbico 

keatite (sintético) tetragonal 

 

O quartzo é o terceiro componente mais importante na indústria cerâmica, a seguir às argilas 

e aos feldspatos. Actua como carga, como agente refractário ou como componente principal no 

caso do vidro. Como elemento contaminante, contribui para a abrasividade dos caulinos (Pruett & 

Murray, 1991) e das “ball-clays”. 

 

2.2.3. Ilite/moscovite 

Segundo Ronov & Yaroshevsky (1969), as micas representam apenas 5% do volume 

estimado dos minerais mais comuns da crusta terrestre. 

A fórmula química geral das micas pode-se exprimir da seguinte forma: 

W(X,Y)2-3Z4O10(OH,F)2 onde “W” corresponde a K, Na ou Ca, “X” e “Y” podem ser Al, Mg, Fe ou Li 

e “Z” a Si e a Al. 

Entre os minerais do tipo 1:1 e 2:1, os minerais do grupo das micas são os que apresentam 

carga eléctrica da fórmula unitária mais elevada. Na folha tetraédrica ¼ do Si4+ é substituído por 

Al3+, portanto, a carga eléctrica da célula unitária é próxima de 1 (x ≈ 1) e resulta da substituição 

do Si4+ por catiões trivalentes nas posições tetraédricas, da substituição de catiões trivalentes ou 

bivalentes por catiões monovalentes em posições octaédricas e, ainda, de omissões atómicas em 

posições octaédricas. A carga negativa resultante é balanceada ou compensada pela presença 

nos espaços intercamadas estruturais de catiões essencialmente monovalentes (K+ e Na+), não 

solvatados ou parcialmente hidratados. 

A ilite é o mineral argiloso mais abundante na crusta terrestre. Esta espécie mineral pertence 

ao grupo da ilite (Tabela 2), que também compreende dois subgrupos, o grupo trioctaédrico e o 

grupo dioctaédrico. Os minerais mais comuns do subgrupo trioctaédrico são a biotite (mica preta 

ou ferro-magnesiana) e a flogopite (mica âmbar ou magneso-potássica), e os minerais mais 

comuns do subgrupo dioctaédrico são a ilite e a moscovite (mica branca ou alumino-potássica). A 
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cor das micas, como anteriormente se verificou, varia desde o incolor até ao preto. A dureza varia 

entre 2–3 na escala de Mohs (Anexo IV). 

A complexidade da estrutura da ilite é bastante elevada, expressa nas variações 

cristaloquímicas que ocorrem, quer ao nível da camada estrutural, quer ao nível do espaço entre 

camadas estruturais. Esta consideração também é válida para a moscovite que apresenta alguns 

politipos (1M, 2O, 2M1, 1Md, 3T, …). 

A Figura 8 mostra, esquematicamente, o modelo estrutural da ilite. Tal modelo compreende 

duas folhas tetraédricas de sílica que limitam uma folha octaédrica, na qual o catião coordenado 

pode ser Al3+, Fe3+, Fe2+ou Mg2+. 

A estrutura da ilite assemelha-se à da moscovite, KAl2(AlSi3O10)(OH)2 mais propriamente à do 

politipo 1Md (monoclínico) da moscovite. A ilite contém, no essencial, um pouco menos de 

potássio e um pouco mais de água do que a moscovite, podendo a composição química da 

unidade estrutural ou célula unitária ter a expressão seguinte: Kx(Al,Mg)4(Si,Al)8O20(OH)4·nH2O 

com x <1. Pelo referido, utilizar-se-á, sempre que se refira às matérias-primas em estudo, o 

binómio ilite/moscovite, uma vez que o único mineral argiloso deste grupo identificado nas 

matérias-primas em estudo foi a moscovite. 

A lepidolite, K(Li,Al)2-3(AlSi3O10)(O,OH,F)2, também denominada mica rósea ou lítica, pertence 

ao subgrupo trioctaédrico, não é particularmente abundante, mas tem interesse cerâmico, uma vez 

que as matérias-primas ricas em Li são fluxos eficientes. 

 

ILITE (2:1) 

KxAl4(OH,F)4Si8-2xAl2xO20·nH2O 

Dioctaédrica 

 

Figura 8 – Modelo estrutural da ilite (Grim, 1968; Klein & Hurlbut, 1999) 

Seguidamente, apresenta-se uma breve síntese da sistemática dos principais minerais não 

argilosos estudados ou utilizados nesta dissertação. 
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2.2.4. Goethite 

A goethite é um hidróxido de ferro, α−FeO(OH), com cor variável entre castanho amarelado e 

castanho escuro e pertence ao sistema ortorrômbico. Tem dureza Mohs entre 5 e 5½ (Anexo V). 

Apresenta uma estrutura que se caracteriza pela presença de grupos OH– (hidróxilos) ou 

moléculas de água (H2O). A presença destes grupos OH– causa fraquezas nos bordos da 

estrutura. O arranjo estrutural (Figura 9) faz-se pela junção de octaedros de Fe3O(OH)3 em dupla 

cadeia paralela ao eixo c, que partilham vértices por pontes de hidrogénio. 

A goethite tem dois polimorfos, a lepidocroisite, γ−FeO(OH), e a akaganeite, β−FeO(OH). 

Idealmente, apresenta a seguinte composição: 62,9% de Fe, 27,0% de O e 10,1% de H2O. O Mn 

como impureza está habitualmente presente em quantidades até 5%. 

 

 

Figura 9 – Modelo estrutural da goethite (Klein & Hurlbut, 1999) 

A goethite é um dos minerais mais comuns, tipicamente formado sob condições de oxidação 

como produto de meteorização de minerais de ferro transportados, tais como, pirite e magnetite. 

 

2.2.5. Feldspatos 

Os feldspatos representam cerca de metade do volume estimado dos minerais comuns 

presentes na crusta terrestre. As plagioclases cifram-se em 39% e os feldspatos alcalinos em 12% 

(Ronov & Yaroshevsky, 1969). 

Os feldspatos, quimicamente, são aluminossilicatos de sódio, potássio, cálcio e mais 

raramente de bário (Ba). Estruturalmente pertencem ao grupo dos tectossilicatos, sendo 

constituídos por uma rede tridimensional de tetraedros de SiO4, onde ¼ e ½ dos átomos de silício 

podem ser substituídos por átomos de alumínio e todos os oxigénios dum tetraedro estão ligados 

ao oxigénio dos tetraedros vizinhos. A deficiência de carga eléctrica, devido a esta substituição 

atómica isomórfica, é compensada pela introdução de átomos de sódio, potássio, cálcio, em 
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espaços existentes entre as cadeias de SiO4. O silício e o alumínio têm coordenação 4, enquanto 

que o sódio, potássio, cálcio têm coordenação 8. 

Os feldspatos pertencem à solução sólida representada pelo sistema ternário KAlSi3O8–

NaAlSi3O8–CaAl2Si2O8 (Figura 10a). Os extremos deste triângulo são designados respectivamente 

por feldspato potássico (Or - ortoclase ou ortose), feldspato sódico (Ab - albite) e feldspato cálcico 

(An - anortite). Os feldspatos que possuem composição química entre a variedade sódica (albite) e 

potássica (ortoclase ou ortose) são designados feldspatos alcalinos ou sódico-potássicos, 

enquanto que os que possuem composição química entre a anortite (variedade cálcica) e a albite 

(variedade sódica) são designados feldspatos calco-sódicos ou plagioclases (Figura 10a). 

Os feldspatos alcalinos contêm menos que 5-10% de moléculas de anortite na sua estrutura. 

E as plagioclases podem conter até 10% de moléculas de feldspato alcalino na sua estrutura. 

Na série alcalina, a solução sólida só é completa para temperaturas elevadas (Figura 10b) 

devido à grande diferença dos raios iónicos do K+=1,51 Å (em coordenação 8) e do Na+=1,18 Å 

(em coordenação 8). A baixas temperaturas, a solução sólida é mais limitada e durante 

arrefecimento lento exsolve (separa), duma composição original homogénea, duas fases 

imiscíveis, uma sódica e outra potássica, dando origem a intercrescimentos de feldspato potássico 

e feldspato sódico denominado pertite, micro ou macrocristalino (micropertite ou macropertite). 

Foram definidas três séries de feldspatos alcalinos: 

a) Série de alta temperatura: sanidina (Ab0–Ab63), anortoclase (Ab63–Ab90) e albite β (Ab90–

Ab100); 

b) Série de temperatura intermédia: ortoclase (Or100–Or85), ortoclase criptopertite (Or20–Or85) 

e albite α (Or20–O0); 

c) Série de baixa temperatura: microclina (Or100–Or92), microclina criptopertite (Or92–Or20) e 

albite α (Or20–O0). 

 

Os polimorfos de alta (β) e baixa (α) temperatura de NaAlSi3O8 são: monoalbite (albite 

monoclínica), albite α (triclínico), albite intermédia (triclínico) e albite β (triclínico) e os polimorfos 

de KAlSi3O8 são: sanidina (monoclínico), ortoclase (monoclínico) e microclina (triclínico) (Figura 

11b). A anortoclase é triclínica. 

Na série calco-sódica, a solução sólida é completa para baixas temperaturas, uma vez que os 

raios iónicos do Ca2+ = 1,12 Å (em coordenação 8) e do Na+ são muito próximos. Nesta série, a 

diferença de carga eléctrica é acompanhada pela substituição do Si4+ por Al3+ e compreende seis 

variedades distintas, todas com simetria triclínica: albite (An0–An10), oligoclase (An10–An30), 

andesina (An30–An50), labradorite (An50–An70), bitownite (An70–An90) e anortite (An90–An100) (Figura 

10a). 

Todas as plagioclases são triclínicas. Para altas temperaturas, esta solução sólida é 

“praticamente” completa. 
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Figura 10 – Diagramas ternários: a) Plagioclases e feldspatos alcalinos de alta temperatura (Deer et al., 1963); 
b) Extensão da solução sólida no sistema Or-Ab-An a Págua = 1 kbar (Ribbe, 1975) 
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Figura 11 – Diagramas binários: a) Diagrama de fases para as plagioclases; b) Diagrama de fases para os feldspatos alcalinos 
(adaptados de Smith & Brown, 1988) 
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Praticamente, porque pela Figura 10a podemos constatar que, acima de 800 ºC e abaixo de 

1430 ºC aproximadamente para Ab47–Ab75, existe uma estreita faixa entre a albite β e a anortite 

(com empacotamento de corpo centrado) onde não há miscibilidade. Se rapidamente arrefecidas, 

as plagioclases não apresentam imiscibilidade. A anortite apresenta também fases de baixa 

(empacotamento de face primitiva) e alta temperatura (empacotamento de corpo centrado) (Figura 

11a). A Figura 11a apresenta ainda as três zonas de imiscibilidade ou de intercrescimento como 

resultado de lento arrefecimento a baixa temperatura: peristerite (An2–An15), Bøggild (An47–An58) e 

de Hunttenlocker (An60–An85). 

Entre as variedades potássica e cálcica, a solução sólida é, de certo modo, limitada, já que a 

notável diferença entre os raios iónicos conjugada com a diferença na carga eléctrica dos mesmos 

iões, não é acompanhada pela possibilidade de substituição atómica isomórfica que colmate estas 

diferenças (Figura 10a). 

A composição química teórica da albite, da anortite e da ortoclase é a seguinte: 

- albite – 11,8% de Na2O, 19,4% de Al2O3 e 68,8% de SiO2; 

- anortite – 20,1% de CaO, 36,6% de Al2O3 e 43,3% de SiO2; 

- ortoclase – 16,9% de K2O, 18,4% de Al2O3 e 64,7% de SiO2. 

 

A dureza dos feldspatos, na escala de Mohs, varia entre 6 e 6½ (Anexo IV). 

Com excepção da cerâmica de construção, o feldspato é a segunda matéria-prima mais 

importante na formulação de pastas para a indústria cerâmica, a seguir à argila. O feldspato funde 

a uma temperatura inferior à do quartzo, quando no estado de fusão, dissolve em primeiro lugar 

parte do quartzo e depois parte das fases minerais formadas até então. 

Nos feldspatos, o conteúdo em alcalis actua como fluxo e o seu elevado valor é responsável 

pela sua fusão a temperaturas relativamente baixas e também pela reactividade com outros 

componentes durante a cozedura. Um fluxo cerâmico é uma substância que, adicionada à massa 

ou barbotina cerâmica, permite a formação de uma fase líquida a temperatura mais baixa que o 

habitual. Esta fase líquida, ao arrefecer, transforma-se em vidro que liga os componentes 

formadores de modo a conferir a resistência mecânica desejada. Porém, o vidro formado não 

poderá ser excessivo causando a deformação e a distorção do corpo cerâmico. 

O feldspato moído actua nas pastas cerâmicas como um componente de carga, ou estrutural 

semelhante ao quartzo moído quando este é cozido abaixo a baixas temperaturas. A temperaturas 

elevadas aumenta a densidade do corpo por efeito da sua fusão e vitrificação, causando retracção 

apreciável, devido à excessiva vitrificação. 

A distribuição dimensional do grão do feldspato moído tem influência substancial na fusão e 

na transparência, ainda que o valor deste parâmetro varie de aplicação para aplicação. Quanto 

mais finamente moído for o feldspato, mais extensa é a transformação e mais baixa será a 

temperatura de vitrificação. 

As plagioclases cálcicas fundem a temperaturas elevadas (1400–1500 ºC) e por este facto e 

também por poderem ter associados minerais penalizantes portadores de ferro e titânio, 
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geralmente não são utilizadas em cerâmica, salvo em alguma função especial. Os feldspatos 

sódicos actuam como fluxo de forma mais eficaz que os feldspatos potássicos. As temperaturas 

de fusão normalmente consideradas para o feldspato potássico (FK ou feldspato-K) e feldspato 

sódico (FNa ou feldspato-Na) são próximo de 1150 ºC e 1118 ºC respectivamente. Para além 

disto, a viscosidade de fusão do FK é superior à do FNa. O FK origina vidro de maior viscosidade, 

maior resistência mecânica e maior transparência que o FNa. O FK reduz a contracção térmica, 

enquanto que o FNa reduz a expansão térmica. 

Os feldspatos ricos em lítio apresentam um poder fundente mais eficaz, sendo também 

fequentemente utilizados na indústria cerâmica. 

Na indústria cerâmica tradicional, só os feldspatos alcalinos têm interesse. O FK funde 

incongruentemente, isto é, funde gradualmente durante um amplo intervalo de temperaturas. Este 

facto propicia que facilmente se liberte a fase gasosa. O FNa funde mais rapidamente, podendo 

levar à sobrecozedura e à deformação do corpo cerâmico, causada pela retenção da fase gasosa, 

que não tem tempo de se libertar, provocando o aumento da porosidade. 

As temperaturas de contracção, de vitrificação, de amolecimento, de fusão e de fluidez nos 

feldspatos alcalinos estão relacionadas com os teores de sódio e potássio. As temperaturas de 

início da vitrificação, os intervalos de vitrificação e de fusão sobem com a diminuição do valor total 

de Na2O + K2O e com o aumento da razão K2O/ Na2O. 

Os feldspatos alcalinos podem ocorrer naturalmente com cores branca, amarelada, 

avermelhada, azulada ou esverdeada, enquanto que a cor das suas fusões é branca ou cinzenta 

clara. O material fundido deve ainda apresentar uma cor uniforme e sem manchas. 

O conteúdo de iões contaminantes por substituição isomórfica (habitualmente ferro) na sua 

estrutura, e a presença de outros minerais (geralmente micas e quartzo) como parte integrante da 

massa mineral do feldspato, deve ser o mais baixo possível. 

Os feldspatos são minerais principais da maioria das rochas ígneas. Ocorrem com 

granulometria fina e misturados com os outros minerais. Os pegmatitos (Dinis, 1999) constituem a 

principal fonte de feldspatos. Os aplitos (Matos, 1999), os sienitos nefelínicos, as arcoses (Lisboa, 

1998a, 1998b) e alguns filões graníticos (Matias & Pacheco, 1998) são também fontes de 

feldspatos. 

Os feldspatos que se consomem em Portugal advêm, quer da exploração de filões 

pegmatíticos a aplopegmatíticos, quer da extracção de areias feldspáticas de depósitos de 

alteração ou antigas escombreiras de explorações mineiras, quer finalmente da importação (Velho 

et al., 1998). As principais unidades nacionais de exploração de feldspatos localizam-se nos 

distritos de Guarda, Viseu e Porto, embora ocorram também pequenas explorações nos distritos 

de Viana do Castelo, Vila Real e Braga. A escassez deste recurso mineral imprescindível na 

indústria cerâmica tem conduzido a alguns estudos de prospecção, pesquisa e de avaliação de 

potencial de aplicabilidade cerâmica (Grade et al., 1994; Ramos & Oliveira, 1980). 
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2.2.6. Talco 

O talco insere-se dentro do grupo pirofilite-talco (Tabela 2). Este grupo compreende minerais do 

tipo 2:1 ou T:O:T, caracterizados geralmente pela ausência de substituições atómicas isomórficas. 

Assim sendo, a carga eléctrica das células unitárias é zero (x = 0) e por isso, os minerais deste 

grupo são muito estáveis, em termos estruturais e químicos. No entanto, as substituições atómicas 

isomórficas podem ter lugar nas folhas tetraédrica (Si4+ por Al3+ ou Fe3+) e octaédrica. 

À semelhança do grupo anterior, este grupo subdivide-se em dois subgrupos, um dioctaédrico 

representado pela espécie mineral denominada pirofilite, Al2Si4O10(OH)2, e outro trioctaédrico 

representado pela espécie mineral denominada talco, Mg3Si4O10(OH)2. 

 

TALCO (2:1) 

2Si4O10.Mg6(OH)4 = Mg3Si4O10(OH)2 

Trioctaédrica 

 

Figura 12 – Modelo estrutural do talco (Grim, 1968; Klein & Hurlbut, 1999) 

O talco “puro”, triclínico, contém: 31,7% de MgO, 63,5% de SiO2 e 4,8% de H2O. 

O talco, devido às suas características cristaloquímicas, insere-se na sistemática dos 

minerais argilosos, mas não apresenta propriedades próprias das argilas, tais como, plasticidade e 

capacidade de troca catiónica. 

Uma das características singulares do talco é a sua baixa abrasividade, por comparação com 

os caulinos ou carbonatos de cálcios (naturais ou artificiais). Tal facto deve-se à clivagem basal 

(001) perfeita e à geometria lamelar das partículas que apresentam muita flexibilidade, para além 

de não ter o quartzo como contaminante. 

Os contaminantes usuais do talco são: dolomite, clorite, magnesite, serpentina, tremolite, 

antofilite e actinolite, e a respectiva presença está relacionada com a sua génese. A origem do 

talco pode ter lugar a partir da transformação por acção hidrotermal ou por metamorfismo de 

contacto de rochas carbonatadas ou de rochas ultrabásicas, compreendendo dois processos, a 

serpentinização e a esteatização. 
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O talco possui, em seco ou queimado, de uma forma geral, elevado grau de brancura, 

macieza, poder lubrificante, elevada refractariedade, baixa condutividade térmica e eléctrica, baixa 

higroscopia, inércia química e reduzida retracção quando cozido. Tem a dureza mais baixa na 

escala de Mohs, que corresponde a 1 (Anexo IV). 

Como matéria-prima cerâmica entra na composição de pastas no fabrico de loiça utilitária, 

refractários, porcelana, revestimento e materiais de elevada resistência mecânica e térmica 

(isoladores). Confere ao produto final textura e cor uniformes e proporciona ainda o aumento da 

resistência térmica. Permite uma queima mais baixa, baixando a temperatura de cozedura, diminui 

a retracção e aumenta a resistência mecânica. Tem o inconveniente de estreitar a faixa de 

temperatura de queima. Pode ainda proporcionar retracção diferencial e laminação em corpos 

cerâmicos prensados, se a granulometria não tiver sido devidamente controlada. 

Nos anos mais recentes, a indústria cerâmica tem vindo a procurar desenhar massas ou 

barbotinas que cozam a temperaturas cada vez mais baixas, sem detrimento da qualidade dos 

produtos finais. Uma das formas de conseguir este propósito é recorrer a matérias-primas com fina 

granulometria e utilizando fundentes, com saliência para os feldspatos ou, então, combinações de 

matérias-primas com poder fundente cada vez maior. O talco, quando adicionado à caulinite, 

funciona como fundente. 

Em Portugal existem dois depósitos de talco de baixa qualidade, um localizado em Soeira, 

concelho de Vinhais e outro em Vale da Porca, concelho de Macedo de Cavaleiros. Do ponto de 

vista genético, o talco destes depósitos é originado por metamorfismo de contacto de rochas 

ultrabásicas (Ramos et al., 1982; Ramos et al., 1989). Com esta amostra a nível nacional é fácil 

entender que praticamente todo o talco consumido em Portugal, é proveniente de importação. 

Sobretudo se a qualidade for um factor preponderante. 

A utilização de talco na indústria cerâmica permite, devido ao seu elevado ponto de fusão (≈ 

1500 ºC), que a sua estrutura persista estável até cerca de 900 ºC. A sua acção fundente devida 

ao MgO e a sua baixa expansão térmica permitem baixar e encurtar as temperaturas de cozedura 

quando misturado com outras matérias-primas apropriadas. O talco é incorporado, 

particularmente, em pastas de azulejo e de louça sanitária e de mesa. 
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Capítulo 3. CLASSIFICAÇÃO, UTILIZAÇÃO, GÉNESE E 

MERCADO 

3.1. CLASSIFICAÇÃO E UTILIZAÇÃO CERÂMICA DAS ARGILAS CAULINÍTICAS E 
DA ARGILA COMUM 

As matérias-primas argilosas têm hoje uma utilização muito vasta e variada, mas é no 

campo da indústria cerâmica que ainda reside a grande parte do seu consumo. O conceito de 

“argila cerâmica” converge para a aplicação industrial mais habitual e de maior tradição na 

história da humanidade: a utilização do barro na produção de utensílios cozidos pelos nossos 

antepassados. Um recente e mais lato conceito de “argila cerâmica” reporta-nos para a ciência 

de materiais, onde a componente artificial cada vez mais se sobrepõe à componente natural. 

As argilas, do ponto de vista de utilização industrial, são comummente classificadas em 

argilas especiais e argilas comuns (Velho et al., 1998; Gomes, 2002). Em primeiro lugar, a 

subdivisão das argilas em especiais e comuns tem a ver com o valor económico dos produtos 

fabricados com as próprias. Em segundo lugar, as argilas especiais, relativamente às argilas 

comuns, jazem em depósitos de menor volume e em número mais reduzido, têm composições 

mais simples que lhes conferem propriedades muito próprias, requerem tratamentos muito mais 

complexos e de maior custo, e com elas fazem-se produtos com valor comercial 

substancialmente mais elevado. 

Consideram-se argilas especiais: o caulino (“china-clay”), a bentonite, as argilas fibrosas, 

as argilas refractárias (“fire-clays”) e as argilas refractárias e plásticas (“ball-clays”). A argila do 

tipo “ball-clay” e o caulino são designadas também “argilas cauliníticas” por serem “ricas” em 

caulinite, pois a caulinite é o mineral argiloso mais abundante nestes materiais. 

Entre as argilas comuns destacam-se dois tipos, determinados pela sua utilização: a argila 

para tijolo (“brick-clay“), com a qual se produz tijolo (maciço, furado e face à vista), telha, 

abobadilha, ladrilho e mosaico e a argila para olaria (“pottery-clay"), com a qual se produz 

cerâmica utilitária e ornamental de terracota. Terracota (“terra-cotta”) definia, originalmente, 

qualquer peça de argila vermelha cozida para uso utilitário. Actualmente, designa um tipo de 

cerâmica predominantemente decorativa, de pasta de cozedura vermelha, bastante porosa, 

sem vidrado e sem decoração, distinguindo-se as peças da tradicional olaria de barro vermelho 

pela textura grosseira e características marcadamente artesanais. 

A classificação proposta por Harvey (2000) e por Harvey & Keeling (2002) agrupa as 

argilas industriais em quatro categorias, com base em estudos dos depósitos, função da 
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sofisticação dos produtos com elas fabricados e das tecnologias necessárias para os 

desenvolver. A categoria 1 inclui as argilas de alta qualidade e de ocorrência muito escassa. 

Requerem alta tecnologia para o seu processamento e investimentos elevados para produção 

em larga escala e fornecem, tanto os mercados nacionais, como os mercados internacionais. 

Estas argilas são utilizadas como padrão de qualidade. A categoria 2 engloba as argilas de 

qualidade e de ocorrência relativamente rara. Requerem alta tecnologia para o seu 

processamento, são produzidas em pequena escala e destinam-se a pequenos nichos dos 

mercados nacionais e internacionais. A categoria 3 compreende as argilas de qualidade 

mediana e de ocorrência relativamente abundante. Requerem, usualmente, moderada 

tecnologia de processamento e destinam-se predominantemente a mercados locais. A 

categoria 3 é subdividida na categoria 3A e na categoria 3B. Enquanto na categoria 3A são 

incluidas as argilas que podem ser processadas para um mercado específico, a categoria 3B 

respeita às argilas que são utilizadas nos mercados sem grande especificidade. A categoria 4 

abrange as argilas de baixa qualidade e de ocorrência abundante. O processamento 

tecnológico é baixo ou mesmo inexistente. A produção pode ser em grande escala e destina-se 

a mercados locais. Estas argilas poderão estar sujeitas a constrangimentos políticos, 

geográficos, ambientais, etc, que tornam economicamente inviável a sua exploração e 

comercialização. 

A primeira classificação apresentada, argilas especiais versus argilas comuns, é a mais 

simplista, e de uso corrente, nomeadamente pelos industriais que exploram e transformam 

estes materiais. 

 

Figura 13 – Classificação de materiais cerâmicos com base na cor e na natureza das 
matérias-primas em atmosfera oxidante (Gomes, 1990, 2002) 
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As argilas utilizadas na indústria cerâmica também foram objecto de várias tentativas de 

classificação. A natureza e a cor, após cozedura das matérias-primas, serviram de base a 

Gomes (1990, 2002) para o estabelecimento de uma outra classificação de materiais cerâmicos 

que engloba três tipos: cerâmicos de pasta branca, cerâmicos de pasta vermelha e cerâmicos 

refractários (Figura 13). 

No que concerne aos materiais cerâmicos, consideram-se vulgarmente divididos em 

clássicos ou tradicionais e em avançados ou técnicos. Os materiais clássicos incluem a 

cerâmica utilitária e decorativa (faiança e porcelana), cerâmicos de construção (tijolo, 

abobadilha e telha) e cerâmica de acabamento, agrupando esta os subsectores da cerâmica de 

de revestimento (azulejo, tijolo face à vista, tijoleira, klinker, grés, grés porcelanato e 

porcelanato) e cerâmica sanitária. 

Esta classificação, directamente relacionada com os campos de aplicação, é estabelecida 

em função de alguns parâmetros intrínsecos aos produtos, tais como, a porosidade (poroso ou 

não poroso), recobrimento (presença ou ausência de vidrado), cor da pasta (corada ou branca) 

e tipologia das matérias-primas. Os parâmetros atrás referidos serviram de base à classificação 

dos materiais cerâmicos desenvolvida por Parras (1996), modificada da classificação de 

Enrique & Amorós (1985), exposta na Tabela 5. 

Tendo em consideração o grau de porosidade dos cerâmicos (excepto os cerâmicos de 

revestimento), os porosos são aqueles que têm uma capacidade de absorção de água 

compreendida entre 10–20% em peso, enquanto que os cerâmicos não porosos têm uma 

capacidade de absorção de água inferior a 10%. O cerâmico não poroso corresponde ao 

cerâmico vitrificado ou gresificado. O vidrado consiste numa capa vítrea, colorida ou não, que 

pode ser aplicada a cerâmicos porosos. 

Quanto à cor da pasta, os produtos cerâmicos nos de pasta branca e de pasta corada, em 

que esta é caracterizada, em termos genéricos, por tons variados de vermelho, sendo o ferro, o 

manganésio e o magnésio os principais elementos cromóforos. As argilas que cozem vermelho 

podem ser classificadas de acordo com o respectivo teor de carbonatos: baixo, médio e alto. As 

argilas que cozem branco são, em regra, utilizadas para produzir corpos cerâmicos brancos. 

Tijolo, telha e abobadilha são produzidos com argilas que cozem em tons de vermelho e 

em cuja composição participam ou não carbonatos. Louças, sanitária e de mesa, são 

produzidas com argilas que cozem branco. No azulejo, tradicionalmente para revestimento de 

parede e na tijoleira para revestimento de pavimento, tanto se usa argila que coze em tons de 

vermelho, como argila que coze em tons de branco, e por vezes argilas refractárias. 

Os cerâmicos de revestimento, quer extrudidos, quer prensados, dividem-se em dois 

grupos: porosos com absorção de água superior a 10% e de baixa porosidade com absorção 

de água inferior a 10%. Os produtos de baixa porosidade, ou seja com absorção de água (E) 

baixa, dividem-se em quatro classes de acordo com a Tabela 68. Os produtos não porosos são 

também chamados gresificados. 
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Tabela 5 – Classificação dos materiais cerâmicos resultante da adaptação por Parras (1996) da classificação de Enrique & Amorós (1985) 

Tipo de 

material 

cerâmico 

Recobrimento 
Cor da 

pasta 

Classe 

cerâmica 
Campo de aplicação Gama de cozedura Matéria-prima 

Estrutural; 

olaria 
Tijolo; telha 900 – 1000 ºC 

Margas calcárias; margas argilosas; 

argilas calcário-ferruginosas 
Corada 

Refractários Tijolo e peças de fornos industriais 
Variável (dependendo da 

matéria prima empregada) 

Argilas refractárias; 

Óxidos de alumínio 
Sem vidrado 

Branca Louça 
Tijolo de fornos; louça de mesa; 

filtros depuradores 
1200 – 1250 ºC Argilas brancas 

Corada Majólica Revestimentos; louça de mesa 920 – 980 ºC Argilas calcárias e ferruginosas 

Poroso 

Com vidrado 
Branca Louça Louça; revestimento 

900 – 1000 ºC 

1250 – 1280 ºC 

Argilas brancas com feldspato, 

quartzo e carbonatos 

Corada Grés Pavimentos de grés vermelho 950 – 1100 ºC 
Argilas brancas com feldspato e 

quartzo Sem vidrado 

Branca Porcelana Material para odontologia 1200 ºC Argilas cauliníticas feldspáticas 

Corada Grés 
Pavimentos; louça de mesa; 

recipientes resistentes a ácidos 
1100 – 1300 ºC 

Argilas brancas com feldspato e 

quartzo 

Não 

Poroso 

Com vidrado 

Branca Porcelana 
Louça de mesa; membranas 

eléctricas isoladoras 
1200 – 1600 ºC 

Argilas cauliníticas com quartzo e 

feldspato; materiais fosfatados e 

cordieríticos 
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A cerâmica utilitária e decorativa, que compreende a faiança e a porcelana é, em geral, de 

pasta branca. A diferença principal entre faiança e porcelana reside no grau de porosidade, nula 

ou quase nula na porcelana e maior na faiança. 

 

3.2. CAULINO 

O caulino é uma argila caulinítica com características refractárias de cor branca, ou próximo 

da branca, que permanecerá ou até melhorará após secagem e cozedura. É composto 

maioritariamente por minerais argilosos dioctaédricos do grupo do caulino-serpentina, em regra, 

caulinite e/ou halloysite. Na sua composição participam maioritariamente um ou mais minerais 

argilosos. Outros minerais argilosos podem estar presentes como minerais acessórios, entre os 

quais, minerais do grupo da ilite, assim como minerais não argilosos, tais como, quartzo e 

feldspatos. 

O termo caulino, segundo Chen et al. (1997) deriva da “corrupção fonética” do nome da 

localidade chinesa “Kauling” (Gaoling), que significa “alta colina”, situada a cerca de 45 km a 

Nordeste da cidade de Chingtehchien (Jingdezhen), primeiro centro mundial de fabrico de 

porcelana desde o ano 800 DC, na província de Kiangsi (Jianxi). 

Uma das definições mais amplamente aceite sobre a definição de caulino é proposta por 

Ross & Kerr (1931), que será o equivalente ao termo “china-clay”: 

 

“caulino é toda a rocha massiva composta essencialmente por minerais 

argilosos com baixo conteúdo em ferro e geralmente de cor branca ou próximo 

do branco. Os minerais argilosos do caulino são aluminossilicatos hidratados 

de composição aproximada 2SiO2·Al2O3·2H2O. A caulinite é o mineral principal 

que caracteriza a maior parte dos caulinos, mas podem ocorrer outros minerais 

do subgrupo do caulino-serpentina (dioctaédrico) em maior ou menor 

quantidade.” 

 

Do ponto de vista comercial, outra definição de caulino, é apresentada por Patterson & 

Murray (1984): 

 

“caulino é uma argila constituída fundamentalmente por caulinite ou por 

minerais do grupo do caulino, que no estado natural ou tratado apresenta cor 

branca ou quase branca, que coze branco ou quase branco e que pode ser 

beneficiada para ser utilizada em cerâmica branca, papel, borracha, tintas e 

usos similares.” 

 

O caulino residual (no estado natural, denominado caulino bruto), em regra, possui baixo teor 

de fracção argilosa (10% a 25%, em média), não possuindo características próprias duma argila, 
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mas sim as de uma rocha alterada, rica em feldspato, que se evidencia no produto extraído após 

tratamento por refinação (denominado caulino lavado). Comparativamente, o caulino sedimentar 

(no estado natural denominado também caulino bruto) é, em regra, mais rico em fracção argilosa 

do que o caulino residual, fracção cujo teor aumenta igualmente após refinação no caulino lavado 

e, como tal, evidencia as características próprias duma argila (Gomes, 2002). O rendimento de 

caulino proveniente de uma rocha caulinífera varia habitualmente entre 10% e 20%. O caulino 

lavado para uso cerâmico deve possuir os seguintes requisitos: Al2O3 > 36% (> 34% para caulino 

de segunda qualidade), TiO2 < 1,1% (< 1,5% para caulino de segunda qualidade) e cor banca 

após queima a 1400 ºC. Os caulinos sedimentares possuem, em regra, teores mais elevados (> 

1%) de TiO2 (rútilo, anatase ou ilmenite) e de Fe2O3 (hematite, goethite ou limonite) que os 

caulinos residuais (Gomes, 1990). 

O caulino é uma matéria-prima que apresenta carácter refractário e ponto de fusão à 

temperatura ~1850 ºC. Tem baixa condutividade térmica e eléctrica, é hidrofílico e dispersa 

facilmente em água (Murray 1999). 

Murray & Keller (1993) descrevem que a utilização de caulinos é governada por vários 

factores, incluindo as condições geológicas sobre as quais os depósitos são formados, as suas 

composições minerais e as suas propriedades físicas, químicas e ópticas, e, neste mesmo 

sentido, Gomes (2000) refere que a geologia representa o principal condicionador da composição 

do caulino (mineral e química) e características texturais, com reflexo no processamento, nas 

propriedades, nos mercados e na economia. 

 

3.2.1. Depósitos do tipo residual ou primário 

Existem depósitos de argila designados residuais ou primários que resultam da alteração 

química residual (in situ), sem grande transporte físico (depósitos autóctones) da rocha-mãe 

original (rochas ígneas, metamórficas e até mesmo sedimentares) rica em feldspatos, micas e 

outros aluminossilicatos. 

O caulino deste tipo genético é produto de um processo geoquímico denominado caulinização 

que altera e decompõe os minerais primários, em especial feldspatos e micas, originando como 

minerais secundários dominantes a halloysite e a caulinite. 

Entre os factores principais que influenciam o processo de caulinização, citam-se os 

seguintes (Smirnov, 1982): 

- O clima, a temperatura e a pluviosidade, desempenham um papel decisivo no 

desenvolvimento do perfil de meteorização. Maiores pluviosidades e maiores amplitudes 

térmicas favorecem a alteração; 

- A composição da rocha-mãe diferencia em grande medida o perfil de meteorização. As 

rochas ácidas, ricas em Al2O3 e SiO4, são as mais favoráveis à transformação em argilas; 
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- As estruturas geológicas condicionam a morfologia de algum tipo de depósito. Os 

fenómenos tectónicos e a circulação de fluidos hidrotermais, através da rede de fracturas, 

favorecem a alteração da rocha-mãe; 

- O relevo, as elevações e as depressões, asseguram, sob a influência da rede de 

drenagem, a percolação da água meteórica até ao nível freático; 

- A hidrogeologia, os depósitos residuais formam-se em zonas superficiais acima do nível 

freático; 

- A idade geológica da formação de depósitos de caulino primário está ligada a períodos da 

história da Terra. As melhores condições físico-químicas para a formação de depósitos de 

meteorização em meios naturais decorreram durante largos períodos de interrupção de 

regressão marinha. 

 

A dissolução de minerais relativamente solúveis, em especial feldspatos, e a sua substituição 

por minerais menos insolúveis, é o factor que governa a tendência geral para a alteração de 

estruturas químicas mais complexas, com altas constantes de solubilidade, para estruturas 

quimicamente mais simples, com baixas constantes de solubilidade, tal como caulinite e outros 

minerais argilosos (Stoch, 1985). 

A alteração dos feldspatos (processo directo) e da moscovite (processo indirecto) pode ter 

lugar através de dois mecanismos distintos nos quais a água, meteórica e acidificada por efeito do 

CO2 dissolvido, magmática ou metamórfica desempenha um papel primordial (Klein & Hurlbut, 

1999; Gomes, 2002;): 

Processo directo: 

 CO2 (aq) + H2O  H+ + -
3HCO  Equação 1 

 2KAlSi3O8 + 2H+ + H2O →  2K+ + Al2Si2O5(OH)4 + 4SiO2 Equação 2 

 feldspato-K caulinite 

 2KAlSi3O8 + 11H2O →  2K+ + 2OH– + Al2Si2O5(OH)4 + 4H4SiO4 Equação 3 

 feldspato-K caulinite ácido silícico 

 2NaAlSi3O8 + H2O + 2H+ →  Al2Si2O5(OH)4 + 4SiO2 + 2Na+ Equação 4 

 feldspato-Na caulinite sílica 
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Processo indirecto: 

 3KAlSi3O8 + 2H + →  KAl3Si3O10(OH)2 + 6SiO2 + 2K+ (greisenização) Equação 5 

 feldspato-K moscovite sílica 

 3KAlSi3O8 + 12H2O + 2H+ →  2K+ + KAl3Si3O10(OH)2 + 6H4SiO4 Equação 6 

 feldspato-K moscovite ácido silícico 

 2KAl3Si3O10(OH)2 + 3H2O + 2H+ →  3Al2Si2O5(OH)4 + 2K+ (caulinização) Equação 7 

 moscovite caulinite 

 

Segundo Gomes (2002), o ambiente geológico e geoquímico favorável ao desenvolvimento 

da caulinização primária deve satisfazer os requisitos seguintes: 

 

1. O sistema permitir a remoção de Ca2+, Mg2+, Fe2+, Na+ e K+ dos minerais percursores, o 

que acontece quando: 

a) a precipitação excede a evaporação; 

b) os sistemas de drenagem facilitam a renovação e a lixiviação forte de catiões 

alcalinos e calco-alcalinos; 

c) a rocha-mãe é permeável, devido a fissuração ou fracturação; 

d) a água pode percolar; 

e) se verifica a oxidação de Fe2+ para Fe3+; 

f) existe alternância climática (estação seca alternante com estação húmida). 

2. O sistema ter pH ácido, que se verifica quando: 

a) os fluidos aquosos, águas meteóricas, contêm em solução gás carbónico do ar ou 

ácidos orgânicos derivados de matéria orgânica, viva ou morta; 

b) os fluidos gasosos e líquidos hidrotermais contêm SO2, N2, HF, CH4, NaCl, KCl, 

etc. 

3. Houver no sistema uma relação Al:Si alta, factor que ocorre quando: 

a) o silício é mobilizado e removido em meio ácido; 

b) o alumínio é imobilizado e concentrado em meio ácido e forma polímeros Al–OH 

ou polímeros Al–Si–OH. 

 

Ainda segundo Gomes (2002), a dissolução dos minerais primários em solução aquosa 

implica a ruptura das ligações interatómicas das estruturas cristalinas desses minerais. Admite-se 

que o primeiro passo para a dissolução seja a troca dos catiões alcalinos e alcalino-terrosos pelo 

protão H+, seguida da hidrólise de grupos Si–O–Si… e Si–O–Al…, e a formação dum gel 

Si–Al–OH, no qual se verificará a nucleação e crescimento das fases secundárias. No caso do 

mineral primário ser um tectossilicato, por exemplo um feldspato, admite-se que a dissolução em 

meio natural seja congruente, isto é, não se forme resíduo sólido com composição química 
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diferente da do mineral primário pré-existente. No caso do mineral primário ser um filossilicato, por 

exemplo mica ou clorite, a alteração pode ter lugar por transformação da estrutura do mineral 

primário pré-existente por efeito de difusão atómica, crescendo as estruturas das fases 

secundárias em coerência estrutural com a estrutura primária mãe. Em qualquer dos casos, a 

dissolução é mais activa em locais com maior energia livre, tais como: concentrações de defeitos 

estruturais, arestas ou vértices dos cristais, microfissuras e intersecções de planos de clivagem. 

Nesses locais, num primeiro estádio, formam-se figuras de corrosão com contornos geométricos 

rômbicos, as quais crescem e passam a evidenciar contornos circulares. 

As perturbações dos sistemas minerais são fortemente influenciadas pelo meio onde estão 

inseridos. Isto é, as variações na topografia, variações na morfologia dos terrenos que facilitem a 

drenagem, a organização da rede de fissuração ou fracturação da rocha-mãe que facilite a 

permeabilidade, temperaturas e humidades elevadas que promovam a agressividade dos fluidos, 

um coberto vegetal vasto e desenvolvido que facilite, quer a formação de ácidos orgânicos, quer a 

permanência de humidade, das variações mineralógicas e texturais locais e regionais e ocorrência 

ou não de depósitos detríticos constituem, todos eles, requisitos importantes para que a 

caulinização possa ter lugar. 

Os processos de caulinização apresentam algumas variáveis que importa determinar. As 

mais importantes são: temperatura, pressão e composição dos fluidos e dos minerais do subgrupo 

da caulinite. Mas, o processo de caulinização é complexo, no que respeita às condições sob as 

quais esta ocorre, com especificidades que permitem considerar dois mecanismos de alteração 

distintos: meteórico e hidrotermal ou misto. 

A meteorização das rochas feldspáticas, especialmente em regiões de clima tropical, 

caracterizado por ter duas estações distintas, uma húmida e outra seca, temperatura 

constantemente elevada e pluviosidade variável mas intensa quando chove, favorece a 

meteorização intensa em profundidade que lixivia totalmente os catiões (alcalinos e alcalino-

terrosos) mais móveis (Na+, K+, Ca2+, Mg2+) e também o Fe2+ e a lixiviação parcial do Si4+, e que se 

verifique, a recombinação do Al3+ e do Ti4+ (menos móveis) com o silício sobrante. Estas 

condições promovem a formação de depósitos argilosos, fundamentalmente de tipo caulinítico, 

onde o meio ácido promove a lixiviação do ferro dos produtos do perfil de alteração pelos ácidos 

silícico e húmicos que surgem de uma vegetação exuberante em climas quentes com alternância 

de chuva e seca. A descida lenta e sincronizada do nível freático com a acção da decomposição 

química das rochas subjacentes, potencia a formação de perfis de alteração muito desenvolvidos 

e, num caso extremo, originam depósitos bauxíticos (ricos em alumínio) (Rodríguez & Torrecillas, 

2002). 

A meteorização pode envolver a acção de fluidos meteóricos de baixa temperatura (até 

40 ºC) e ocorre, geralmente, à superfície ou próximo da superfície. Os efeitos desta meteorização 

podem fazer-se sentir até 100 m de profundidade. 

Existem também depósitos de argila que se formam em campos geotérmicos, onde se verifica 

a chamada alteração hidrotermal em rochas geralmente ácidas ígneas e metamórficas, pela 
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circulação de fluidos quentes através de estruturas tectónicas, ou pelo calor libertado durante o 

lento arrefecimento das massas intrusivas sobre os materiais suprajacentes (Rodríguez & 

Torrecillas, 2002). As rochas graníticas são as rochas com maior apetência aos processos de 

caulinização hidrotermal. Os fluidos hidrotermais, de temperatura superior a 5 ºC relativamente à 

temperatura do ambiente envolvente, podem ter origem meteórica, metamórfica e magmática, e 

produzem interacções químicas com os minerais primários, das quais resultam minerais 

secundários, entre os quais, de acordo com Gomes (2002), se destacam os minerais argilosos, 

por efeito de: 

- transformação de silicatos de alta temperatura pré-existentes; 

- transformação de minerais argilosos pré-existentes; 

- precipitação directa a partir dos fluidos. 

 

O grau de alteração e o tipo dos produtos de alteração, controlados pela composição, 

salinidade, temperatura e pressão dos fluidos, conferem à rocha encaixante uma estrutura zonada. 

São os fluidos ácidos de temperatura elevada, muito agressivos, que lixiviam da rocha-mãe 

elementos químicos e que produzem os depósitos de caulino de origem hidrotermal. Enxofre 

nativo e a alunite são constituintes habituais deste tipo de alteração hidrotermal. É o que sucede, 

por exemplo, nas fumarolas e sulfataras das Furnas (S. Miguel, Açores) onde foi identificada a 

associação: enxofre nativo, alunite, caulinite, esmectite (Gomes, 2002). 

A caulinização associada a actividade hidrotermal apenas ocorre nos depósitos de caulino 

relacionados com sulfataras. Neste tipo de depósitos, rochas vulcânicas ácidas, entre as quais 

vidros vulcânicos, são caulinizadas por acção de fluidos sulfurosos, podendo formar-se compostos 

de sílica microcristalina, cristobalite, alunite, dickite, nacrite e pirofilite. 

A Figura 14 relaciona os domínios de estabilidade termodinâmica dos minerais caulinite, 

moscovite, feldspato potássico e pirofilite, de acordo com a temperatura e a actividade da razão 

K+/H+ à pressão de 500 bar. 

A temperatura para a estabilidade da caulinite e dos seus polimorfos, dickite e nacrite, à 

pressão de 500 bar, situa-se abaixo de ~280 ºC para pH < 3. Acima desta temperatura, é a 

pirofilite que passa a ser estável. Os minerais do subgrupo do caulino são estáveis para pH ácido, 

enquanto que a moscovite ou a ilite representam fases intermédias da alteração do feldspato 

potássico estável respectivamente para pH > 4 e pH > 6 para altas e baixas temperaturas (Figura 

14). 

Na maioria dos casos, é muito difícil dissociar, sem ambiguidade, os efeitos do meteorismo ou 

intemperismo dos efeitos do hidrotermalismo, porque os produtos formados por processos 

hidrotermais, que têm lugar a temperaturas superiores às que caracterizam os processos 

meteóricos, podem atingir valores máximos da ordem de 300–400 ºC e são, em regra, afectados 

subsequentemente, por processos meteóricos. 

Segundo Bristow (1977), a alteração hidrotermal, que promove uma caulinização incipiente, é 

um pré-requisito para o desenvolvimento da caulinização por actuação dos agentes meteóricos. 
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Nos depósitos de caulino a meteorização está sempre presente, em maior ou menor grau. 

Mesmo que no início a caulinização tenha tido uma origem hidrotermal, da sobreposição duma 

acção meteórica posterior resultará um reequilíbrio, por exemplo, em termos isotópicos, que 

dificultará a discriminação da influência da componente hidrotermal. 

 

 

Figura 14 – Domínios de estabilidade termodinâmica dos minerais caulinite, moscovite, 
feldspato potássico e pirofilite (Brown et al., 1988) 

A estrutura dos depósitos residuais é irregular, variando de local para local consoante o grau 

de alteração, e as argilas que neles ocorrem caracterizam-se por possuírem propriedades 

tecnológicas distintas das propriedades tecnológicas próprias de argilas com a mesma 

denominação, mas de depósitos sedimentares (Gomes, 2002). 

 

3.2.2. Depósitos do tipo sedimentar, secundário ou redepositado 

Os depósitos sedimentares ou redepositados apresentam sedimentos que foram erodidos, 

transportados e depositados e no seu modo de ocorrência habitual apresentam estrutura tabular 

geralmente estratificada. 

Os depósitos de caulino deste tipo genético situam-se nas proximidades de maciços 

cristalinos que foram submetidos a forte alteração. São depósitos que resultam da acumulação 

dos produtos da alteração em bacias tectónicas ou plataformas topográficas, situadas na base dos 
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referidos maciços que foram transportados por cursos de água e apresentam estratos cauliníferos 

e cauliníticos individualizados ou associados a níveis argilosos, siltosos ou arenosos com seixos e 

calhaus, podendo incorporar camadas carbonáceas mais ou menos espessas. 
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Figura 15 – Explorações de caulino em Portugal no ano de 2000 

A maioria dos depósitos de caulino secundário foram originados pela deposição de caulinite 

formada e proveniente de outro local. Alguns depósitos sedimentares são formados a partir de 

sedimentos arcósicos que foram alterados, inicialmente, por águas meteóricas de subsuperfície, 

após a sua deposição (Murray & Keller, 1993). 

Nestes depósitos, podem ocorrer mecanismos de precipitação (autigénese) ou diagénese, 

recristalizando os minerais de argila, formando uma determinada litofácies onde poderá abundar 

caulinite. Os minerais dioctaédricos do grupo do caulino-serpentina só se formam em estádios 

muito avançados de meteorização química com elevada lixiviação (Rodríguez & Torrecillas, 2002). 
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As areias cauliníferas, são areias com maior ou menor conteúdo em minerais dioctaédricos 

do grupo do caulino-serpentina (Keller, 1982) que se recupera mediante processamentos de 

concentração através de refinação e/ou beneficiação. 

Em Portugal existem alguns depósitos de caulino, quer do tipo sedimentar, quer do tipo 

residual. Os vários depósitos de caulino residual conhecidos estão relacionados com granitos, 

gnaisses e xistos, situados no bordo Noroeste das formações ígneas e metamórficas Ante-

Paleozóicas, tectonicamente muito fracturada e cizalhada, que se estendem desde Oliveira de 

Azeméis até Viana do Castelo. 

Entre os depósitos de caulino sedimentar, cinco são os que estiveram em exploração no ano 

de 2000: Chasqueira (Alvarães, Viana do Castelo, V. do Castelo), Chão (Serpins, Lousã, 

Coimbra), Vale do André (Albergaria dos Doze, Pombal, Leiria), Mosteiros (Alcanede, Santarém, 

Santarém) e Casal dos Braçais (Amoreira, Óbidos, Leiria) (Figura 15). 

Entre os depósitos de caulino residual, dez são os que estiveram em exploração no ano de 

2000: Valverde (Vila Fria, Viana do Castelo, V. do Castelo), Fonte Branca (Alvarães, Viana do 

Castelo, V. do Castelo), Bouça da Gelha (Vila Fria, Viana do Castelo, V. do Castelo), Campados 

(Vila Chã, Esposende, Braga), Quinta da Antónia (Apúlia, Esposende, Braga), Cunha (Parada, Vila 

do Conde, Porto), Quelha das Borralhas (Alvarelhos, Trofa, Porto), Telheira (Vilar do Paraíso, Vila 

Nova de Gaia, Porto), Vista Alegre (S. Vicente de Pereira, Ovar, Aveiro) e Quinta do Covo (São 

Roque, Oliveira de Azeméis) (Figura 15). Em tempos mais recuados, existiram algumas 

explorações de caulinos residuais, de que é exemplo o caulino da Senhora da Hora e de Custoias, 

estudados por Sampaio (1969), Neves & Gaspar (1959) e Neiva & Castro (1950). 

No ano de 2003 estão em lavra activa sete explorações: Chasqueira, Quelha das Borralhas, 

Vista Alegre, Quinta da Antónia, Campados, Vale de André e Chão. 

 

3.2.3. Exploração e processamento 

A versatilidade na utilização de caulinos nas diversas aplicações industriais é consequência 

directa da variabilidade qualitativa do depósito, controlada pela mineralogia e pelo grau de 

processamento (Kogel, 2000). O processamento representa a etapa intermédia entre a exploração 

e o mercado e tem como principal objectivo “ligar” um recurso mineral a uma aplicação industrial 

(Pruett, 2000). 

A exploração de caulinos residuais e sedimentares faz-se usualmente em mina a céu aberto, 

utilizando máquinas escavadoras ou monitores hidráulicos. As primeiras ripam e escavam o 

depósito e os segundos enviam água sob pressão para as frentes de desmonte, de modo a 

desagregar o material caulinizado friável. Se o material caulinizado contiver uma elevada 

quantidade de areia poderá ser necessária a sua remoção (Pemberton, 1989). O material 

caulinizado, habitualmente, é deslocado do local de extracção por meios mecânicos (telas 

transportadoras ou veículos pesados) para a unidade de refinação, mas pode ser depositado no 

fundo da mina em lotes, para homogeneização em ambiente a céu aberto e posterior lotação. 
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Nalguns casos o material caulinizado pode sofrer lavagem (Murray, 1980), para se obter uma 

suspensão devidamente estabilizada (Conley, 1996) que será transportada por tubagens 

(“pipelines”) até à unidade de refinação.  

Há depósitos de caulino com interesse industrial/comercial que podem conter teores de 

caulinite da ordem de 95%, mas outros há, onde os teores deste mineral são da ordem de 10% ou 

até menos. Só muito excepcionalmente a argila é utilizada tal como é extraída das minas e por 

isso todo o mineral industrial requer processamento (Valji, 1999). Normalmente, após a extracção, 

a argila é submetida a tratamento ou processamento de variado grau de complexidade. O 

tratamento divide-se em dois grandes grupos: refinação e beneficiação. O tratamento ou 

processamento do caulino compreende uma dimensão técnica mais ou menos complexa que deve 

ter em conta o tipo e a optimização dos processos tecnológicos que permitem a sua separação e 

concentração, assim como as características e propriedades dos produtos comerciais; e uma 

dimensão económica que deve ter em conta os custos do tipo, número e tamanho dos 

equipamentos, da extracção e recuperação, da separação e concentração do mineral, do 

transporte (tipo e distância), do volume de processamento e da capacidade de utilização, de 

gestão, de seguros, de impostos e segurança social, de salários, de energia, água químicos e 

embalagem, da investigação e desenvolvimento, das exigências ambientais, etc. (Pruett, 2000). 

O tratamento do caulino bruto tem em vista a concentração do mineral útil (caulinite e/ou 

halloysite) e o melhoramento de certas propriedades, físicas, químicas e tecnológicas (Bundy et 

al., 1966) para satisfazer funções específicas, tais como: concentrar e classificar certas fracções 

granulométricas, aumentar a brancura, modificar o factor forma das partículas, aumentar a 

reactividade das superfícies das partículas, diminuir a abrasividade, produzir suspensões água-

caulino estáveis com a concentração de sólidos mais elevada possível, aumentar a capacidade de 

revestimento ou cobertura, aumentar a refractariedade, cada qual com diferentes valores 

comerciais (Gomes, 2002). 

A refinação compreende processos essencialmente físicos que promovem o enriquecimento 

da argila em finos, cujas partículas têm, em regra, calibres inferiores a 2 µm onde se concentram 

os minerais argilosos. Dos vários processos de refinação destacam-se, por via seca, os seguintes: 

moagem (Williams, 1985), fragmentação (Maxwell & Dinger, 1992), pulverização, crivagem e a 

flutuação com ar (Henry & Vaughan, 1937; Maxwell & Dinger, 1992); por via húmida (elutriação), 

destacam-se: a moagem, a crivagem (Buckley, 1983), a decantação, a filtração com vácuo (Adler, 

1999), a centrifugação (Leung, 1998), a hidrociclonagem, a delaminação, a prensagem e a 

secagem (Gwilliam, 1971; Asdell, 1967; Thurlow, 1997). A moagem, a prensagem e a secagem 

são processos físicos que, por tratamento mecânico ou térmico, respectivamente, promovem a 

diminuição da granularidade e da distribuição dimensional do grão, por atrito (vibratório ou 

rotacional) e por pressão (rolos), e a eliminação da água em excesso que possuem as suspensões 

aquosas de argila ou as pastas de argila. 

A beneficiação compreende processos essencialmente químicos ou físico-químicos que 

promovem a melhoria da qualidade da argila, por modificação de certas das suas propriedades 
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originais, tais como: forma e dimensão das partículas, cor, brilho, opacidade, abrasividade, 

plasticidade, reologia, etc. recorrendo a operações e equipamentos diversos, tais como: oxidação, 

lixiviação por redução ácida (Adler, 1999), separação electromagnética (Mills, 1977; Shoumkov & 

et al., 1987; Russel, 1992; Stadtmuller, 1997), flutuação com espumas (Greene & Duke, 1962; 

Grounds, 1964), flutuação com polpas (Pita, 2000; Pita, 2001), floculação selectiva (Maynard et al., 

1969), delaminação (Velho & Gomes, 1991; Tarì et al., 1998), secagem, calcinação (Velho & 

Gomes, 1994) e estruturação (Bundy & Harrision, 1986), modificação e dissolução química. 

O transporte das suspensões de caulino refinado, em contentores ou em tubagens, deverá 

obedecer a algumas precauções contra a decantação, a gelificação, a corrosão e o 

desenvolvimento microbiológico (Prichard & Martin, 1995). 

Os produtos podem ser beneficiados por homogeneização, recorrendo a lotação (“blending”). 

Esta lotação pode ocorrer antes da refinação, quer no próprio depósito, misturando materiais 

extraídos de diferentes locais, uma vez que os depósitos são heterogéneos em termos de 

características e propriedades, quer na unidade de tratamento, misturando materiais provenientes 

de outros depósitos. Durante a refinação pode-se proceder, se necessário, a beneficiação. 

No final do processo é necessário remover a maior parte da água, recorrendo habitualmente 

a filtros-prensa e secadores. A temperatura de secagem deve evitar o colapso da estrutura 

cristalina da caulinite e/ou halloysite. 

Nos depósitos sedimentares, no tratamento do caulino por via húmida, procura-se reduzir, 

logo à entrada do processo de refinação, os teores de seixo e de areia, utilizando classificadores 

de espiral e/ou hidrociclones. Segundo Gomes (2002), nos depósitos do tipo residual, a rocha 

caulinizada friável é geralmente desagregada por acção de monitores hidráulicos de alta pressão e 

a suspensão caulino/água obtida é transportada para tanques de concentração. Classificadores, 

por exemplo, do tipo espiral, separam parte do material de calibre superior a #325 (44 µm) e a 

suspensão sobrenadante é bombada para hidrociclones (que removem material de calibre 

superior a 50 µm), de onde passa para tanques de espessamento (estes devem proporcionar a 

obtenção de suspensões com cerca de 30% de sólidos), e daí para a classificação granulométrica 

com intervenção de centrifugação, que separa 75% de material de calibre inferior a 2 µm. Depois, 

a suspensão é espessada por centrifugação ou filtração utilizando, por exemplo, centrífugas 

especiais, filtros-prensa ou tubos de vazio, e é seca até possuir teor de humidade inferior a 10%, 

ou vendida como suspensão concentrada em sólidos (cerca de 70% de sólidos). 

A Figura 16 apresenta o fluxograma de exploração e de processamento de um caulino 

proveniente da lavagem de material caulinizado. 

Suspensões com elevadas e estáveis concentrações de sólido necessitam da adição de um 

desfloculante específico, geralmente à base de sódio. 

Os caulinos comerciais portugueses, normalmente, só são sujeitos a processos de refinação 

e não a processos de beneficiação. O seu processamento compreende as seguintes fases: 

desagregação, lavagem, transporte, hidrociclonagem, decantação, homogeneização, prensagem e 

secagem. Algum caulino é comercializado com cerca de 10% de água livre ou até menos, sendo 
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muito caulino comercializado no mercado nacional na forma húmida (com cerca de 30% de água 

livre). 

 

 

Figura 16 – Fluxograma de exploração e de processamento do caulino 
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A maioria das aplicações da argila, incluindo o caulino, outras argilas especiais e as argilas 

comuns, situa-se no sector da indústria cerâmica. Para além do caulino, a cerâmica utiliza outros 

tipos de argila de maior complexidade composicional do que o caulino e onde a caulinite é um 

mineral fundamental, ainda que quantitativamente menos importante. O caulino, nos cerâmicos de 

pasta branca, dada a sua fina granularidade, plasticidade, retracção volumétrica e cor branca, 

desempenha a função de ligante dos minerais não argilosos e contribui para que se verifique a 

estabilidade dimensional e a cor branca dos corpos cerâmicos. 

No que respeita à monitorização das propriedades do caulino para aplicações cerâmicas, 

consideram-se duas situações principais: 

1. Monitorização no estado bruto (verde), através do controle dos seguintes parâmetros: 

a) Composição química; 

b) Resistência mecânica; 

c) Retracção ou contracção; 

d) Deformação; 

e) Reologia; 

f) Plasticidade; 

g) Redução da água. 

2. Monitorização da secagem e da cozedura, através da avaliação e crontrole da: 

a) Retracção ou contracção; 

b) Deformação; 

c) Adsorção ou reabsorção de água; 

d) Porosidade; 

e) Dilatação térmica; 

f) Refractariedade; 

g) Resistência mecânica; 

h) Brancura. 

 

O caulino apresenta as seguintes propriedades tecnológicas genéricas (Fonseca, 2000): 

- Forte expansão de prensagem e na secagem; 

- Muito baixa resistência mecânica em cru (verde e seco); 

- Pequena expansão, porosidade aparente entre 25–30%, resistência mecânica à flexão 

entre 30–60 kgf/cm2 e coeficiente de dilatação entre 110–140·10-7 mm/K, quando cozido a 

1020 ºC. 

 

3.3.  “BALL-CLAY” 

Uma argila do tipo “ball-clay” é uma argila caulinítica, composta maioritariamente por caulinite 

(pode atingir os 75%) e minoritariamente por quartzo, micas e por vezes alguns minerais argilosos 

tais como clorite, montmorilonite e interestratificados ilite-montmorilonite de granularidade muito 
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fina (50-90% das partículas tem dee < 1 µm). A caulinite apresenta, normalmente, baixo grau de 

ordem estrutural, também denominada caulinite desordenada ou “caulinite D”. 

O termo “ball-clay”, de origem inglesa do princípio do séc. XVIII, não tem significado 

mineralógico. Deve-se à elevada plasticidade desta argila, que permitia que nas explorações a céu 

aberto e em degraus, a argila fosse cortada em cubos, com cerca de 25 cm de aresta, que depois 

de empurrados para a base da exploração, de onde eram transportados em vagonetas, adquiriam 

formas arredondadas semelhantes a bolas. 

Mineralogicamente as “ball-clays” reflectem a natureza da ou das fontes que as originaram. A 

presença de quartzo, turmalina, zircão e caulinite indicia uma fonte relacionada com rochas 

graníticas; uma segunda fonte estaria relacionada com a meteorização de xistos, proporcionando 

essencialmente minerais filitosos, como é o caso da ilite, para além de caulinite. 

São argilas forçosamente ligantes, plásticas e relativamente refractárias, de cor natural não 

necessariamente branca, mas que impreterivelmente apresentam cor branca, ou próximo de 

branco, após cozedura. A plasticidade depende do conteúdo em água e em matéria orgânica 

coloidal, a refractariedade depende do conteúdo em alumina e dos baixos teores em alcalis e a 

coloração que as caracteriza (acinzentada) depende da quantidade de matéria orgânica (figurada 

ou coloidal) e de impurezas associadas, como por exemplo, minerais com ferro e titânio. As argilas 

do tipo “ball-clay”, regra geral, são menos refractárias e mais plásticas que os caulinos. 

As “ball-clay” são sempre argilas sedimentares com características específicas de cada 

depósito, onde se apresentam em camadas, sendo também vulgares variações laterais e verticais 

de fácies que se reflectem na composição e textura. Os depósitos de “ball-clay”, em regra, situam-

se nas proximidades de maciços graníticos ou gnaissicos, fortemente caulinizados. Por efeito da 

erosão dos produtos da caulinização e seu transporte por cursos fluviais para bacias 

sedimentares, em regra de origem tectónica, aqui se depositam em meio lacustre e acumulam sob 

a forma de depósitos estratificados, com estratos mais ricos em materiais finos de tipo coloidal e 

estratos mais ricos em materiais clásticos (Gomes, 2002). 

A história geológica das “ball-clays” está associada a um período de erosão subaérea, 

subsequente a um outro caracterizado por forte meteorização com formação de capas e solos, e 

ainda a dois outros períodos posteriores, um, em que houve transporte dos materiais 

desmantelados por águas correntes superficiais de baixo hidrodinamismo e outro, em que houve 

deposição desses produtos em meios lacustres ou deltaicos próximos dos maciços rochosos 

alterados e erodidos. 

Mitchell & Vincent (1997) consideram quatro tipos de depósitos de “ball-clay” comercial. O tipo 

1 corresponde aos depósitos mais espessos (> 100 m), formados no Terciário Inferior em bacias 

tectónicas, constituídos por multi-camadas de argila alternantes com camadas de areia e de 

material carbonoso. São, comercialmente, os mais valiosos. O tipo 2 corresponde a depósitos 

igualmente formados no Terciário Inferior mas menos espessos (< 100 m), geologicamente com 

estrutura menos complexa e com estratos de atitude subhorizontal. O tipo 3 corresponde a 

depósitos formados ainda no Terciário Inferior, onde camadas extensas, lenticulares e horizontais 
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de argila, cuja mineralogia é muito uniforme em termos individuais, sobrepõem ou são sobrepostas 

por camadas de areia. O tipo 4 corresponde a depósitos de pequena dimensão e pouco espessos 

(<10 m), de idade Pleistocénica e Holocénica, encontrados em zonas costeiras ocupadas por 

sistemas lagunares e situadas nas franjas de massas continentais em regiões de clima tropical. As 

camadas lenticulares de argila, bastante uniformes na mineralogia, contêm, em regra, gibbsite e 

matéria orgânica, normalmente raízes, e estarão relacionadas com a meteorização e 

desmantelamento de massas graníticas vizinhas. 

 

3.3.1. Exploração e processamento 

A exploração de “ball-clay” possui mais constrangimentos do que a exploração de caulino, 

devido à variabilidade vertical e lateral que os depósitos sedimentares apresentam. A “ball-clay” é, 

classicamente, extraída a céu aberto utilizando a exploração em bancadas que podem atingir os 3 

m de possança. No caso da coexistência de outros tipos de argila na mesma frente de desmonte, 

e de acordo com a possança das várias camadas a explorar, a extracção deve assumir um 

compromisso entre a exploração sem e com bancadas, de forma a salvaguardar a segurança e a 

estabilidade da frente de desmonte. A “ball-clay” é transportada do local de extracção, 

habitualmente, por camiões ou utilizando telas transportadoras. O tratamento ou processamento 

consiste essencialmente em duas operações: fragmentação e lotação. A lotação é um dos 

métodos utilizados na uniformidade da qualidade das “ball-clay” em detrimento dos métodos de 

beneficiação, que são geralmente impraticáveis economicamente. À semelhança do tratamento no 

caulino, podem ocorrer, se necessário, outras operações, tais como: moagem, suspensões com 

elevadas concentrações de sólidos, extrusão (“pellets” ou “noodles”) e secagem. 

De acordo com Gomes (2002), o tratamento clássico por via seca, faz-se, integralmente, em 

circuitos pneumáticos e compreende invariavelmente as operações seguintes: secagem, moagem 

e ciclonagens sucessivas, estas últimas para eliminar impurezas minerais associadas, tais como, 

quartzo, mica e pirite. 

A secagem/moagem faz-se em moinhos secadores compostos por um forno secador que 

fornece ar quente a cerca de 500 ºC, um moinho de martelos munido de uma rede, um ventilador 

para provocar uma depressão térmica da ordem de 90–95 ºC e um sistema de ciclones com filtros 

(selectores dinâmicos) que permitem fazer a recuperação das partículas ultra-finas e a filtração do 

ar queimado. 

Powell (1995) apresenta o fluxograma das etapas mais importantes de processamento de 

uma argila tipo “ball-clay”. 
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Figura 17 – Fluxograma geral de actividades no aproveitamento de uma massa mineral 
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Figura 18 – Fluxograma de processamento de uma argila “ball-clay” 
(adaptado de Powell, 1995) 

A Figura 17 e a Figura 18 apresentam, genericamente e de forma simplista, as várias etapas 

de exploração e de processamento de uma argila “ball-clay”. 

Em Portugal, para além da ocorrência no Couto Mineiro de Alvarães, a “ball-clay” ocorre nos 

depósitos Pliocénicos da região entre Pombal e Leiria (Moura & Grade, 1980; Moura & Grade, 

1983; Barbosa, 1984). 

A “ball-clay” apresenta as seguintes propriedades tecnológicas genéricas (Fonseca, 2000): 

- Reduzida expansão de prensagem; 

- Elevada resistência mecânica em cru (verde e seco); 

- Retracção entre 0–2%, porosidade aparente entre 18–22%, resistência mecânica à flexão 

entre 50–150 kgf/cm2 e coeficiente de dilatação entre 120–170·10-7 mm/K, quando cozida 

a 1020 ºC. 

 

3.4. ARGILA COMUM 

As argilas comuns caracterizam-se por terem maior complexidade e variabilidade em termos 

composicionais do que as argilas especiais. Este facto, por si só, implica que as argilas comuns, 

comparativamente com as argilas especiais, se caracterizem por participarem em aplicações 

menos nobres e, consequentemente, terem valores unitários mais baixos em termos económicos. 
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A argila comum, em sentido lato, é o tipo de argila mais abundante, possuindo propriedades e 

características tão variadas quanto as combinações dos factores que lhe deram origem. É, por 

isto, a argila mais utilizada no fabrico de produtos cerâmicos, proporcionando elevada variedade 

de produtos finais. A cor, habitualmente em tons de vermelho (daí, também, a designação de barro 

vermelho) é derivada da presença de óxidos e hidróxidos de ferro e/ou magnésio. É muitas vezes 

classificada em dois tipos principais, tendo por base a sua aplicação em cerâmica: argilas para 

olaria e argilas para cerâmica de construção. A expressão “cerâmica estrutural” está em desuso. 

Em regra, as propriedades de maior interesse e importância, para as aplicações mais comuns das 

argilas comuns, são: a plasticidade, a resistência mecânica (flexão e compressão) em seco e em 

cozido, a retracção linear em seco e em cozido, a gama de temperatura de vitrificação e a cor 

após cozedura. 

Os tipos de minerais argilosos presentes, o tamanho médio das partículas, o teor da fracção 

argila, o teor da matéria orgânica não figurada, o tipo e teor dos sais solúveis e o tipo de iões 

adsorvidos influenciam a plasticidade da argila comum. A resistência mecânica em verde e em 

seco é uma propriedade importante porque os produtos conformados, ao serem manipulados, 

devem manter as formas adquiridas. A resistência mecânica em seco é dependente do teor de 

partículas finas, da forma das partículas individuais, do grau de hidratação da fracção argilosa, do 

método de conformação do corpo cerâmico e do ritmo e intensidade da secagem. A retracção em 

seco e em cozido são propriedades críticas para os cerâmicos de olaria e estruturais. A retracção 

em cozido depende do teor de fracção argilosa, do teor de voláteis e das características de 

desidroxilação dos minerais argilosos. A gama de temperaturas em que se verifica a vitrificação é 

também uma propriedade importante. A vitrificação é o processo de fusão gradual. O líquido 

formado constitui vidro quando arrefece, e este vidro é o agente ligante que confere rigidez ao 

produto cerâmico acabado. Nalgumas argilas, a vitrificação ocorre num pequeno intervalo de 

temperaturas e, como tal, a temperatura máxima, a velocidade e o tempo da cozedura devem ser 

regulados com precisão. Em termos comparados, as argilas em que ilite, esmectite ou clorite são 

os minerais argilosos dominantes, têm temperatura de vitrificação baixa enquanto que, as argilas 

em que a caulinite é o mineral argiloso dominante têm temperatura de vitrificação alta. Certas 

impurezas minerais, tais como calcite e feldspato, quando presentes, baixam o ponto de 

vitrificação da argila. O grau de vitrificação do produto cerâmico depende da temperatura e 

duração da cozedura. Em regra, o grau de vitrificação é controlado pela porosidade e pela 

resistência mecânica desejadas para o produto final. A cor e a uniformidade da cor são 

características importantes para certos cerâmicos estruturais. Estas propriedades são controladas 

pelo teor e dimensão das partículas dos minerais ferríferos, pelo estado de oxidação do ferro, pela 

proporção de certos compostos na argila, tais como, alumina (Al2O3), cálcia (CaO) e magnésia 

(MgO), pela temperatura de queima, pelo grau de vitrificação e pela composição dos gases do 

forno. A cor vermelha é obtida quando a argila contém 5% ou mais de Fe2O3. Abaixo de 5% e 

acima de 1% de Fe2O3 são obtidos tons mais claros de vermelho (Gomes, 2002). Os produtos 

cerâmicos, à base de argila comum, são normalmente avermelhados se cozidos até um estado de 
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vitrificação incipiente e a cor vermelha só persiste se os corpos conformados forem queimados 

abaixo de 950 ºC. 

A presença de carbonatos, sulfatos e sulfuretos pode ser causadora de empolamentos 

(“bloating”) e de eflorescências nos produtos acabados. A matéria orgânica, quando a queima é 

rápida e a atmosfera insuficiente em oxigénio, pode proporcionar o aparecimento do “coração 

negro”. As concreções calcárias, se existirem, devem ser finamente moídas e, se forem em 

abundância devem, se possível, ser removidas. Ainda que finamente moído, e se em quantidades 

apreciáveis, o calcário actua como fluxo e ocasiona deformações nos corpos cerâmicos cozidos a 

temperaturas elevadas. O gesso, se existir, decompõe-se completamente a altas temperaturas, 

mas se algum persistir pode originar eflorescências, dada a sua solubilidade. Se existirem 

sulfuretos, estes, durante a queima, são oxidados rapidamente originando sulfatos, que são 

solúveis, contendo sódio, potássio, cálcio e magnésio e que podem também originar 

eflorescências. Se existirem cloretos e nitratos, por serem solúveis, podem também ocasionar 

eflorescências. A matéria carbonosa pode proporcionar o aparecimento de pontos, manchas 

negras ou empolamento, a não ser que a velocidade de queima permita que o carbono seja 

queimado lentamente. No entanto, não são só os produtos solúveis presentes nas argilas ou nas 

massas argilosas que afectam o corpo. Outros podem formar-se subsequentemente, por reacção 

entre óxidos de enxofre dos gases do forno e da argila (Gomes, 1990). 

As impurezas das argilas comuns podem influenciar as propriedades e o comportamento 

cerâmico das matérias-primas e dificultar o seu processamento industrial. Se houver viabilidade 

económica, em relação ao custo da matéria-prima, poderá ser rentável a remoção ou 

neutralização destas impurezas. 

A argila comum tem origem diversa: glaciar, eólica, fluvial, fluvio-glaciar, marinha, deltaica, 

lagunar e lacustre. Os depósitos de argila comum de natureza sedimentar têm, em regra, hábito 

tabular. Os estratos ou camadas apresentam, em geral, heterogeneidade composicional e 

granulométrica. Estratos mais ricos em argila alternam com estratos mais ricos em areia siliciosa 

ou em carbonatos. 

Em Portugal a presença de depósitos de argila comum ou barro vermelho é vasta, 

localizando-se os depósitos particularmente nas orlas sedimentares, mais concentrados nos 

distritos de Leiria, Coimbra, Aveiro e Santarém. Muitas outras explorações se localizam em 

regiões do soco Hercínico Ante-Paleozóico, preenchendo depressões tectónicas ou fazendo parte 

de terraços fluviais. 

As reservas de argila comum em Portugal estão por calcular, supondo-se que são bastante 

elevadas. Em tempos não muito distantes, eram tidas como “inesgotáveis” ou “infinitas”, no 

entanto, com a crescente necessidade de argila comum nos tempos mais recentes, e a manter-se 

o ritmo de consumo, este tipo de matéria-prima poderá passar por dificuldades na sua exploração 

e qualidade. Aliado a este facto, não será de desprezar a acção no âmbito do planeamento e 

ordenamento do território e a crescente consciência e imposição do respeito da legislação 

ambiental. 
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3.4.1. Exploração e processamento 

A exploração da argila vermelha e de argila comum é em tudo semelhante, e com os mesmos 

condicionalismos, da exploração de uma argila do tipo “ball-clay” e decorre a céu aberto. 

A argila utilizada para o fabrico de cerâmicos de construção, embora sendo uma argila 

heterogénea no que respeita a granularidade e composição mineral e química, requer algum 

processamento. Os materiais com ela fabricados obedecem a especificações rígidas, 

classificando-os em classes. As operações que vão desde a extracção até à cozedura do produto 

final, passam pelo destorroamento, se necessário pela lotação com outras argilas, e/ou pelo 

doseamento com areia, mistura, laminação, moldagem, secagem e cozedura. 

Pode haver necessidade de lotar argilas diferentes no próprio depósito, se as houver, ou lotar 

com argilas oriundas de diferentes depósitos. 

Por vezes existem espaços descobertos, junto do local de extracção ou da unidade 

transformadora, onde a argila fica exposta ao intemperismo durante tempo mais ou menos longo. 

Neste processo de envelhecimento, verifica-se a desagregação e individualização das partículas 

de argila, por efeito das variações de estados seco-húmido e das variações de temperatura. Uma 

argila envelhecida apresenta propriedades que foram favorecidas pelo envelhecimento, tais como 

possuir uma maior superfície a ser hidratada devido à subdivisão das partículas, requerer mais 

água para ser convenientemente amassada, apresentar maior plasticidade e coesão e melhor 

capacidade para suportar as tensões desenvolvidas durante a secagem. A argila envelhecida ou 

não poderá passar, para recintos (parques) cobertos ou descobertos onde se poderão constituir 

lotes. Destes recintos, as matérias-primas são transportadas por meio de doseadores lineares 

para laminadores e amassadores dispondo de filtros para retenção de calhaus, raízes e outras 

impurezas grosseiras. Nos amassadores, é corrigida a humidade da pasta sendo esta 

posteriormente transportada para laminadores-refinadores (Gomes, 2002). 

A conformação é a próxima operação. É feita, ou por meio de fieiras mecânicas com vácuo 

(extrusoras) ou por prensas hidráulicas, consoante o tipo de produto final. Habitualmente, o tijolo e 

a abobadilha são extrudidos. O revestimento tanto pode ser prensado como extrudido. A telha, 

tanto pode ser só extrudida como prensada após extrusão. A louça utilitária é normalmente 

conformada por enchimento e por contra-moldagem e mais recentemente por prensagem 

isostática. 

O controlo laboratorial das argilas, que deverão ser executados sobre tomas representativas 

das mesmas, compreende a execução de ensaios cerâmicos fundamentais (teor de água de 

moldagem, contracção verde-seco e total, resistência mecânica em seco e em cozido e absorção 

de água do produto cozido) que traduzem, normalmente, as características intrínsecas das 

matérias-primas (granulometria e mineralogia) e também plasticidade. Com os resultados obtidos, 

pode saber-se se as variações evidenciadas se situam dentro dos limites admissíveis para o tipo 

de produto que se pretende fabricar. Dever-se-á proceder de igual modo numa matéria-prima 

global resultante da lotação de matérias-primas individuais. 
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3.5. AREIA E CASCALHO 

A designação areia e cascalho refere-se à amplitude do diâmetro esférico equivalente dos 

seus grãos. De acordo com a classificação de Friedman & Sanders (1978), estes variam de 

2,000 mm a 0,063 mm e de 64,000 mm a 2,000 mm, respectivamente (Anexo I). 

Em função das características apresentadas, as areias, à semelhança das argilas, podem 

dividir-se em especiais e comuns. Diferenciando-se as areias especiais por apresentarem valores 

superiores a 95% de quartzo. 

As areias e os cascalhos são o resultado da meteorização química e física de rochas ígneas, 

sedimentares e metamórficas, em especial pela acção da água, e em cujo transporte estão 

envolvidos outros agentes como por exemplo o vento e o gelo. Quando a energia do meio 

transportador diminui para níveis incapazes de transportar os grãos, estes depositam-se 

constituindo locais de possível exploração. 

As principais fontes de areia são os chamados depósitos de terraço, de planície de 

inundação, de cone aluvial, de praia, glaciares e de escombreira de explorações mineiras. Os 

depósitos de curso de água (rio ou canal) são onde a areia e o cascalho se depositam no leito da 

linha de água e apresentam concentração e selecção granulométrica em função da sua natureza, 

dimensão, arredondamento e esfericidade. Os depósitos de terraços e de planícies de inundação 

também são de curso de água. Os primeiros constituem-se por areias e cascalhos que delimitam 

uma linha de água, mas que se localizam num nível altimétrico superior ao da planície de 

inundação. Quanto aos segundos, estes constituem-se, essencialmente, de silte e areia. Bordejam 

as linhas de água e são inundados periodicamente. Os depósitos de praia são geralmente bem 

calibrados, estendendo-se ao longo da linha de costa com espessuras não muito elevadas. Os 

depósitos de cones aluviais são formados quando grandes correntes de areia e cascalho escorrem 

por encostas, muito inclinadas, de elevações adjacentes a um vale ou uma planície. Geralmente, 

as partículas apresentam formas angulares a subangulares, conforme a dimensão das mesmas. 

Os depósitos de origem glaciar, em especial os fluvio-glaciares, exibem, geralmente, boa 

classificação. Os depósitos de escombreiras são o resultado de operações de exploração 

(Goldman, 1994). 

O grau de arredondamento de um grão varia com o tamanho do mesmo e com o transporte 

(energia e distância) deste, desde a origem até ao local de deposição. Partículas de maior 

diâmetro apresentam geralmente um arredondamento superior a partículas de menor dimensão. A 

maturidade e o grau de erosão das partículas são muito importantes. Partículas recentes, ou que 

se tenham afastado pouco do local de origem, apresentam maior angulosidade que outras em 

virtude do transporte mais longo ou, sendo mais curto mas com muito maior energia, apresentam 

maior arredondamento (Chiligarian & Wolf, 1975). 

As areias e os cascalhos tendem a ser, essencial e maioritariamente, constituídas por 

quartzo, dado este ser o mineral mais abundante. Para além do quartzo, as areias contém outros 

minerais, tais como feldspatos, micas, minerais pesados e óxidos e hidróxidos de ferro, e por 
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vezes matéria orgânica e matéria carbonosa. O ferro é o contaminante que, vulgarmente, mais 

prejudica a utilização do quartzo e costuma revestir exteriormente ou preencher pequenas fissuras 

existentes nos grãos. 

As areias, se necessário ou se economicamente viável, podem ser objecto de beneficiação. 

Esta beneficiação pode recorrer à depuração magnética através de electroímanes, ímanes 

permanentes ou a líquidos densos, em que os minerais indesejáveis são separados pelas suas 

densidades através de líquidos de densidade conhecida. 

Os minerais argilosos que ocorrem associados às areias são considerados impurezas. A sua 

remoção poderá ser mais ou menos eficiente recorrendo a lavagem com água corrente. 

A matéria orgânica é uma componente não mineral que está sempre presente, em maior ou 

menor quantidade e, como tal, é considerada também impureza. 

Muitas vezes a exploração de um depósito de areia e cascalho não é justificada pelo silício 

mas sim pelas substâncias que contém, tidas como contaminantes ou impurezas para as 

aplicações mais habituais. É o caso dos metais, quando em teores elevados, e como exemplo 

temos, titânio (rútilo, ilmenite, anatase), zircónio (zircão), crómio (cromite), estanho (cassiterite) e 

terras raras (xenótimo e monazite). 

As areias siliciosas, em primeira instância, são utilizadas na construção civil, uma que vez 

este sector não é tão exigente em qualidade. Mas outros há em que as especificações de 

qualidade são bem mais apertadas, tais como, vidro, cerâmica, filtros (rápidos e lentos), 

metalurgia, cimento, cimento-cola, cola, decapagem, refractários, tintas, endurecedores, 

isolamentos, abrasivos, esmaltes (fritas e vidrados), pesticidas, insecticidas e plásticos. 

Em termos de graus de qualidade, basicamente existem quatro tipos de areias siliciosas: 

areia húmida, areia seca, areia calcinada (cristobalite) e areia moída (farinha de sílica). 

Em Portugal, os depósitos de areias e cascalhos comuns são muito abundantes. Os 

depósitos de areias especiais são relativamente abundantes, em especial na Bacia Terciária do 

Tejo e do Sado (Carvalho, 1969). Os locais mais importantes na exploração destas matérias-

primas a nível nacional são Fonte Quente e Casal de Grelos (Alhadas, Figueira da Foz), Coina 

(Barreiro), Rio Maior (Carvalho & Pereira, 1973; Magalhães & Carvalho, 1984), Aguieira (Águeda), 

Vale do Sougue (Pombal), Roussa de Cima (Pombal), Barosa (Leiria), Camarnal (Alenquer), 

Quinta do Conde (Sesimbra), Amieira (Tomar), Pampilhosa (Mealhada), Apostiça (Sesimbra) e 

Vale de Santarém (Pereira, 1991). Também se têm realizado estudos sobre a avaliação da 

potencialidade da plataforma continental em areias e cascalhos, para futuras explorações (Dias et 

al., 1980; Dias et al., 1980-81). 

As características composicionais das areias que promovem determinado comportamento são 

determinantes na sua utilização industrial e devem ser, por isso, objecto de estudo. As análises e 

ensaios mais importantes, normalmente adoptados para o efeito são: granulometria, morfologia, 

propriedades térmicas, composição química e composição mineral. 
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As areias são utilizados em diversas indústrias, por exemplo, na indústria vidreira, na indústria 

da fundição, na indústria química, na indústria de abrasivos e na indústria cerâmica, necessitando 

para tal de possuir características físico-químicas, mineralógicas e tecnológicas específicas. 

Na indústria cerâmica, a areia quartzosa é utilizada como carga e como agente refractário, 

reduzindo a plasticidade e a retracção após cozedura. Reduz a porosidade e aumenta a 

resistência mecânica até atingir a temperatura de vitrificação. 

Podem, no entanto, ser utilizadas areias cuja componente mineral principal é feldspática, 

carbonatada, entre outras. 

O quartzo auxilia a vitrificação do corpo cerâmico. Contudo, também apresenta problemas 

decorrentes da transformação alotrópica de baixa para alta temperatura e vice-versa. 

 

3.6. PRODUÇÕES E MERCADOS 

Nesta secção faz-se uma breve análise da evolução da indústria extractiva, importação e 

exportação de caulino e argilas cauliníticas, de areias e de argilas para barro vermelho (subsector 

das rochas ornamentais e industriais) com recurso a uma sequência de dados publicados por 

Macieira (1972, 1973, 1974, 1975, 1977), Romão (1981, 1982, 1983, 1986a, 1986b, 1987, 1988, 

1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002) e também 

Vieira & Sobreiro (1999). 
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Figura 19 – Mercado de areia comum em Portugal 

Velho & Gomes (1990, 1997) apresentam considerações sobre produções, consumos, 

mercados, tendências, empresas produtoras, bem como substitutos e alternativos do caulino, tanto 
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a nível mundial como a nível nacional. Também Loughbrough (1993) faz uma descrição dos 

principais caulinos e “ball-clays” produzidos em Portugal, com notável interesse para aplicações na 

indústria cerâmica. 

As areias são consideradas, em regra, como matérias-primas de baixo valor unitário, embora 

de importância fundamental para o funcionamento de indústrias de base, construção civil, vidreira, 

etc. com volumes produzidos e comercializados muito elevados. 

A produção nacional de areia registou um forte incremento entre 1970 e 1973, tendo atingido 

um patamar entre 1973 e 1981 estimado em 5500000 t/ano. A partir de 1981, ocorreu uma forte 

quebra na produção, que passou para um patamar, rondando as 1500000 t/ano, entre 1983 e 

1990. A partir de 1990, o aumento explosivo da construção civil fez disparar a produção deste 

recurso mineral até 1997, tendo atingido as 7300000 t neste mesmo ano. A partir de 1997 a 

produção teve um ligeiro decréscimo para valores a rondar a as 7000000 t/ano (Figura 19). 

Todavia, admite-se que uma parte significativa da produção de areia não seja contemplada nas 

estatísticas. 

A importação e a exportação de areia em Portugal, desde 1970 até 1996, não evidenciam 

oscilações significativas, e, apesar de não existir informação estatística entre 1990 e 1991 para as 

importações, e entre 1976 e 1996 para as exportações, neste período, os valores das exportações 

variaram entre 23000 t e 60000 t, e os valores das importações variaram entre 5200 t e 30200 t. A 

partir de 1996 até 2000, nota-se um ligeiro aumento, quer nas importações, quer nas exportações, 

atingindo neste último ano os valores de 468000 t e 11600 t, respectivamente (Figura 19). O facto 

de neste período a importação ser superior à exportação relaciona-se com o forte crescimento da 

construção civil. No ano 2000, os principais países de onde Portugal importou areia foram: 

Espanha (73,0%), Bélgica (10,4%), França (4,0%), Suécia e Alemanha (3,5%). Não existe 

informação estatística recente sobre a exportação de areia por país. A areia comum produzida em 

Portugal não é exportada e, na sua esmagadora maioria, é utilizada na indústria da construção 

civil. 

As estatísticas oficiais, no que respeita à areia comum, consideram como sendo bastante 

inferiores aos reais, os valores das produções. Conclui-se que a estatística de consumo 

representa cerca de 23–25% dos valores reais, por analogia com a quantidade de cimento 

consumido (Velho et al., 1998). 

Pela análise da Figura 20 pode verificar-se que, até à década de 70, a produção nacional de 

caulino e argilas cauliníticas se situava abaixo das 50000 t, aumentando paulatinamente até às 

110000 t no ano de 1990. 

A partir 1990 dá-se um grande incremento na extracção destes recursos minerais não 

metálicos, atingindo-se 271000 t no ano de 1998. Entre 1994 e 1995 não existe informação 

estatística. Nos anos 1999 e 2000, apenas é analisado estatisticamente o caulino lavado como 

subproduto da lavagem de areia, que apresenta valores de 34480 t e 35093 t, respectivamente. 

Uma vez que a utilização de caulino e argilas cauliníticas em Portugal envolve 

maioritariamente a indústria cerâmica (utilitária, decorativa e revestimento), quer “branca”, quer 
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“vermelha”, o aumento pronunciado do consumo de caulino e argilas cauliníticas nos últimos anos 

constantes das estatísticas, à semelhança do consumo de areia, poderá reflectir o crescimento 

verificado na construção civil. 

Caulino e argilas cauliníticas 
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Figura 20 – Mercado de caulino e de argilas cauliníticas em Portugal 

No ano 2000 existiam, em Portugal, catorze explorações de caulino (Figura 15) 

concessionadas a doze empresas: onze nacionais e uma multinacional. 

A importação de 1975 até 1985, de caulino e argilas cauliníticas, aumentou suavemente 

desde 4500 t até 9000 t. A partir de 1985 até 2000, registou-se um aumento significativo, atingindo 

o valor de 146000 t (). Existe, face ao que antecede, um ávido mercado interno, para absorver 

caulino português que, para o efeito, passará por ter de ser convenientemente refinado e 

beneficiado. Os países que exportaram, no ano 2000, caulino e argilas cauliníticas para Portugal 

são por ordem decrescente de quota de valor: Reino Unido (74,9%), Espanha (9,6%), França 

(6,8%), Alemanha e EUA (2,6%). 

Não existe, em Portugal, informação estatística relativa à exportação de caulinos e argilas 

cauliníticas, de 1976 até 1996. De qualquer forma, de 1970 até 2000, a exportação destes 

recursos manteve-se praticamente constante, atingindo no ano 2000 o valor de 10461 t (Figura 

20). Não existe também informação estatística recente sobre a exportação de caulinos e argilas 

cauliníticas por país. 

As estatística oficiais, no que respeita ao caulino e às argilas cauliníticas, estão desfazadas 

da realidade nacional no que respita ao valor de mercado destas matérias-primas. 
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A Tabela 6 apresenta a evolução, por sectores industriais, do consumo de caulino em 

Portugal. Neste país, o completo abandono do consumo de caulino pela indústria do papel é 

notório desde os anos 90. Por outro lado, o consumo de caulino pela indústria das tintas perdeu a 

pequena parcela de mercado que detinha, ao passo que o consumo de caulino pela indústria da 

borracha tem aumentado na última década. A aposta em novos sectores industriais está 

evidenciada com o consumo de caulino na indústria dos agroquímicos. 

Tabela 6 – Consumo de caulino em Portugal por sectores industriais 

Sectores industriais 1987* 1994* 2003 

Cerâmica 70% 90% 92% 

Papel 24% 4% — 

Borracha 3% 3% 6% 

Tintas 3% 3% — 

Agroquímicos — — 2% 

* Velho & Gomes (1997) 
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Capítulo 4. LOCALIZAÇÃO GEOGRÁFICA E 

ENQUADRAMENTO GEOTECTÓNICO 

4.1. LOCALIZAÇÃO GEOGRÁFICA DO DEPÓSITO DE CAULINO DE ALVARÃES 

A área estudada fica situada no NW de Portugal (Figura 21) e reporta-se ao depósito de 

caulino sedimentar de Alvarães, que em termos topográficos se encontra incluida na Carta Militar 

de Portugal na escala 1/25000, Folha N.º 54 - Alvarães (Viana do Castelo), publicada em 1952 

pelos Serviços Cartográficos do Exército, e, mais recentemente, pela Carta Militar de Portugal na 

escala 1/25000, Folha N.º 54 - Marinhas (Esposende) publicada em 1997, pelo Instituto 

Geográfico do Exército. 

 

Figura 21 – Localização geográfica da área de estudo 



________________________ Localização geográfica e enquadramento geotectónico 

 |  65

Os depósitos de caulino sedimentar e residual de Alvarães, que na sua maioria se encontram 

agrupados no denominado Couto Mineiro de Alvarães (CMA), situam-se nas proximidades da Vila 

de Alvarães (Figura 22), localizando-se a cerca de 14 km para Sul de Viana do Castelo e a cerca 

de 65 km para Norte do Porto. 

O CMA tem uma área com cerca de 230 ha e abrangue parte das freguesias de Alvarães, Vila 

de Punhe e Barroselas, todas pertencentes ao concelho e distrito de Viana do Castelo e parte da 

freguesia de Fragoso, concelho de Barcelos, distrito de Braga. 

O CMA encontra-se inserido na Bacia Tectono-Sedimentar de Alvarães. Esta pequena bacia 

está delimitada a Norte pelo Rio Lima, a Este pela Serra da Padela, a Sul pelo Rio Neiva e a 

Oeste pelas areias de praia e duna e pelos depósitos de praias. 

 

Figura 22 – Localização do Couto Mineiro de Alvarães (CMA) na Carta Militar 
de Portugal na escala 1/25000, N.º 54 - Marinhas (Esposende) 
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A Figura 22 apresenta a delimitação do CMA, onde estão implantadas as unidades fabris das 

Fábricas Jerónimo Pereira Campos, Filhos, SA, os principais caminhos de acesso às frentes de 

exploração do depósito sedimentar denominado Chasqueira, na Carta Militar de Portugal escala 

1/25000, 1ª edição, ou Barreiras na Carta Militar de Portugal escala 1/25000, 2ª edição e do 

depósito residual conhecido localmente como Fonte Branca, bem como a localização de alguns 

antigos locais de extracção. 
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Figura 23 – Mapa da região central do Couto Mineiro de Alvarães (adaptado da Carta 
Cadastral do Couto Mineiro de Alvarães) 
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O acesso mais fácil e directo ao depósito sedimentar de Alvarães (Chasqueira ou Barreiras) é 

pela EN 305, que liga Geraz do Lima a Esposende e passa por Alvarães (Figura 22). Nesta 

mesma estrada, cerca de 50 m após o km 38, surge um caminho à esquerda (para NE), contíguo 

ao limite Norte das instalações das Fábricas Jerónimo Pereira Campos Filhos, SA (Figura 22), que 

levará ao sítio da Chasqueira ou das Barreiras (Figura 23). O acesso mais prático e directo ao 

depósito residual de Alvarães (Fonte Branca) é também utilizando a EN 305 (Figura 22). Nesta 

mesma estrada, cerca de 550 m após o km 38, surge novamente um caminho à esquerda (para 

Este), contíguo ao limite Sul das instalações das Fábricas Jerónimo Pereira Campos Filhos, SA 

(Figura 22). Este caminho leva directamente ao sítio da Fonte Branca (Figura 23). 

 

4.2. GEOMORFOLOGIA DO NOROESTE DE PORTUGAL 

A região do Alto Minho, no Noroeste de Portugal, é, geomorfologicamente, bastante 

acidentada. A morfologia dos terrenos minhotos é diferenciada pela oposição entre relevos 

elevados culminando em planaltos descontínuos, preservados no topo de blocos individualizados 

entre vales, desenhando um reticulado rígido, sugerindo um controle por fracturas, normalmente 

de difícil identificação, e vales profundos largos, de fundo aplanado, que sugerem a ocorrência 

regional de orientações preferenciais, e que apresentam contornos sinuosos (Cabral, 1992). 

Destacam-se neste domínio as serras do Gerês, Amarela, Peneda e Cabreira e os rios Minho, 

Lima, Neiva, Homem e Cávado. 

Segundo Ferreira (1986), esta originalidade do relevo minhoto dever-se-á às características 

litológicas, onde predominam as rochas cristalinas, às condições climáticas húmidas que 

favorecem a meteorização, e a uma tectónica complexa, influenciando directa ou indirectamente a 

morfologia (criando desníveis ou facilitando a erosão diferencial), cujos efeitos são de difícil 

distinção. O mesmo autor refere ainda que o relevo é bastante confuso e de difícil interpretação 

devido a descontinuidades, má conservação dos níveis de aplanação, manifestada pela ausência 

de depósitos, correlação entre estes níveis, cuja idade atribui ao Terciário, e, por fim, a 

originalidade das vertentes graníticas, que tendem a conservar o seu perfil agreste, dificultando a 

distinção entre escarpas tectónicas e vertentes erosivas. 

O relevo do Minho Ocidental está marcado por depressões alinhadas, ocupadas pela 

drenagem fluvial, constituindo lineamentos importantes dispostos em famílias, de que se destacam 

os alinhamentos preferenciais: ENE–WSW e N–S (dominantes no modelado) e NE–SW a NNE–

SSW e NW–SE (menos influentes na morfologia). A orientação ENE–WSW, com oscilações mais 

próximas de E–W ou NE–SW, corresponde à direcção das principais linhas de água a Norte da 

cidade do Porto, nomeadamente os rios Ave, Cávado, Lima e Minho. A orientação destes rios não 

é concordante com a orientação regional Varisca NW–SE e NNW–SSE, interceptando-a 

perpendicularmente. A rigidez e o paralelismo do traçado destes rios sugerem que eles se 

encontram adaptados a fracturas na crosta à escala regional, porventura ainda não reconhecidas 

no terreno, embora se identifiquem localmente fracturas de orientação ENE–WSW, à escala 
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mesoscópica, no vale do Rio Cávado (Braga, 1988) e se reconheça regionalmente uma 

fracturação subparalela à escala macroscópica (Cabral, 1992). 

A Norte do Rio Leça, ocorrem nos vales largos de fundo aplanado alguns níveis de terraços 

fluviais e glacis, sempre a cotas baixas. Na faixa litoral, encontram-se plataformas de abrasão 

marinha e praias elevadas, escalonadas a diversas altitudes, mas sempre inferiores a 100 m, 

observando-se uma tendência de redução das cotas para Norte. 

Granja (1990) refere que, em algumas áreas, os níveis fluviais no interior dos vales se ligam a 

níveis marinhos no litoral, embora esta relação nem sempre se verifique para a área costeira 

minhota a Sul do Rio Neiva. 

A interpretação das referidas formas fluviais largas, de fundo aplanado e vertentes abruptas 

com contornos frequentemente irregulares são, segundo Ferreira (1986), corredores de erosão 

que penetram ao longo das linhas de água principais, resultando possivelmente do esvaziamento 

de antigos alvéolos de erosão diferencial, reflectindo a penetração de uma superfície de 

aplanamento poligénica, de idade Plio-Quaternária, para o interior do continente, representada no 

litoral pelos níveis de aplanação marinhos e fluvio-marinhos. 

Na aplanação poligénica, que compreendeu o conjunto dos «níveis Plio-Quaternários» 

referenciados por Ferreira (1983, 1986), que caracteriza as áreas baixas do Minho Ocidental, 

localizam-se os depósitos areno-argilosos de Alvarães e Prado, de fácies continental e idade 

provável Pliocénico Superior. Estes depósitos Neogénicos situam-se em áreas topograficamente 

deprimidas relativamente às zonas adjacentes, sugerindo a hipótese de se encontrarem 

preservados em depressões tectónicas. No entanto, a sua diminuta espessura bem como os 

resultados dos estudos morfológicos e tectónicos indicam tratar-se de um paleo-relevo muito 

pronunciado, parcialmente colmatado pelos depósitos Pliocénicos, o qual poderá estar deformado 

por deslocamentos em falhas e/ou por balanceamentos regionais (Cabral, 1992). 

A geomorfologia e a geologia do Minho Ocidental indicam que o desenvolvimento dos 

volumes montanhosos desta região é essencialmente anterior ao Pliocénico (Superior?). Os dados 

sugerem o desenvolvimento de uma morfologia elevada acima do nível do mar anterior àquele 

período, resultante de movimentos de levantamentos importantes (de algumas centenas de 

metros) associados a episódios tectónicos Terciários, responsáveis pelo escalonamentos de três 

ou quatro níveis de aplanação, acima dos quais se elevam as superfícies culminantes da Serra da 

Peneda-Gerês e da Serra da Cabreira (Ferreira, 1983, 1986), de datação e individualização 

delicadas, quando enquadradas no contexto da evolução tectónica do NW da Península Ibérica 

(Nonn, 1969; Martin-Serrano, 1989). 

A descida relativa do nível do mar originada particularmente pelos deslocamentos de 

natureza epirogénica que terão ocorrido no Miocénico (Nonn, 1969), porventura ampliada por uma 

tendência de oscilação eustática negativa no Miocénico Superior, originou uma erosão vertical 

muito intensa, responsável pelo desenvolvimento de um paleo-relevo com uma amplitude 

altimétrica elevada, em que a acção da erosão diferencial sobre rochas muito alteradas pelo clima 
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Cenozóico terá tido um papel relevante, desenvolvendo-se paleovales com orientação preferencial 

através de fracturas, onde domina a direcção ENE–WSW (Cabral, 1992). 

O mesmo autor indica que, no Pliocénico, uma paragem seguida de uma inversão relativa do 

nível do mar, de origem tectónica associada a movimentos de subsidência e/ou eustática, 

provocou um alargamento das depressões por intensificação da erosão lateral, e uma colmatação 

parcial daquele paleo-relevo por uma cobertura sedimentar, de que os depósitos de Alvarães e do 

Prado são os únicos testemunhos. O retomar dos movimentos de levantamento do continente, no 

final do Pliocénico ou no início do Quaternário, desencadeia o encaixe da drenagem fluvial 

instalada nos paleovales Pliocénicos, exumando aquela paleotopografia e rejuvenescendo-a, 

embora com pouca intensidade, na área do Minho Ocidental, devido à fraca amplitude do 

levantamento Plio-Quaternário na região. 

A má exposição dos afloramentos, a elevada alterabilidade das litologias e o clima húmido 

que favorece a meteorização, dificultam a identificação de acidentes tectónicos no terreno, além 

de, a existir actividade tectónica recente, as suas evidências morfológicas serem rapidamente 

ocultadas pela erosão dificultando também a utilização de critérios geomorfológicos para a 

localização de estruturas activas. Na génese da morfologia da região minhota, admite-se uma 

maior influência das movimentações tectónicas Plio-Quaternárias, relacionadas em parte, com 

deslocamentos verticais diferenciais entre blocos delimitados por falhas, na generalidade ainda 

não identificadas, interceptando-se segundo um reticulado disposto em direcções estruturais NE–

SW a E–W e NW–SE (Cabral, 1992). 

 

4.3. TECTÓNICA DO NOROESTE DE PORTUGAL 

4.3.1. Hercínica e Pré-Hercínica 

O sector entre Douro e Minho, segundo Ribeiro & Pereira (1992), apresenta uma estrutura 

muito complexa, transversal ao Segmento Hercínico Ibérico. A vergência das estruturas maiores a 

Norte do paralelo que passa na Apúlia faz-se para NE, enquanto que para Sul daquele paralelo as 

mesmas estruturas apresentam uma vergência para SW. O modelo para o NW de Portugal prevê, 

através da análise geométrica e cinemática das estruturas e do empilhamento do conjunto de 

unidades carreadas, características do NW Ibérico, a formação de um bloco tectónico que, a partir 

do Devónico Médio, originou ao mesmo tempo obducção e subducção para Este, seguida de 

colisão das margens continentais envolvidas. Relacionada com a subducção, está a geração em 

profundidade de magmas básicos de várias origens, cuja ascensão e instalação é comandada 

pela dinâmica global, aproveitando grandes lineamentos estruturais Hercínicos e Pré-Hercínicos. 

Assim sendo, toda a abordagem aos granitóides será efectuada numa perspectiva geodinâmica. 

Estes magmas provavelmente estão na origem do fluxo térmico responsável pelo 

metamorfismo regional, e, ao ascenderem, induzem a fusão crustal em larga escala, hibridizam-se 

e diferenciam-se. 
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O referido modelo prevê a existência de dois grandes grupos de granitos: uns de duas micas, 

ligados ao processo de fusão crustal, e outros biotíticos com plagioclase cálcica e seus 

diferenciados, mais profundos e de origem e evolução complexas. 

Segundo a definição de macrounidades tectono-estratigráficas limitadas por acidentes 

maiores, designadas por terrenos (Howell et al., 1985), o sector entre Douro e Minho pertence ao 

terreno Ibérico (Ribeiro et al., 1987). 

As grandes unidades geotectónicas deste sector são a Zona Centro Ibérica (ZCI) e Zona de 

Ossa Morena (ZOM) de Julivert et al., (1974), e ainda o conjunto de rochas granitóides, bem 

diferenciadas, sobrepostas em área às anteriores, com grande distribuição regional e 

características próprias. Estas unidades estruturais foram diferenciadas com base em critérios 

estruturais, estratigráficos e metamórficos. 

A Zona Centro Ibérica encontra-se separada da Zona de Ossa Morena pelo desligamento 

senestre e Faixa Blasto-Milonítica de Tomar-Badajoz-Córdoba, que terá continuidade a NW do 

Porto. Neste sector, a ZCI sofre desligamento dextro de cerca de 100 km devido ao cizalhamento 

Porto-Tomar, que, localmente, corta as estruturas da ZCI e expõe a W as sequências 

características da ZOM. Segundo Ribeiro & Pereira (1992), a ZCI engloba três subunidades: 

autóctone, por sua vez subdividida, pelo Sulco Carbonífero Dúrico-Beirão em dois 

compartimentos, ocidental e oriental, com características metamórficas e estruturais distintas; 

parautóctone e alóctone. A tectónica Varisca conforma estas subunidades a empilhamento de 

escamas com evolução distinta, separadas por carreamentos. 

No NW de Portugal, a ZOM está confinada a pequenos afloramentos na Foz do Douro, 

recortados por granitóides Hercínicos, precoces e tardios. 

Ribeiro & Pereira (1992) referem que a maior parte dos granitóides que afloram na região 

poderão incluir-se no ciclo Hercínico. A única excepção são os pequenos afloramentos de 

ortognaisses biotíticos da Foz do Douro, a que Pinto (1985) atribui a idade de 604 milhões de 

anos, evidenciando assim, terem sido gerados num ciclo Pré-Câmbrico; e o maciço de Gandra que 

se supõe, ou ser também de origem Pré-câmbrica ou do período de granitização Ordovícica. Os 

gnaisses e o maciço de Gandra evidenciam todas as fases de deformação Hercínica, com 

possível fusão parcial e produção de novos corpos granitóides. 

Os granitóides de duas micas têm a sua génese no início da colisão da ZOM com a ZCI. 

Alguns granitóides da Foz do Douro, Praia de Leça e do Marreco e o granito de Fânzeres, são 

considerados ante e/ou sin-tectónicos relativamente a F1. Os granitóides equivalentes à bordadura 

Este do maciço de Gandra contactam com os terrenos alóctones da Unidade de Valença, são 

considerados sin-tectónicos relativamente a F2. A maioria dos granitóides de duas micas é 

contemporânea ou tardia relativamente a F3 Hercínica. Estes granitóides formam maciços 

compósitos que ocupam os núcleos das antiformas desta fase, em estreita relação com o 

metamorfismo regional e com o calor desenvolvido ao longo de cizalhamentos dúcteis, segundo os 

quais prossegue a deformação intracontinental. A autoctonia ou aloctonia está em relação directa 
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com o carácter precoce ou tardio das suas instalações, relativamente a F3 Hercínica (Ribeiro, 

1974). 

Os granitóides biotíticos com plagioclase cálcica e também seus diferenciados foram gerados 

nas fases precoces. Durante estas fases, ocorreram cizalhamentos dúcteis que actuaram no soco 

e induziram, na cobertura, mantos de carreamento e de deslocamento. Estes mantos, sofreram 

migração, no espaço e no tempo, da zona interna do orógeno para a zona externa, isto é, no 

sentido Este, provocando, nesta evolução, espessamento da crusta, a Este, e consequente 

distensão a Oeste. 

É este período de distensão, situado no intervalo de tempo que medeia entre (F1/F2) e F3 

Hercínicas, que corresponde ao arco magmático calco-alcalino definido por Ferreira (1982). Os 

equivalentes plutónicos são os granitóides da série precoce, e os granitóides da série intermédia e 

da série tardia que se instalaram, respectivamente, ante a sin-F3, tardi-F3 e tardi a pós-F3. Estes 

granitóides apresentam características e geometria relacionáveis com os arcos magmáticos e/ou 

hibridização (Pereira, 1987) e instalam-se por um processo de «telescoping» sob controlo e 

simetricamente, aos cizalhamentos de Vigo-Régua e Sulco Carbonífero Dúrico-Beirão. 

Em relação aos granitóides tardi e pós-orogénicos, de idade Pérmica, a sua implementação é 

controlada por um campo de tensões, compatível com o soerguimento da cadeia e desligamentos 

frágeis tardios. Estes granitóides, em termos petroquímicos (Pereira, 1987), podem ser integrados 

na sequência evolutiva dos granitóides anteriores, mas numa situação de arco maduro, com 

influência intraplaca (Pearce et al., 1984). São, por isso, dependentes do processo de subducção 

atrás referido. 

O soco Pré-câmbrico ocorre seguramente, segundo Ribeiro & Pereira (1992), na Foz do 

Douro (ZOM) e, hipoteticamente, em alguns maciços de granitóides. Ambos são retomados pela 

orogenia Hercínica que se desenvolveu do Devónico Médio ao Pérmico. 

Na dinâmica do processo, intervêm os grandes cizalhamentos: limite entre ZOM e ZCI, Sulco 

Carbonífero Dúrico-Beirão e cizalhamento Vigo-Régua, que, actuando no soco em regime de 

transpressão, acentuam o arco Ibero-Armoricano e desenvolvem os sistemas de carreamento na 

cobertura. As estruturas, geradas essencialmente em F1, podem assim ser explicadas pela 

mudança de regime de transpressão no autóctone para o regime de sistemas de carreamento no 

alóctone. A deformação progressiva e a continuidade do movimento tangencial permitem 

interpretar a génese e o estilo das estruturas F2 nas imediações dos planos de carreamento. 

Uma vez instalados os mantos de carreamento, no Devónico Superior, a evolução em «flake» 

estava consumada. Sucede um período distensivo na cadeia, entre F2 e F3. É neste período que 

se inicia a ascensão e instalação dos granitóides, com máximo desenvolvimento sin e pós-F3. 

A colisão “soldou” os blocos continentais envolvidos e a deformação F3 prossegue a partir do 

Carbónico Inferior, mediante um jogo de cizalhamentos conjugados. As estruturas, nesta fase, 

dispõem-se em «échelons», relativamente aos planos de cizalhamento, sendo a deformação 

induzida, heterogénea, não coaxial. 
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Os últimos reajustamentos das tensões retomaram as cicatrizes da cadeia, transformando-as 

em desligamentos frágeis, dos quais os mais importantes têm orientação NNE–SSW, senestres 

(Ribeiro & Pereira, 1992). 

 

4.3.2. Neotectónica 

A tectónica Plio-Quaternária é dominada nesta região pelo rejogo dos acidentes frágeis Tardi-

Variscos (Cabral & Ribeiro, 1988). O principal é a falha Porto-Tomar, ao longo da qual se dá a 

subida do bloco oriental, constituindo assim o bordo ocidental do Maciço Hespérico. No entanto, 

outros acidentes com orientações aproximadas N–S e ENE–WSW rejogam, gerando-se um 

mosaico de blocos com movimentação, provavelmente em larga medida, independente de bloco 

para bloco. 

Segundo Ribeiro & Cabral (1992), ao longo destes acidentes dá-se a conservação de 

sedimentos Pliocénicos e Quaternários, em estruturas de tipo «graben» e «semi-graben» que não 

se depositaram nos blocos levantados. O facto de não existirem sedimentos de idade entre o 

Carbónico e o Miocénico, de existir uma cobertura vegetal e escorrência superficial densa, 

alteração meteórica profunda, que resulta de um clima húmido, e a menor resistência à erosão dos 

granitos com megacristais que predominam na constituição do soco Varisco, leva a que a 

tectónica recente no NW de Portugal seja difícil e muito complexa de reconstituir. 

Alguns afloramentos críticos mostram que há acidentes inversos, colocando o soco acima do 

Quaternário, com orientação N–S e ENE–WSW. Este facto sugere que se está na presença de 

uma tectónica recente compressiva, o que está de acordo com o campo de tensão medido in situ, 

mostrando a compressão máxima horizontal com orientação próxima de E–W. 

A tectónica recente mantém-se activa na região minhota, pelo facto de existirem indícios 

geomorfológicos e pelo facto de a sismicidade na região ser moderada, com sismos de magnitude 

inferior a 5, no entanto bastante frequentes, acima da média para o território português (Ribeiro & 

Cabral, 1992). 

Carvalho (1992) salienta que, indicadores de deformação tectónica quaternária são referidos 

por vários autores, quer porque certos depósitos quaternários evidenciam falhas e outros tipos de 

deformação, quer porque a posição e orientação de certas formas (arribas fósseis, ravinas e 

veleiros) são relacionadas com estruturas do tipo falha (Bourcart, 1936; Carvalho, 1988, 1989; 

Daveau, 1987; Granja, 1990; Pereira, 1989; Ribeiro, 1984; Teixeira, 1944). 

Injecções sedimentares que lembram pequenos “diapiros”, reconhecidas nos sedimentos 

quaternários entre o Rio Neiva e o Rio Ave, foram atribuídas a processos ligados ao frio (Carvalho, 

1981, 1985) e foram recentemente colocadas na dependência de movimentos tectónicos, que 

durante os sismos por eles provocados, teriam liquefeito os sedimentos, facilitando a intrusão de 

sedimentos mais finos inferiores (limos) nos sedimentos superiores mais grosseiros (areias) 

(Carvalho, 1989). 
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Pelos conhecimentos actuais da neotectónica não se consegue correlacionar os depósitos 

quaternários fluviais com os depósitos de influência marinha da zona costeira (Granja, 1990). 

 

4.4. GEOLOGIA DA BACIA TECTONO-SEDIMENTAR DE ALVARÃES 

4.4.1. Enquadramento geológico 

A região delimitada na Figura 21 está localizada na Zona Centro Ibérica do Maciço Hespérico 

(Julivert et al., 1974; Ribeiro et al., 1979), a W do cizalhamento Vigo-Régua (Pereira et al., 1992). 

No Alto Minho, a cobertura sedimentar ocupa uma pequena proporção da área coberta, cuja 

litologia é essencialmente composta por rochas graníticas e metassedimentos. 

Segundo Teixeira et al. (1969), a plataforma litoral é regular e ampla, sobretudo na Foz do 

Cávado e na Apúlia, continuando para Norte e apresentando-se limitada do lado interior, por arriba 

fóssil. Ela está, em geral, coberta por depósitos de praias antigas ou por depósitos de areias 

dunares. 

Os mesmos autores apresentam para a região, seis unidades geológicas diferenciadas: 

− Holocénico, que contem três subunidades: aluviões actuais (a), areias e cascalheiras de 

praia ou de rio (A) e areias de duna (Ad). A costa litoral é baixa, extensa e arenosa, onde 

ocorrem apenas alguns rochedos xistentos ou quartzíticos. As praias são quase sempre 

de areia fina, por vezes com grãos escuros de ilmenite. As dunas formam um cordão 

praticamente contínuo ao longo da orla costeira mas, por vezes, estendem-se para o 

interior e formam colinas que chegam a atingir 40 m. Ao longo dos rios, sobretudo o 

Cávado, acumulam-se aluviões recentes, às vezes muito desenvolvidos. São 

essencialmente areias, lodos fluviais e depósitos argilosos de fundo de vale. 

− Plio-Plistocénico (Q), que compreende os depósitos de terraços fluviais e de praias 

antigas. Os depósitos detríticos de cobertura, de praias antigas e de terraços fluviais, são 

desenvolvidos e extensos. São numerosos, na orla litoral, os depósitos de praias antigas, 

em parte cobertos por areias de duna, constituídos por areias e calhaus rolados 

colocados a diferentes altitudes (variando entre 5 e 40 m), sendo em alguns casos difícil a 

separação dos vários níveis. Por vezes, estes depósitos de praias antigas formam 

bolsadas ou aparecem dispersos, em virtude de desmantelamento posterior. Os níveis de 

cotas mais altas estão limitados, do lado interior, por arriba fóssil, bem conservada a 

Norte do Rio Cávado. É ao longo deste rio que estão localizados importantes depósitos de 

terraços fluviais, formados por areias, calhaus rolados e argilas, escalonados a diferentes 

altitudes, variando entre 5 e 90 m, e alguns deles estão separados por degraus bem 

marcados, outros descaem gradualmente para níveis mais baixos. Entre Barcelos e Fão, 

estes terraços definem o antigo estuário do Cávado. 

− Paleozóico, subdividido em duas unidades: Ordovícico (O) e Silúrico (Sa). Muitas das 

litologias do Ordovícico ao Silúrico estão profundamente metamorfizadas, reconhecendo-

se formações fossilíferas, sobretudo no Silúrico. As litologias correspondentes ao Silúrico, 
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apresentam-se em afloramentos rodeados, quase sempre, por granito, que os 

metamorfizou fortemente, transformando-os em corneanas, xistos luzentes, andaluzíticos, 

mosqueados, granatíferos, grafitosos, sendo menos frequentes os xistos e grauvaques 

com faixas grafitosas, liditos e quartzitos. Estas rochas sofreram frequentemente acções 

de granitização ou foram atravessados por filões graníticos, aplíticos e pegmatíticos. 

Apesar disto, os xistos ampelitosos ou xistos brancos contêm registos fósseis (graptólitos) 

que constituem faixas mais ou menos desenvolvidas, intercaladas noutras rochas 

xistentas. Quando os graptólitos não existem, a presença de faixas de xistos grafitosos é 

indício, quase seguro, de identificação da mancha de rochas Silúricas. O Silúrico está 

quase sempre coberto por formações Quaternárias. O sistema Ordovícico está 

representado na orla litoral por formações constituídas por xistos e grauvaques (Oe), por 

vezes com quartzitos intercalados, pertencentes ao Caradociano, xistos argilosos com 

fósseis (Ocd), pertencentes ao Landeiliano-Lanvirniano, quartzitos com Cruziana e 

Scolithus (Ob), correspondentes ao Skadiviano, conglomerados (Oab) - Tremadociano? e 

corneanas, xistos andaluzíticos, granatíferos, luzentes, metamorfizados. 

− Ante-Ordovícico, representado pelo Complexo Xisto-Grauváquico e séries metamórficas 

derivadas. As rochas do Complexo Xisto-Grauváquico, em geral muito metamorfizadas, 

formam diversas manchas quase sempre rodeadas por granito. Para além dos xistos e 

dos grauvaques fortemente metamorfizados (Xz), existem bancadas de conglomerados 

intercalados e metamorfizados (Xc) e de quartzitos intercalados (Xq). Há, também, 

pequenos afloramentos graníticos no interior dos afloramentos xistentos. As rochas 

metamorfizadas são corneanas, grauvaques e xistos andaluzíticos ou granatíferos, em 

geral muito alterados. As rochas xistentas são atravessadas por alguns filões de quartzo e 

de pegmatitos. 

− Rochas eruptivas (γπg, γπm, γπ’g, γπ’m, γπ’f, γ∆ e γπ’’m). A maior parte da área que 

enquadra o sector estudado é ocupada por rochas graníticas, em muitos locais cobertas 

por sedimentos detríticos recentes. Embora se trate de rochas Hercínicas que 

metamorfizaram os xistos Silúricos, assumem diferentes composições e diferentes 

texturas, dependendo da sua localização geográfica. A litologia dominante é o granito 

calco-alcalino (monzonítico) de duas micas, com predomínio de biotite, aparecendo o 

granito alcalino de grão médio ou grosseiro em duas manchas localizadas. A variedade 

calco-alcalina apresenta-se com textura porfiróide e não porfiróide de grão fino a 

grosseiro, passando pelo granodiorito de grão médio ou grosseiro, por vezes porfiróide. 

− Rochas filonianas. As faixas Silúricas e o Complexo Xisto-Grauváquico são, em alguns 

locais, atravessados por filões graníticos, aplíticos e aplito-pegmatíticos (γap). Estes 

filões, por vezes, são acompanhados de mineralizações. Os filões de quartzo (q), menos 

frequentes, apresentam-se em muitos casos mineralizados (principalmente de Sn e W, e 

também Au, Ag, Ta e Cb) e estão normalmente encaixados em acidente tectónico, sendo 
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em alguns locais observada a tectonização do quartzo, com o desenvolvimento de 

brechas, por efeito da actuação de falhas. 

 

A Figura 24 apresenta o enquadramento da região NW de Portugal nas unidades 

geotectónicas propostas por Julivert et al. (1974), assim como as principais unidades geológicas e 

litológicas. 

 

Figura 24 – Enquadramento no Maciço Hespérico (adaptado de Díez Balda et al., 1990) e 
esboço geológico do NW de Portugal (adaptado de Ribeiro, 1992) 

A maior parte da área da Bacia Tectono-Sedimentar de Alvarães encontra-se cartografada 

geologicamente na Carta Geológica de Portugal na escala 1/50000, Folha 5-C (Barcelos) e uma 

pequena parte na Folha 5-A (Viana do castelo), publicadas por Teixeira et al. (1969, 1972) com as 

respectivas notícias explicativas editadas pelo Instituto Geológico e Mineiro. A referida bacia está 

também cartografada geologicamente na Carta Geológica de Portugal na escala 1/200000, Folha 
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1, publicada por Pereira et al. (1992) com respectiva notícia explicativa publicada por Cabral et al. 

(1992), ambas editadas pelo Instituto Geológico e Mineiro. 

Os maciços cristalinos que envolvem a Bacia Tectono-Sedimentar de Alvarães, segundo 

Pereira et al. (1992), são dois grupos distintos de granitóides biotíticos com plagioclase cálcica e 

seus diferenciados. A Sul aparecem os granitos e granodioritos porfiróides de grão médio com 

duas micas ( ''
1γ ), ante a sin-tectónicos, relativamente a F3 (série precoce) e a Este ocorre o granito 

monzonítico porfiróide de grão médio com duas micas ( ''
3γ ), essencialmente biotite, tardi a pós-

tectónico, relativamente a F3 (série tardia). 

 

4.4.2. Tectónica 

Na região estudada localizam-se diversos acidentes estruturais, alguns dos quais parecem ter 

condicionado a instalação de vales fluviais. Está neste caso, pelo menos em parte, o vale do Rio 

Cávado. 

Teixeira et al., (1969) propõem um modelo tectónico e paleogeográfico para esta região, que 

assenta em várias etapas geocronológicas. 

As rochas que fazem parte do Complexo Xisto-Grauváquico (CXG) Ante-Ordovícico, tiveram 

origem no fundo do mar, que antes, ou no limiar do Paleozóico cobriu toda a região. A presença 

de leitos conglomeráticos e as características que possuem permitem supor a existência de um 

litoral próximo e de terras emersas, mais antigas, de cuja erosão provieram os materiais que os 

originaram. 

Posteriormente à génese das rochas anteriormente citadas, houve um movimento de 

regressão e de emersão que coincidiu com os primeiros tempos do Paleozóico. 

Deu-se, seguidamente, a transgressão do início do Ordovícico, testemunhada pelo espesso 

conglomerado de base que se observa na praia da Apúlia, a que sucederam depósitos arenosos, 

de que resultaram os quartzitos que acompanham os conglomerados. Estes são formados, 

predominantemente, por elementos quartzosos, mas também os há quartzíticos, chérticos e 

lidíticos. 

O aumento progressivo da profundidade do mar deu origem à formação de sedimentos mais 

finos, argilosos, de que resultaram os xistos argilosos com fósseis do Landeiliano-Lanvirniano 

(Ordovícico Inferior). 

No final do Ordovícico, sedimentos mais grosseiros estiveram na base da origem dos xistos e 

grauvaques com quartzitos intercalados do Caradociano (Ordovícico Superior). 

Durante o Silúrico, manteve-se o domínio marinho, tendo-se ai depositado não só sedimentos 

de que derivaram xistos e grauvaques, mas verificaram-se também episódios de sedimentação 

vasosa, com abundância de matéria orgânica, de que resultaram os xistos ampelitosos (com 

fósseis de graptólitos), intercalados nos grauvaques e quartzitos. 

Após a deposição sedimentar no Devónico Inferior, forte movimento orogénico atingiu o 

conjunto dos sedimentos formados, dobrando-os e deslocando-os. 
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Foi durante o Paleozóico Superior que novos movimentos orogénicos atingiram os terrenos 

formados, originando estruturas muito complexas, como se observa na região da Apúlia e de 

Esposende. Na Apúlia, as sequências sedimentares Ordovícico-Silúricas estão invertidas e as 

relações dos diversos andares, são, por vezes, muito difíceis de destrinçar. 

Cumulativamente com os movimentos orogénicos, houve fenómenos de granitização. 

Formaram-se, nessa altura, os diversos tipos de granitos que cobrem a maior parte da região, os 

quais constituem apenas aspectos texturais diferentes da mesma intrusão. 

A granitização provocou intensas acções de metamorfismo, testemunhadas por corneanas, 

xistos granatíferos, xistos andaluzíticos, xistos luzentes, etc. Em relação com os movimentos 

orogénicos e com a granitização, originaram-se filões aplíticos, pegmatíticos, quartzosos, etc. 

Depois, e durante um enorme intervalo de tempo geológico, apenas subsistiram acções de 

meteorização, não sendo ainda possível reconstituir a história geológica da região. 

No Cenozóico, formou-se a Bacia de Alvarães e o mar cobriu a fímbria do litoral. No 

Quaternário, os rios instalaram o seu curso e o mar espraiou-se pelas praias antigas. 

Os depósitos fluviais existentes entre Barcelos e a Apúlia mostram que o Rio Cávado teve o 

estuário localizado nesta direcção, durante parte do Quaternário. Talvez devido a um fenómeno de 

captura, orientada por condições tectónicas, com a existência de falha, o rio passou a correr no 

leito actual, encaixado no relevo. 

 

4.4.3. Geologia, geomorfologia e estrutura do depósito de caulino de Alvarães 

A Norte do Rio Neiva e nas imediações da vila de Alvarães (Figura 22) encontra-se a Bacia 

Tectono-Sedimentar de Alvarães, larga depressão aplanada com cerca de 20 km2 de área, 

coberta aproximadamente em 50% da sua área, por depósitos de terraços fluviais Quaternários 

(Barbosa, 1985). 

Teixeira et al. (1969) referem que os depósitos da Bacia de Alvarães estão escalonados em 

níveis que se desenvolvem, desde as cotas mais baixas, entre 30–40 m (Q3), passando pelas 

cotas entre 45–55 m ( 2
bQ ) até às cotas mais elevadas que se situam entre 60–70 m ( 2

aQ ). A maior 

altitude destes depósitos situa-se nos +71 m e +76 m, correspondendo respectivamente ao vértice 

geodésico de Chasqueira, nos arredores da povoação de Alvarães (Figura 22, Figura 25) e de 

Sião. Segundo Alves & Pereira (2000), alguns vestígios geomorfológicos indicam que estes 

enchimentos podem ter atingido, nalguns locais, mais de 100 m. 

As matérias-primas argilosas com interesse industrial são exploradas nos terrenos modernos, 

de cobertura, Plio-Plistocénicos (PQ) (Pereira et al., 1992) e estendem-se desde a costa até uma 

distância de cerca de 10–11 km para o interior (Serrano, 1973). 

A zona coberta pelo depósito de caulino de Alvarães está praticamente incluída no depósito 
2
bQ  (45–55 m). O depósito sedimentar é composto genericamente por estruturas entrecruzadas de 

arenitos arcósicos de grão grosseiro, sublinhadas, em geral, por feixes conglomeráticos de seixos 
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de quartzo subrolados, a que se sucedem, normalmente, lentículas silto-argilosas, de espessura 

métrica e de continuidade lateral, pelo menos decamétrica (Barbosa & Nascimento, 1991). 

 

Figura 25 – Geologia da Bacia Tectono-Sedimentar de Alvarães 
(Teixeira et al., 1969; Teixeira et al., 1972) 

Os depósitos arenítico-argilosos são constituídos por dois horizontes bem diferenciados: 

− Um superior, de "barro branco", constituído por areia, cascalho e areia caulinífera, 

com intercalações lenticulares de argila plástica de cor branco-acinzentado (“ball-

clay”). 

− Um outro inferior, de "barro vermelho", constituído por areia e argila vermelha. 
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Segundo Barbosa & Nascimento (1991), a espessura destes dois horizontes é da ordem dos 

10 m, valor confirmado por sondagens mecânicas. 

No ano de 1996, foi encontrado, no decurso da extracção de matérias-primas, um novo 

“horizonte” de "barro branco" sob o horizonte de "barro vermelho", faltando saber se se tratará de 

um sedimento, se de rocha-mãe alterada. 

A designação local - “barro D” compreende o uso popular da palavra “barro” como “terra 

própria para o fabrico de louça”, correspondendo ao termo científico – argila e a letra “D” de 

“desordem”, que se deve ao facto de a caulinite, principal componente mineral da argila, possuir 

desordem cristaloquímica elevada. 

Serrano (1973) refere que o caulino do CMA é sobretudo de origem sedimentar, ocorrendo 

nos “grés” cauliníticos e, em parte, é de origem residual, gerado a partir da alteração dos granitos 

e dos filões pegmatíticos. Este “grés” contêm entre 20% a 40% de caulino com elevado grau de 

brancura. Todavia, o caulino de maior brancura está relacionado com a alteração in situ do granito, 

mais intensa junto dos filões pegmatíticos. 

Foi possível discriminar na bacia, de acordo com Barbosa (1985) e com base numa malha de 

sondagens mecânicas, dois alinhamentos estruturais de caulinização primária: 

− Um, dominante, com direcção N 50º W, segundo uma faixa com cerca de 1 km de 

comprimento e 250 m de largura média, com caulinização descontínua, quer à 

superfície, quer em profundidade; 

− Outro menos frequente, com direcção normal à anterior (N 40º E). A profundidade 

máxima da caulinização primária é, tanto quanto as sondagens mecânicas 

permitiram constatar, de 6 m. 

 

Barbosa (1985) refere que a maior espessura de granito caulinizado corresponde à maior 

cota na topografia granítica e que a caulinização só se poderia ter iniciado depois do aplanamento 

dos maciços graníticos, que teria antecedido a instalação dos depósitos sedimentares de 

cobertura. Desta forma, tem lugar, também, a caulinização dos “grés” arcósicos desses depósitos, 

cujos caulinos provêm de feldspatos, que embora caulinizados, não perderam a forma de 

feldspato, são por isto, pseudomorfoses de feldspatos substituídos por caulinite. A caulinização é 

de origem supergénica (Serrano, 1973; Barbosa, 1995) e a ela se devem alguns dos elevados 

teores de caulino. A caulinização decorre, pelo menos, há mais de 5 milhões de anos e é originada 

por acção das águas lixiviantes, acumuladas por impregnação nos depósitos de cobertura que 

percolam em profundidade através das zonas de maior fraqueza e/ou maior permeabilidade: 

estruturas filonianas diaclasadas e/ou tectonizadas. 

Nos “grés”, as quantidades de feldspato podem atingir 25%, enquanto que as micas, devido 

ao seu hábito lamelar, são facilmente transportáveis em suspensão e acabam por se depositar e 

concentrar nos níveis silto-argilosos, onde ocorrem normalmente em maior percentagem (Barbosa 

& Nascimento, 1991). 
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Serrano (1973) apresentou, com base em correlações de natureza geoquímica: 

- Um índice de lixiviação; 

- O comportamento dos vários óxidos em face da lixiviação; 

- O papel das condições de redução-oxidação na alteração do granito subjacente. 

 

E com base no teor de Na2O + K2O, concluiu que: 

- Os índices de maior lixiviação correspondem aos terraços e aos filões pegmatíticos; 

- Os índices médios correspondem ao caulino residual; 

- Os índices de menor lixiviação são atribuídos ao granito “fresco”; 

- A lixiviação diminui de cima para baixo, provando o carácter supergénico da alteração. 

 

A correlação, entre o índice Fe2O3/FeO e o índice de Na2O+K2O foi usada para verificar as 

condições de oxidação-redução em função da lixiviação, do que se concluiu que, os fenómenos de 

oxidação (expressos por um aumento de Fe2O3/FeO) aumentam com a lixiviação (expressos pela 

diminuição no teor de Na2O+K2O), tanto para o caulino residual como para o caulino sedimentar. 

Ramos & Moreira (1992) citam a ocorrência, na Bacia de Alvarães, de argilas comuns e 

argilas especiais, de idade Plio-Quaternária. As argilas especiais preenchem parte da Bacia 

Tectono-Sedimentar de Alvarães, ocorrem próximo da localidade de Vila Fria e no CMA. Estes 

depósitos são constituídos por estratos que compreendem um nível superior de “grés” caulinítico 

com 4 a 8 m de espessura, que apresenta intercalações de argila portadora de detritos de lenhite 

e um nível inferior de argila com cor vermelha subjacente ao “grés” caulinítico. A composição 

mineral das argilas especiais em amostra integral, revela um predomínio de caulinite e ilite, 

ocorrendo quartzo e feldspato, como acessórios. Na fracção inferior a 2 µm, predomina 

maioritariamente a caulinite, estimada em cerca de 80%. 

A argila comum de Alvarães constitui um nível subjacente ao do “grés” caulinítico e inclui 

intercalações argilosas. As reservas desta matéria-prima foram estimadas em 1,5 Mt (Moreira et 

al., 1984). A composição mineral desta argila revelou, em amostra integral, um predomínio de 

caulinite, ilite e quartzo, tendo como acessórios feldspato e goethite. Na fracção inferior a 2 µm, 

predomina maioritariamente a caulinite, estimada em cerca de 80%, constatando-se também a 

presença de ilite e goethite. 

Os ensaios tecnológicos realizados em amostras de argila especial e de argila comum, 

confirmaram a aptidão destas argilas, respectivamente, para a indústria cerâmica de barro branco 

e para a indústria cerâmica de barro vermelho (Grade & Moura, 1985). 

O depósito sedimentar, segundo Pereira et al. (1992), assenta sobre um «bedrock» granítico, 

Hercínico sin-tectónico relativamente a F3 (γ’3 - granito de grão médio, em alguns locais grosseiro, 

de duas micas). A extensiva alteração deste granito, sob o terraço, deu origem ao caulino residual. 

Na Fonte Branca foram visíveis filões pegmatíticos com orientação preferencial N 55º–65º W, 

pendendo 48º–50º SW (Ramos & Moreira, 1992), com possanças que vão de 0,2 a 3 m, estando 

alguns deles limitados por bandas de 1–3 cm de turmalina. O granito é constituído por feldspato 
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potássico (geralmente microclina), por plagioclase (albite-oligoclase) normalmente muito alterada, 

e por micas (moscovite e biotite), estando por vezes a biotite descorada por lixiviação do ferro, 

processo denominado baueritização. Ocorrem, como acessórios, turmalina, rútilo, apatite (muito 

rara) e alguns opacos (Serrano, 1973). 

Alves (1995a), refere que na frente de exploração na Chasqueira, o “barro vermelho”, 

texturalmente é uma mistura de limo e argila em proporções quase iguais, onde raramente se 

encontram areão e seixos de quartzo desgastados. Surgem neste estrato, corpos arenosos, com 

estratificação entrecruzada planar e leitos subhorizontais de areia fina a média, alternando com 

leitos de areia média a grosseira e leitos de areão. No topo deste estrato, aparecem pequenas 

porções de material acinzentado que se situam em redor de canalículos milimétricos, alguns ocos, 

e em redor destes, observa-se por vezes a deposição concêntrica de partículas argilosas de cor 

branca. Sugere-se a deposição em condições subaéreas, com ocupação vegetal, facilitando a 

oxidação do ferro. A acção radicular provocou o remeximento das partículas e a redução do ferro 

nas zonas directamente em contacto. A deposição da parte superior, com desagregação 

subhorizontal, terá ocorrido após erosão parcial deste material e destruição da flora instalada. A 

coloração vermelha ou alaranjada é dada respectivamente pela abundância ou não de goethite. 

Sobre o topo erodido do “barro vermelho” assenta um estrato superior mais grosseiro, com 

estratificação entrecruzada em ventre. É constituído por leitos de areia+areão, em matriz silto-

argilosa, alguns dos quais incluem pequenos seixos de quartzo desgastados e por lentículas silto-

argilosas, intercaladas no material anterior. No topo, surgem corpos de sedimentos à base de limo 

e argila. Nesta formação identificam-se várias sequências positivas, separadas por superfícies 

erodidas cavadas nos corpos silto-argilosos, observando-se por vezes intraclastos deste material 

incluído nas sequências suprajacentes. 

Alguns destes corpos de sedimentos finos apresentam evidências de terem sido depositados 

em ambiente oxidante, na presença de bastante ferro e de vegetação. A cor branca resulta da 

lixiviação da goethite, de tal modo que se perde a laminação horizontal. O depósito apresenta 

evidências de bioturbação radicular. 

 

4.4.3.1. Litofácies da Formação de Alvarães 

Alves (1995a) descreve as litofácies de um perfil estudado na Chasqueira e o mesmo autor 

(1999) define formalmente a Formação de Alvarães, composta pelo Membro de Chasqueira (MC) 

e pelo Membro de Teodoro (MT), propondo ainda a idade Placenciano (≈ 3,3–1,6 Ma) para a 

referida formação. 

O termo litofácies é aplicado no sentido descritivo e no sentido interpretativo. No sentido 

descritivo, uma litofácies, representa uma unidade definida pelas suas características litológicas 

(composição, dimensão das partículas e características da estratificação) e estruturas 

sedimentares. Cada litofácies representa o produto de processos deposicionais, tendo assim uma 

conotação interpretativa. Na identificação de cada litofácies, foi utilizada a notação de Miall (1977). 
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Figura 26 – Sequência de fácies da Formação de Alvarães (Alves, 1999) 

O Membro de Chasqueira (MC) proposto por Alves (1999) corresponde ao que Serrano 

(1973) descreve como horizonte inferior de “barro vermelho”. Este membro (Figura 26) é 

caracterizado pelo predomínio de litofácies lutíticas, em proporções praticamente iguais de limo e 

argila, bioturbadas (Fr) pontualmente com o aspecto inicial laminado (Fl e FSc), aparecendo, 

raramente, arenitos com estratificação entrecruzada planar (Sp) e arenitos com laminação 

horizontal (Sh), formados num ambiente fluvio-lacustre. Foram encontrados fósseis de lignito, 

atribuídos ao Pliocénico por Teixeira et al. (1969), Teixeira (1979) e Teixeira & Gonçalves (1980) e 

sementes, provavelmente do Pliocénico Superior a Plistocénico Inferior, que indicam clima quente 
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e húmido. De uma maneira geral, neste membro, o vermelho é a cor predominante motivado pela 

presença de goethite. 

 

Figura 27 – Perfil litoestratigráfico do depósito de caulino sedimentar de Alvarães 
(adaptado de Ferraz, 1997) 

O Membro de Teodoro (MT), proposto por Alves (1999) resultante dum sistema fluvial 

organizado do tipo entrançado arenoso e cíclico, corresponde ao que Serrano (1973) descreve 

como horizonte superior de “barro branco”. Neste membro (Figura 26), aparecem, por ordem 

decrescente em frequência, arenitos com estratificação cruzada do tipo côncavo (St), associados a 

conglomerados com estratificação entrecruzada do tipo côncavo (Gt), lutitos maciços (Fm) e 

conglomerados maciços (Gm), acompanhados de alguns conglomerados e arenitos com 

estratificação entrecruzada planar (Gp e Sp), lutitos bioturbados e/ou laminados (Fr e/ou Fl e Fsc) 

e, muito raramente, restos vegetais (C). Estas litofácies passam gradativamente de umas para 

outras em três sequências positivas, separadas por superfícies erosivas de 2ª ordem (Allen, 1983), 

sendo cada sequência constituída por:  

- Um pavimento grosseiramente estratificado (Gm), formado por seixos de quartzo e alguns 

intraclastos de finos (Fm); 

- Seguem-se sobre a fácies anterior, um conjunto de feixes de cascalho arenoso (Gt) e 

areia média a muito grosseira (St), com seixos e alguns intraclastos de finos (Fm), 
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dispostos em leitos, envoltos em abundante matriz silto-argilosa. Pontualmente, aparecem 

corpos de cascalho arenoso e areias com estratificação entrecruzada planar (Gp e Sp); 

- Terminam em bancadas lutíticas e alguma areia fina, vulgarmente de aspecto macio (Fm) 

com fendas de dessecação, frequentemente bioturbadas (Fr) e raramente laminadas (Fl e 

Fcs). 

 

O vermelho é a cor predominante das fácies: Fm, Fr, Frc e Fl (Figura 26). As fácies: St, Gt, 

Sp, Gp, Gm, Sh e Sp apresentam cor branca (Figura 26). 

A Figura 27 apresenta, em corte, a estrutura típica do depósito de caulino sedimentar de 

Alvarães e as unidades litoestratigráficas mais relevantes, no que concerne à individualização e 

mais importantes, no que diz respeito à possança, do ponto de vista comercial/industrial. Esta 

disposição estratigráfica serviu de base para a amostragem das várias matérias-primas (areias, 

cascalhos e argilas). No Membro de Teodoro, o estrato da “ball-clay” é geralmente de fácil 

discriminação e identificação, apesar da sua possança variar lateralmente com algum significado, 

ao passo que, discriminar e identificar os outros estratos em algumas frentes de exploração nem 

sempre é fácil de se fazer. Desta forma, a separação do estrato de areia pelo estrato de “ball-clay” 

proporciona em alguns locais o aparecimento de dois estratos distintos de areia caulinífera, um 

superior, que pode apresentar coloração amarelada geralmente de maior possança e outro 

inferior, de cor branca, mas habitualmente de menor possança. A matriz caulinítica, que estes dois 

estratos contêm, apresenta diferentes propriedades. 

A Fotografia 1 apresenta, em corte, uma secção da frente de desmonte do depósito de 

caulino sedimentar de Alvarães. 

 

 

Fotografia 1 – Secção da frente de desmonte do depósito de caulino sedimentar de 
Alvarães 
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As diversas unidades litoestratigráficas individualizadas no referido depósito estão 

apresentadas nas Fotografias 2 a 6, onde se visualiza o cascalho e areia branca caulinífera, a 

areia branca caulinífera, a “ball-clay”, a areia vermelha e a argila vermelha, respectivamente. 

 

 

Fotografia 2 – Cascalho e areia branca caulinífera de Alvarães 

 

 

Fotografia 3 – Areia branca caulinífera de Alvarães 
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Fotografia 4 – “Ball-clay” de Alvarães 

 

 

Fotografia 5 – Areia vermelha de Alvarães 
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Fotografia 6 – Argila vermelha de Alvarães 

 

4.4.3.2. Modelo sedimentar da Formação de Alvarães 

As características composicionais dos sedimentos indicam uma deposição em ambiente 

fluvio-lacustre e fluvial, e têm origem no desmantelamento de vertentes, sob condições favoráveis 

à meteorização química. O cortejo mineralógico é muito simplificado, com predomínio de clastos 

siliciosos e minerais resistentes à meteorização química, associados à caulinite como mineral 

argiloso dominante na matriz. A sedimentação fossilizou vales fluviais anteriormente talhados e 

resultou de redes de drenagem bem organizadas, percursoras das actuais (Pereira et al., 2000). 

Alves (1995a, 1999) supõe que o ambiente deposicional do Membro de Chasqueira 

corresponde ao enchimento de zonas deprimidas, sujeitas a acreção vertical na dependência de 

um sistema fluvio-lacustre e ambiente relativamente quente e húmido comprovado pela presença 

de fósseis. As características arquitecturais e a litologia sugerem deposição em condições 

subaéreas na presença de soluções ricas em ferro e com ocupação vegetal. A acção radicular 

provocou o remeximento das partículas e a redução do ferro. A ocorrência de litofácies lutíticas, 

mais abundantes que as litofácies arenosas, resulta provavelmente de acreção vertical 

esporadicamente interrompida. A presença de arenitos e seixos é indicadora, respectivamente, de 

proximidade de um fluxo organizado de alimentação efémera de escorrências aquosas locais e de 

derrames a partir de um fluxo maior e mais organizado. Admite-se que este enchimento tenha sido 

formado na dependência de um sistema fluvio-lacustre. 

Para o Membro de Teodoro (Alves, 1995a, 1999) pressupõe um ambiente deposicional 

resultante dum sistema fluvial. A distribuição granulométrica representa uma gradação contínua 

entre material transportado por rolamento e por suspensão. A quantificação das paleocorrentes, 

por Alves (1995a), determinadas por medição do eixo dos ventres da estratificação, indicam a 
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tendência para um fluxo com orientação NW–SE próxima da orientação do paleovale, com alguma 

alimentação lateral por pequenos afluentes, sugerindo assim, a existência de um sistema de 

canais móveis, correspondendo ao que geralmente se descreve como rio entrançado, circulando 

confinado num vale e ocupando-o totalmente durante as inundações (Ramos, 1989). As litofácies 

e a sua distribuição sugerem a acção de um sistema fluvial entrançado, arenoso e cíclico, com 

preenchimento dos seus canais activos por agradação vertical, migração e abandono progressivo 

dos mesmos. Os canais foram pavimentados por cascalho, incorporando alguns intraclastos 

lutíticos, sendo o enchimento constituído fundamentalmente por areia e algum cascalho arenoso, 

terminando com a deposição de finos de alagamento (OF). As barras e os leitos cascalhentos têm 

expressão reduzida. As litofácies de conglomerados representam níveis difusos de cascalho que 

se deslocaram somente em períodos de máximo fluxo. Os conglomerados com estratificação 

planar do tipo côncavo representam o enchimento de canais menores e os conglomerados com 

estratificação planar sugerem barras linguoídes. O desgaste dos clastos foi devido principalmente 

à acção do atrito da restante carga em saltação e rolamento. As litofácies arenosas predominam, 

resultantes de períodos em que a carga de fundo foi dominante. As areias com estratificação 

entrecruzada do tipo côncavo representam campos de dunas que ocuparam as zonas mais 

profundas dos canais activos, enquanto nas partes menos profundas dos canais se formaram 

barras transversais de areia com estratificação planar. Os aspectos observados nos lutitos 

mostram que a sedimentação se processou na presença de soluções ricas em ferro, depositado 

sob a forma de goethite, foi posteriormente lixiviado, conferindo a este membro cor branca e 

aspecto maciço. O carácter quartzoso dos clastos, bem como a mineralogia da fracção argila, 

sugerem condições climáticas favoráveis à meteorização física e química, semelhante ao que se 

observa em regiões quentes e húmidas. 

Uma análise mais regional evidencia que o Rio Neiva tem um comprimento (46 km) e uma 

bacia hidrográfica demasiado reduzida (242 km2 de área) para justificar, quer a quantidade de 

sedimentos depositados em Alvarães, quer o desgaste acentuado observado nos clastos de 

quartzo. Este rio apresenta uma fase de erosão muito incipiente. Nas margens do Rio Neiva não 

existe a incisão dos vales, provocando a redução das superfícies de aplanamento mais antigas, 

como acontece nos rios Lima e Homem. Tal facto pode ser explicado por uma diminuição de 

caudal, porventura devido a uma captura repentina (Alves, 1995a). 

Uma reconstituição paleo-sedimentar para a região de Alvarães, considerando por hipótese a 

existência de um sistema fluvial exorreico de orientação transversal à fachada atlântica (Alves, 

1999; Alves & Pereira, 1999, 2000), constituído por um paleo-rio, formado pelos rios Neiva e 

Homem com foz na região de Anha, instalado entre as bacias de drenagem do Rio Lima e do Rio 

Cávado. Este paleo-rio Homem-Neiva, enquadra-se com a orientação actual dos rios Neiva e 

Homem (Figura 21) e pressupõe ainda, através da observação do relevo localizado entre o Rio 

Neiva e o Rio Lima, bem como pela análise comparada dos sedimentos da margem esquerda do 

Rio Lima e dos sedimentos dos depósitos sedimentares da Bacia Tectono-Sedimentar de 

Alvarães, que o Rio Lima nunca teve um percurso que passasse pela referida bacia. A espessura 
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dos sedimentos e o desgaste dos clastos justificam a proposta apresentada por Alves (1995a, 

1995b, 1996, 1997) defendendo a génese destes depósitos na dependência de um paleo-rio 

Homem-Neiva com trajecto por Alvarães e com comprimento e área de bacia hidrográfica maiores 

que o actual Rio Neiva. 

O encaixe resultante da gliptogénese Quaternária provocou a captura do Rio Homem pelo Rio 

Tojal, passando a constituir um afluente do Rio Cávado. O Rio Cávado apresenta um comprimento 

de 129 km e 1620 km2 de área de bacia hidrográfica. Terá sido por captura e pela barreira 

geomorfológica em Castelo do Neiva, o desvio da foz do Rio Neiva para a posição actual, a SW 

dos depósitos de Alvarães (Alves, 1995a, 1995b, 1996; Alves & Pereira, 2000). Para jusante, o 

que restava da bacia de drenagem do paleo-rio Homem-Neiva foi reduzido, levando à redução de 

caudal, dado que a precipitação da Serra Amarela deixou de alimentar as linhas de água da região 

de Alvarães. Por este motivo, o Rio Neiva não teve capacidade para erodir os depósitos de 

Alvarães. 

 

4.5. HIDROGRAFIA E HIDROGEOLOGIA DO DEPÓSITO SEDIMENTAR DE 
ALVARÃES 

4.5.1. Rede de drenagem 

Os principais cursos de água da região minhota nas proximidades do CMA são o Rio Lima, o 

Rio Neiva e o Rio Cávado. 

O Rio Lima ocupa um vale muito largo e aberto na parte vestibular, acompanhado de larga 

planície de aluvião, revelando uma certa maturidade (Teixeira et al., 1969). O vale tem orientação 

preferencial ENE. 

Segundo o mesmo autor, o Rio Cávado corre, ora em vale apertado e estreito, ora largo de 

margens baixas, e por vezes encaixado, com uma orientação preferencial NE–SW, existindo na 

parte final uma inflexão para NNW. Nas margens deste rio aparecem diversas manchas de 

depósitos de terraços escalonados a diversas alturas, que testemunham as variações de encaixe 

do rio no Quaternário. 

A Norte do Rio Cávado, e paralelo a este, surge o Rio Neiva, de vale sinuoso ao longo de 

todo o seu percurso, evidenciando características de juventude. 

A drenagem da região de Alvarães é partilhada a Norte pela bacia hidrográfica do Rio Lima 

(com 108 km de comprimento e 2525 km2 de área) e a Sul pela bacia hidrográfica do Rio Neiva 

(com 46 km de comprimento e 242 km2 de área), estando encaixada nestas, a NW de Alvarães, a 

pequena bacia hidrográfica da Ribeira de Anha (Alves, 1995a). 

À escala da Bacia de Alvarães existe o Ribeiro de Radivau, que drena o sector SE da bacia, 

com direcção N–S e desagua no Rio Neiva. As Ribeiras de Anha e da Mainça com direcção E–W 

drenam o sector NW da bacia, desaguando no Oceano Atlântico, a Sul de Viana do Castelo. O 

sector Norte da bacia é drenado pelo Regato das Neves, afluente da Ribeira dos Reis Magnos, 
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que desagua no Rio Neiva. Estas linhas de água têm direcção N–S. O Rio Neiva drena toda a 

bacia na sua parte Sul, desaguando no Oceano Atlântico, na Foz do Neiva. 

Existem também numerosas lagoas artificiais resultantes de antigas e actuais explorações de 

caulino e argila vermelha. 

Existem ainda outras linhas de água, com caudal sazonal, que resultaram de irregularidades 

topográficas (Nascimento, 1995). 

 

4.5.2. Caracterização sumária do aquífero 

A litologia da base do depósito sedimentar de Alvarães é constituída por granitos e xistos 

caulinizados e, o enchimento, por terraços fluviais com variação na composição litológica e 

mineralógica. Esta variação existe tanto lateralmente como em profundidade, existindo em toda a 

bacia, camadas de argila com espessuras métricas, intercaladas nos terraços areníticos. 

A topografia é suave, sem grandes afloramentos rochosos, existindo dispersos pequenos 

blocos de granitóides. 

Os terrenos têm baixa drenagem sendo revestidos por solo pouco espesso, de espessura 

média inferior a 2 m, e em alguns locais inferior a 0,5 m, mas são bastante compactos e de 

porosidade muito baixa (quase nula), características que muito dificultam a infiltração da água. A 

retenção da água pelo solo e pelas camadas de argila favorece o aparecimento das grandes 

lagoas e pequenos charcos, resultantes das depressões originadas pela exploração a céu aberto. 

O nível freático, apesar da variação sazonal de acordo com as condições climáticas da 

região, situa-se relativamente perto da superfície, originando zonas pantanosas devido à 

impermeabilidade e saturação dos terrenos nos dias de pluviosidade abundante. Estas condições 

conduzem à existência de bastantes poços de reduzida profundidade, para uso doméstico. 

Nascimento (1995), refere que as captações de água para abastecimento público e industrial 

estão situadas fora da Bacia Tectono-Sedimentar de Alvarães, e algumas delas, devido ao avanço 

da frente salina, correm o risco de salinização. 

 

4.6. POTENCIALIDADES MINEIRAS DO DEPÓSITO SEDIMENTAR DE ALVARÃES 

As potencialidades mineiras do depósito sedimentar de Alvarães foram avaliadas tendo por 

base as campanhas de sondagens mecânicas efectuadas em 1969 pelo Serviço de Fomento 

Mineiro e pela Engelhard Minerals em 1972. 

Serrano (1973) apresenta, com base nas sondagens mecânicas efectuadas em 1969 que 

cobriram cerca de 1/3 da área do CMA, reservas de caulino estimadas em 1,5 Mt e Moreira (1975) 

refere com base em sondagens mecânicas efectuadas em 1972, reservas de caulino da ordem de 

2,2 Mt. 

Barbosa & Nascimento (1991) calcularam as reservas mineiras para todas as matérias-primas 

usadas industrialmente, que se encontram na Bacia de Alvarães. Assim, 85% do caulino é 

proveniente dos depósitos sedimentares, enquanto que o caulino derivado da meteorização do 



________________________ Localização geográfica e enquadramento geotectónico 

 |  91

granito corresponde a 15%. Nos sedimentos, o horizonte superior do “barro branco” é fonte 

potencial de caulino e argila refractária (“ball-clay”), enquanto que o horizonte inferior (“barro 

vermelho”) é fonte de argila vermelha, utilizada localmente para o fabrico de tijolo. Segundo os 

mesmos autores, as reservas prováveis de caulino (<44 µm) não devem ultrapassar 2,5 Mt. As 

reservas prováveis de “ball-clay”, não deverão ser superiores a 1,0 Mt no total da área da bacia. 

Para o “barro vermelho” estimam reservas da ordem de 1,5 Mt. 

Em areia e cascalho, as potencialidades são elevadas, principalmente em areias que 

resultariam da lavagem do caulino, não existindo quaisquer estudos de caracterização e aplicação 

deste recurso. 

 

4.7. ENQUADRAMENTOS LEGAIS 

O Couto Mineiro de Alvarães encontra-se estabelecido e definido pelo Plano Geral de Áreas 

Cativas para o caulino (Goinhas, 1985). 

O caulino é a substância alvo objecto de exploração no Couto Mineiro de Alvarães, e por este 

facto, a sua exploração é enquadrada pelo Decreto-Lei 88/1990 de 16 de Março, que regula a 

actividade de aproveitamento dos depósitos minerais, que se subordina ao Decreto-Lei 90/1990 de 

16 de Março que disciplina o regime geral de revelação e aproveitamento dos recursos geológicos. 

A nova lei de pedreiras, na qual se insere exploração de argilas (excepto caulino) e areias, é 

regulamentada pelo Decreto-Lei 270/2001 de 6 de Outubro, subordinada ao também ao Decreto-

Lei 90/1990 de 16 de Março e estabelece uma série de novas disposições, nomeadamente o 

Plano de Pedreira (PP) composto pelo Plano de Lavra (PL) - na forma de um documento técnico 

contendo a descrição do método de exploração, compreendendo desmonte, sistemas de 

extracção e transporte, sistemas de abastecimento de materiais, energia e água, sistemas de 

segurança, sinalização e esgotos - e pelo Plano Ambiental e de Recuperação Paisagística (PARP) 

- na forma de um documento técnico construído pelas medidas ambientais e pela proposta de 

solução para o encerramento e a recuperação paisagística das áreas exploradas. 

Existem ainda, no âmbito da UE, algumas exigências que importa satisfazer, tais como, a 

Directiva Europeia 89/106/CE “Produtos de Construção” (Decreto-Lei 113/1993 de 10 de Abril, 

Portaria 565/1993 de 2 de Junho e Decreto-Lei 139/1995 de 14 de Junho) que exige que os 

produtos de construção aplicados em obra, de algum modo relevantes para o cumprimento de 

alguns dos seis requisitos essenciais, necessitem de um comprovativo de que cumprem tais 

requisitos, afim de circularem no mercado europeu. 

No domínio da exploração de argila e areia há que considerar ainda o regulamento geral de 

segurança e higiene no trabalho, nas minas e pedreiras, regulamentado pelo Decreto-Lei 

162/1990 de 22 de Maio e a ainda o Decreto-Lei 598/1990 de 31 de Julho que estabelece o 

pagamento de taxas a que fica sujeito o exercício das actividades de prospecção, pesquisa e 

exploração dos recursos geológicos. 
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Capítulo 5. METODOLOGIAS DE TRABALHO 

5.1. METODOLOGIAS DE TRABALHO 

O esquema de trabalho implementado, quer de campo, quer em laboratório, tendo por base 

os objectivos pré-estabelecidos, pretendeu: 

- Estudar e caracterizar as matérias-primas cerâmicas argilosas, silto-argilosas e arenosas, 

amostradas no Couto Mineiro de Alvarães, pertencentes à Formação de Alvarães que 

compreende dois membros: Membro de Teodoro e Membro de Chasqueira. 

- Conhecer o comportamento destas matérias-primas nas diversas etapas do processo 

cerâmico, desde as fases iniciais de extracção e preparação até à obtenção dos produtos 

finais. 

 

Os resultados obtidos através da metodologia e da instrumentação utilizada em laboratório 

conduzem a desvios, quando comparados com os resultados obtidos através da metodologia e da 

instrumentação de âmbito industrial. 

No laboratório, as condições ambientais e a execução dos ensaios de acordo com 

determinada norma ou procedimento, diferem muitas vezes das condições ambientais e do 

processo industrial dimensionado para a produção em série, de elevado rendimento e 

produtividade. A estes factos, acrescem ainda, as forçosas diferenças na instrumentação e nos 

equipamentos. Regra geral, os valores obtidos na indústria são superiores aos valores obtidos em 

laboratório. 

 

5.2. METODOLOGIA DO TRABALHO DE CAMPO 

A amostragem, em cada membro, das zonas onde afloram as matérias-primas foi limitada aos 

taludes das frentes de exploração com lavra activa ou suspensa e das frentes de exploração com 

lavra abandonada, onde ocorrem grandes áreas expostas. Este facto permite uma amostragem 

representativa e uma melhor visualização da litoestratigrafia destas zonas. O principal critério de 

amostragem foi a espessura das camadas, uma vez que os constrangimentos associados à 

discriminação de alguns estratos com baixa possança “impossibilita” a exploração selectiva. 
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A amostragem das matérias-primas do depósito sedimentar (Chasqueira) e do depósito 

residual (Fonte Branca) foi efectuada de acordo com a exploração industrial, tendo em conta as 

condicionantes subjacentes ao enquadramento geológico local e regional e à exploração, tais 

como: variação lateral de fácies na(s) frente(s) de desmonte, disposição das camadas 

subhorizontais bem definidas e individualizadas macroscopicamente por descontinuidades, 

espessura (possança) dos estratos a amostrar, intercalação de níveis cascalhentos ou arenosos 

nos estratos marcadamente silto-argilosos, variabilidade vertical nas frentes de desmonte, 

nomeadamente em termos de profundidade e acesso e possibilidade de desmonte selectivo 

(Ferraz et al., 2000b). 

O desmonte deficiente provoca escorrência ou desmoronamento das bancadas superiores 

sobre as bancadas inferiores e abatimentos na frente de exploração ocorrem pela remoção de 

“barro vermelho” situado imediatamente por baixo do “barro branco”. 

A importância do depósito de caulino sedimentar de Alvarães, no que diz respeito a área, 

volume, qualidade e quantidade de matérias-primas, valor das matérias-primas in situ, valor 

comercial das matérias-primas, etc, é incomparavelmente superior à importância do depósito de 

caulino residual de Alvarães. Por isto, este estudo centrou-se, fundamentalmente, nas matérias-

primas que ocorrem no depósito sedimentar e não no depósito residual. 

Recolheram-se amostras de matérias-primas utilizando a metodologia da amostragem em 

corte, em perfis que apresentavam boa variabilidade vertical. A quantidade amostrada 

corresponde a cerca de 20 a 30 kg nos níveis mais silto-argilosos e argilosos e a cerca de 50 a 60 

kg nos níveis arenosos ricos em matriz argilosa. A amostragem das várias unidades 

litoestratigráficas que ocorrem no depósito de caulino de Alvarães é representativa, quer em 

quantidade, quer em qualidade. 

 

5.3. METODOLOGIA DO TRABALHO DE LABORATÓRIO 

Os estudos químicos, mineralógicos e algumas propriedades tecnológicas das matérias-

primas foram executados no Departamento de Geociências da Universidade de Aveiro e na 

Unidade de I&D “Minerais Industriais e Argilas”, sediada na Universidade de Aveiro. Os ensaios de 

cor foram realizados no laboratório da Vialpo – Sociedade de Explorações Mineiras, Comércio e 

Indústria, Lda., situado em S. Vicente de Pereira. Os ensaios cerâmicos decorreram no Centro 

Tecnológico da Cerâmica e do Vidro (CTCV) em Coimbra. As observações ao microscópio 

electrónico de transmissão, no Departamento de Engenharia Cerâmica e Vidro da Universidade de 

Aveiro e as observações ao microscópio electrónico de varrimento, no Departamento de Biologia 

da Universidade de Aveiro. 

Os métodos e as técnicas dos ensaios ou procedimentos realizados em laboratório, assim 

como o seu campo de aplicação, a razão da sua aplicação, as vantagens e as desvantagens, e 

ainda as causas e consequências inerentes ao estudo de cada propriedade física, química e 

tecnológica das várias matérias-primas, são seguidamente expostos. Serão também apresentados 
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valores indicadores ou de referência para cada propriedade, de forma a tornar possível a 

comparação e inter-relação dos valores obtidos nos vários ensaios ou procedimentos. 

 

5.3.1. Granularidade e granulometria 

A distribuição e a dimensão do grão são dois parâmetros essenciais para a caracterização 

das matérias-primas, por influenciarem de forma determinante e relevante uma série de 

propriedades e comportamentos verificados nas várias etapas do processo cerâmico, tais como; 

plasticidade, retracção em seco e em cozido, resistência mecânica em seco e em cozido, 

absorção de água, gresificação e início da formação da fase vítrea. 

A distribuição dimensional do grão refere-se ao conjunto das várias classes granulométricas 

que compõem uma determinada matéria-prima, ao passo que a dimensão do grão se reporta 

simplesmente ao seu tamanho, ou melhor, ao seu diâmetro esférico equivalente (dee). O dee 

corresponderá ao diâmetro de uma esfera virtual que circunscreveria cada partícula e que lhe é 

equivalente em volume. 

Udden e Wentworth (1922) propuseram os limites e a nomenclatura para as classes e as 

subclasses granulométricas de um material geológico. Friedman & Sanders (1978) alteraram 

alguns destes limites e renomearam igualmente algumas das subclasses. Esta última classificação 

é vulgarmente utilizada para classificar as matérias-primas com base na granulometria (Anexo I). 

Krumbein (1934, 1964) e McManus (1963) propuseram uma simples transformação 

matemática dos limites das várias classes granulométricas, independente da classificação 

utilizada, de forma a simplificar a análise estatística das crivagens. Desta forma, os limites passam 

a ser definidos por uma grandeza adimensional, phi (φ) e não em milímetros (mm), de acordo com 

a seguinte relação: 

 2
0

d = -log
d

φ  Equação 8 

onde: 

φ – phi; 

d – diâmetro esférico equivalente (mm); 

d0 – diâmetro esférico equivalente da unidade (mm). 

 

O diâmetro esférico equivalente da unidade é igual a 1 mm. 

A análise granulométrica efectuada por crivagem em via húmida para a fracção > 38 µm 

obedeceu à norma ASTM C371-89:1999, utilizando os peneiros cuja abertura de malha, em 

“mesh” (#) e em mm está descriminada na Tabela 7. No Anexo II consta uma tabela de 

equivalência entre “mesh” e mm. Foi utilizada água destilada e as amostras foram dispersas por 

agitadores mecânicos, incluindo a acção de dispersores de ultra-sons (1 min a 100 W) e a 

secagem das várias fracções granulométricas teve lugar em estufa à temperatura de 60±1 ºC. 
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Tabela 7 – Malhas utilizadas na crivagem por via húmida 

Malha (mm) Malha 

8,000 5/16” 

4,000 #5 

2,000 #10 

1,000 #18 

0,500 #35 

0,250 #60 

0,125 #120 

0,063 #230 

0,038 #400 

 

A distribuição dimensional do grão para a fracção < 63 µm, tendo por limite inferior o diâmetro 

esférico equivalente 0,1 µm, foi realizada por sedimentação e absorção de raios X, de acordo com 

a norma BS 3406-2:1984, recorrendo a um equipamento Sedigraph 5100 da Micromeritics e ao 

programa Sedigraph 5100 v3.08, utilizando hexametafosfato de sódio, (NaPO4)6, 1% (p/p) como 

agente desfloculante. 

Na separação de fracções inferiores 38 µm, foi utilizada a técnica da sedimentação com base 

na Lei de Stokes (Streeter & Wylie, 1975). O método de sedimentação baseado na Lei de Stokes 

refere que uma esfera, caindo livremente sob a influência da gravidade, através dum meio fluido 

com determinada viscosidade aparente, atinge uma velocidade constante expressa por: 

 
2

s m2 g r (ρ -ρ )
v = 

9 η
⋅ ⋅ ⋅

⋅
 Equação 9 

onde: 

v – velocidade de queda (cm/s); 

g – constante da gravidade (cm/s2); 

r – diâmetro da esfera (cm); 

ρs – peso específico da substância que constitui a esfera (g/cm3); 

ρm – peso específico do meio dispersante (g/cm3); 

η – viscosidade aparente do meio dispersante (P). 

 

A queda das partículas não obedece rigorosamente à Lei de Stokes, porque as partículas 

nem sempre têm uma forma esférica, ou porque algumas delas não são electricamente neutras e 

possuem carga eléctrica, ou ainda porque a sua queda não é perfeitamente livre, existindo 

choques entre elas e ainda estando sujeitas a movimentos Brownianos, ou seja, as partículas são 

animadas de movimentos continuo, incessante, casual e desordenado. 
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A velocidade de queda é dependente da temperatura do meio dispersante. 

O Anexo III.1 apresenta o procedimento experimental da técnica da sedimentação baseada 

na Lei de Stokes. 

Os resultados da análise granulométrica são apresentados graficamente sob a forma de 

histograma e de curva de frequência cumulativa. O histograma é um gráfico de barras onde se 

representa a percentagem de peso de cada classe ou fracção granulométrica, em função da 

dimensão (diâmetro esférico equivalente) das partículas. A curva de frequência cumulativa 

representa a diferença cumulativa para 100% (passante) da percentagem de peso de cada classe 

ou fracção granulométrica. Nas representações gráficas de ambos, o eixo do x expressa a 

dimensão das partículas em milímetros (escala logarítmica) ou em phi (escala aritmética). O eixo 

do y, no histograma, expressa o valor da percentagem de peso da classe granulométrica e na 

curva de frequências cumulativa expressa o valor da diferença cumulativa para 100% da 

percentagem de peso da classe granulométrica. 

O fuso granulométrico é o resultado da reunião de todas as curvas granulométricas e 

apresenta graficamente, no eixo do x, a distribuição dimensional do grão, em escala aritmética 

(phi) ou em escala logarítmica (mm) e no eixo do y apresenta a curva de frequência cumulativa do 

passante, expressa em escala aritmética ou em escala de probabilidade. Estas representações 

gráficas poderão são importantes indicadores na avaliação do potencial de aplicabilidade. Pois, 

para cada aplicação industrial, muitas vezes são propostos os melhores fusos, considerando a sua 

utilização ou processos de transformação para que as propriedades dos materiais a serem 

produzidos obedeçam às especificações requeridas. 

 

5.3.2. Rendimento 

O rendimento de uma determinada fracção granulométrica, serve para quantificar a 

percentagem (em peso) que esta fracção granulométrica representa, no peso de uma toma seca a 

110±1 ºC de uma determinada matéria-prima. 

O cálculo do rendimento efectua-se de acordo com a seguinte fórmula: 

 f

i

p
R = 100

p
 Equação 10 

onde: 

R – rendimento (%); 

pf – peso da fracção granulométrica seca (g); 

pi – peso inicial da amostra seca (g). 

 

Este cálculo expedito é útil quando se exploram matérias-primas de granularidade não 

argilosa que necessitam de concentração por processos de separação granulométrica. Desta 

forma, este cálculo simples faculta uma indicação da quantidade de matéria-prima que deve ser 
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extraída para se poder obter uma determinada quantidade de certa fracção granulométrica com 

interesse industrial/comercial. 

 

5.3.3. Difracção de raios X (DRX) 

O estudo preliminar de qualquer matéria-prima tem como objectivo primordial a identificação 

dos diferentes minerais que constituem essa matéria-prima. 

A difracção de raios X – DRX (“X-ray diffraction”) é uma técnica analítica que fornece 

informações amplas, precisas e detalhadas quanto à identificação dos minerais presentes, sendo, 

para além disso, rápida, versátil e não destrutível (Gomes, 1988). Cada espécie mineral cristalina 

tem um modelo de difracção específico, a partir do qual pode ser identificada, mesmo em misturas 

complexas, desde que a amostra a analisar tenha representatividade e que os procedimentos na 

sua preparação sejam executados com rigor e sistematização. 

Os planos atómicos de estruturas cristalinas actuam como redes de difracção de raios X, 

dado que os comprimentos de onda dos raios X são da mesma ordem de grandeza das distâncias 

inter-atómicas. A cada espécie mineral corresponde uma estrutura cristalina específica, logo, cada 

espécie mineral tem um modelo de difracção específico, que se obtém por bombardeamento com 

um feixe de raios X de determinado comprimento de onda, dependente da natureza do tubo de 

raios X utilizado (Gomes, 1990). 

A Lei de Bragg expressa a geometria do efeito da difracção de raios X numa estrutura 

cristalina: 

 hkl2 d sen n⋅ ⋅ θ = ⋅ λ  Equação 11 

onde: 

dhkl – equidistância entre planos atómicos da mesma natureza (Å); 

θ – ângulo formado entre os raios do feixe incidente e os planos atómicos reflectores (º); 

n – ordem dos feixes de raios X difractados; 

λ – comprimento de onda do feixe de raios X (Å). 

 

O método analítico utilizado foi o das poeiras cristalinas, sendo gráfico o modo de registo 

(técnica do difractómetro). Os difractogramas evidenciam os valores de 2θ a que ocorrem as 

difracções ou máximos de difracções e também as intensidades desses máximos. Através da 

Equação 11 podemos transformar os valores de 2θ em valores dhkl, uma vez que são conhecidas 

as outras variáveis (n e λ). 

Os difractogramas obtidos foram interpretados por comparação com as fichas constantes em 

Brindley & Brown (1984) e na base de dados do Institute of Experimental Mineralogy (1997) que 

contém as fichas das principais reflexões dos minerais mais frequentes da Joint Committee on 
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Powder Diffraction Standards (JCPDS). Estas fichas contêm os valores de dhkl correspondentes às 

diversas reflexões, bem como as respectivas intensidades. 

A quantidade de amostra analisada foi 0,5 g, no difractómetro Philips X’Pert PW 3040/60 e 

1,0 g no difractómetro Philips PW 1050/70 em montagens de agregados não orientados, sendo o 

pó empacotado sempre da mesma forma. A montagem de agregados não orientados (ANO) 

traduz-se simplesmente na compactação aleatória dos cristais da amostra, para que estes não 

adquiram orientação preferencial segundo determinada direcção. Efectuaram-se registos 

difractométricos para identificação dos máximos de difracção característicos dos minerais 

principais e acessórios da amostra, a partir dos quais se obtiveram os valores semi-quantitativos 

referentes aos primeiros. 

Na obtenção dos difractogramas, utilizou-se um conjunto de equipamentos Philips, composto 

por gerador PW 1130/90, goniómetro PW 1050/70 com fenda de divergência, controlador do 

difractómetro PW 1710 e registador PM 8203A. Foi utilizada radiação CuKα, filtrada (filtro de Ni), 

monocromatizada e as seguintes condições operacionais: 30 mA, 50 kV, sensibilidade de 2×103, 

velocidade de rotação do goniómetro de 1º 2θ/min e velocidade de deslocamento do papel de 

registo (PM 9920/00) de 1 cm/min. 

Foram também executados alguns registos difractométricos num aparelho mais moderno 

Philips X’Pert PW 3040/60, utilizando radiação CuKα, sendo as condições operacionais: 50 kV e 

30 mA, fenda de divergência automática, monocromador de grafite e velocidade de registo 1º 

(2θ)/min, e recorrendo ao programa informático de aquisição (Philips X’Pert Data Collector v1.2), 

organização (Philips X’Pert Organiser v1.2) e edição (Philips X’Pert Graphics & Identify v1.2) de 

dados para além do programa Philips Profile Fit v1.0, para tratamento dos mesmos. 

Obtiveram-se difractogramas com o propósito de avaliar qualitativamente as modificações 

estruturais, a formação de fases cristalinas de alta temperatura e a formação de fase vítrea em 

algumas fracções granulométricas de matérias-primas argilosas em bruto, de tomas retiradas de 

provetes de matérias-primas argilosas cozidas às temperaturas pré-estabelecidas e de tomas de 

provetes de porcelanato. 

 

5.3.4. Calcinação 

A calcinação confere ao caulino calcinado propriedades muito particulares que têm interesse 

em certas aplicações industriais. 

A calcinação pode ser parcial, caso se verifique entre 650 ºC e 750 ºC, ou total, caso se 

verifique entre 1000 ºC e 1050 ºC. No primeiro caso, a cor do caulino não é tão branca, a 

constante dieléctrica não é tão baixa, a abrasividade não é tão alta e a eficiência da difusão da luz 

não é tão alta como no segundo caso. A calcinação pode ser ainda rápida ou lenta. Quando a 

calcinação é rápida, o caulino obtido tem menor densidade aparente do que quando a calcinação 

é lenta, porque a evolução rápida da água zeolítica e combinação dos grupos OH– estruturais 

externos e internos da caulinite faz com que parte dessa água relacionada com os grupos OH– 
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internos permaneça no interior das partículas e daí resulte a expansão destas mesmas partículas 

(Gomes, 2002). 

A calcinação promove a agregação das partículas individuais em pequenos agregados 

porosos. Estas partículas estruturadas termicamente, que resultam de uma sinterização incipiente, 

têm maior dureza e, consequentemente, maior resistência à abrasão, do que as partículas 

individuais. O brilho do caulino calcinado pode atingir valores entre 92–95%. Um caulino calcinado 

tem em média uma porosidade 2–3 vezes superior, comparativamente ao mesmo caulino não 

calcinado, uma vez que a dimensão média dos poros aumenta na mesma razão. 

Quando, numa matéria-prima não calcinada, ocorrem, em quantidades reduzidas, minerais 

resistentes às temperaturas de calcinação parcial ou total, e a DRX apresenta máximos de 

difracção coincidentes, a calcinação é um processo que, promovendo a desidroxilação dos 

minerais argilosos, permite a discriminação dos máximos de difracção dos referidos minerais. 

Com o intuito de identificar os minerais de TiO2 presentes nas matérias-primas argilosas 

estudadas, procedeu-se à calcinação parcial das mesmas, numa mufla Cassel MF.20 à 

temperatura de 650 ºC com patamar de 3 h à temperatura máxima. 

 

5.3.5. Semi-quantificação por DRX 

A semi-quantificação dos minerais, em abundância relativa, presentes na argila vermelha em 

virtude da sua complexidade mineral, executou-se sobre os difractogramas da amostra tal-qual 

(bruto) e das várias fracções granulométricas, pelo método do poder reflector preconizado por 

Schultz (1964) e Thorez (1976). Esta metodologia consiste simplesmente em determinar a área do 

respectivo máximo de difracção de maior intensidade para cada mineral, após a correcção de 

fundo. 

Tabela 8 – Poderes reflectores e máximos de reflexão usados na semi-quantificação por 
DRX 

Mineral Reflexão (Å) Poder reflector Autor(es) 

Halloysite + água 10,4 0,9 Galán & Monteros (1974) 

Ilite/moscovite 10,0 0,5 Rocha (1993) 

Caulinite 7,14 1,0 Rocha (1993) 

Goethite 4,18 1,3 Rocha (1993) 

Anidrite 3,49 1,5 Rocha (1993) 

Quartzo 3,34 2,0 Rocha (1993) 

Feldspato potássico 3,24 1,0 Rocha (1993) 

Plagioclase 3,18 1,0 Rocha (1993) 

 

Se houver coincidência de máximos de difracção para vários minerais, escolhe-se outro 

máximo de difracção, normalmente o segundo de maior intensidade. Seguidamente, corrige-se a 
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área recorrendo à multiplicação da área por um um factor de correcção, denominado poder 

reflector (Tabela 8), que pode diferir de mineral para mineral, de acordo com a capacidade que 

cada mineral tem de difractar os raios X incidentes. Por fim, somam-se todas as áreas corrigidas e 

recalcula-se para 100% a percentagem relativa de cada mineral avaliado por este método. 

A metodologia do poder reflector está condicionada pela tipologia da argila (tamanho do grão, 

ordem-desordem estrutural das partículas, homogeneidade da amostra) e pelas condições 

instrumentais (orientação e compactação). O erro cometido por este método, segundo Romero 

(1988), é aproximadamente de ± 5%. 

A semi-quantificação foi efectuada sobre os minerais mais representativos, embora tenham 

sido discriminados picos que identificam minerais com expressão quantitativa inferior a 5%. 

 

5.3.6. Grau de ordem-desordem estrutural da caulinite 

Vários autores, entre os quais Hinckley (1963), Range & Weiss (1969), Stoch (1974), Liètard 

(1977), Hughes & Brown (1979), Amigó et al. (1987), Plançon & Zacharie (1990), Aparicio et al. 

(1999) e Chmielová & Weiss (2002), apresentaram diferentes metodologias (índices) para avaliar o 

grau de ordem-desordem estrutural da caulinite, tendo por base os máximos de reflexão obtidos 

por DRX. 

Galán et al. (1994), Aparício (1996) e Aparicio & Galán, (1999) avaliaram quais os melhores 

índices e quais as condições necessárias e/ou suficientes para avaliar a ordem-desordem 

estrutural da caulinite, uma vez que esta é influenciada por vários condicionalismos, a seguir 

descriminados e sintetizados na Tabela 9: 

a) O Índice de Hinckley é influenciado pela presença de quartzo, de clorite e de halloysite e 

em menor grau por feldspato (< 10%), ilite e esmectite (< 5%); 

b) O Índice de Range & Weiss pode se utilizado na presença de feldspato (< 10%), esmectite 

e clorite, mas é necessário repetir o procedimento pelo menos 5 vezes; 

c) O Índice de Stoch pode ser utilizado na presença de quartzo, feldspato e sílica e ferro 

“amorfos”, mas não na presença de outros filossilicatos; 

d) O Índice de Liètard é o único que pode ser utilizado na presença de halloysite, sílica e 

ferro “amorfos” e esmectite, mas não deve ser utilizado na presença de quartzo; 

e) O Índice de Amigó et al. não deve ser utilizado na presença de clorite e/ou halloysite, mas 

é apropriado na presença de quartzo, feldspatos, sílica e ferro “amorfos”, ilite e esmectite; 

f)  O Índice de Hughes & Brown é o mais sujeito a interferências e nunca deve ser utilizado 

na presença de outros minerais; 

g) O Índice de Plançon & Zacharie é o melhor para determinar o grau de ordem-desordem da 

caulinite quando esta é desordenada. Este índice é afectado se existir mais do que 25% 

de caulinite bem ordenada, do total de caulinite. Nunca deve ser utilizado na presença de 

caulinite de ordem-desordem estrutural intermédia, devido à presença de caulinite bem 
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ordenada em proporção inapreciáveis (< 10%). A presença de halloysite afecta a 

determinação do número de fases presentes. 

 

Drapa»a & Wiewióra (2002) estudaram o efeito da textura em caulinos sedimentares polacos 

na avaliação do IH e da percentagem das fases com baixos defeitos. 

A determinação dos índices propostos por Aparicio et al. (1999) e Chmielová & Weiss (2002) 

envolve a aplicação da modelação matemática aos difractogramas, recorrendo ao ajuste por 

justaposição (“fitting”), para além da correcção de fundo e/ou correcção de base (Aparicio et al., 

2000) e, como tal, é necessário ter os respectivos máximos de difracção em formato digital, que 

não é o caso dos difractogramas apresentados para as matérias-primas individuais.  

Os termos ordem e/ou desordem estrutural devem ser empregues em vez de “cristalinidade” 

e sempre que este último seja referido deveremos ter sempre em conta que a mesma está 

relacionada com um valor numérico proposto por uma determinada metodologia (Guggenheim et 

al., 2002). O grau de ordem-desordem estrutural vai ter influência directa em algumas 

propriedades físicas das matérias-primas como, por exemplo, a superfície específica e a 

capacidade de troca iónica. Quanto maior é a ordem estrutural, mais “perfeita” é a estrutura 

cristaloquímica e menor quantidade de defeitos estão consignados nas folhas estruturais, logo, 

menor é a “reactividade” das camadas estruturais com o meio que as envolve. Por outro lado, 

quanto maior desordem estrutural, maior quantidade de defeitos cristaloquímicas existem, 

consequentemente, menor é a dimensão média dos cristais de caulinite e maior será a superfície 

específica das partículas argilosas. 

A variação da ordem-desordem estrutural na caulinite tem reflexos notáveis em propriedades 

tecnológicas importantes dos caulinos, tais como, viscosidade aparente, refractariedade, cor e 

brilho. Na determinação do Índice de Hinckley (Figura 28) participam as intensidades dos máximos 

de difracção correspondentes às famílias dos planos reticulares (110 ), (111 ) e ( 020 ). 
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Figura 28 – Determinação do Índice de Hinckley (IH). 
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Tabela 9 – Avaliação da ordem-desordem estrutural da caulinite na presença de outros minerais e fases “amorfas” associadas 

Índices Quartzo Feldspatos 
Sílica 

“amorfa” 
Ferro 

“amorfo” 
Ilite Esmectite Clorite Halloysite 

Amigo et al. Sim Sim Sim Sim Sim Sim Não Não 

Stoch Sim Sim Sim Sim Não D O Não 

Liètard Não Não Sim Sim M n > 5 Não n > 5 

Hinckley Não < 10% n > 5 n > 5 < 5% < 5% Não Não 

Range & Weiss O/D < 10% ; n > 5 Não Não O/D n > 5 n > 5 Não 

Hughes & Brown Sim Não Não Não Não Não M/D Não 

Plançon & Zacharie D D D M/D D D M/D D 

 

Os índices de ordem-desordem estrutural da caulinite só podem ser utilizados quando mais de 20% em peso de caulinite está presente. 

Os índices de ordem-desordem estrutural da caulinite só podem ser utilizados em caulinite de baixa (D), média (M) e elevada (O) ordem estrutural. 

A letra “n” representa o número de medições de DRX necessárias, na presença de outros minerais e “fases amorfas”. 

 

 

 



_________________________ Metodologias de trabalho 

 |  103

O IH obtém-se através da seguinte expressão, recorrendo aos difractogramas, tal como se 

exemplifica na Figura 28: 

 
h

A+BIH=
A

 Equação 12 

onde: 

A, B e C são expressos em mm. 

 

A Tabela 10 apresenta as classes de “cristalinidade” da caulinite de acordo com o IH. 

Tabela 10 – Classes do Índice de Hinckley 

Classes Ordem estrutural 

IH > 1,00 Elevada 

0,75 < IH < 1,00 Boa 

0,50 < IH < 0,75 Média 

0,25 < IH < 0,50 Fraca 

IH < 0,25 Muito fraca 

 

5.3.7. Variação de triclinicidade nos feldspatos alcalinos 

A progressiva transformação de sanidina em microclina foi avaliada por Laves (1952) através 

da variação da triclinicidade (∆). 

O valor ∆ indica a triclinicidade e o grau de ordem-desordem entre os átomos de silício e 

alumínio na estrutura. Os átomos de alumínio e silício na estrutura da sanidina estão 

desordenados, e na estrutura da microclina estão ordenados. Este índice varia desde o máximo (∆ 

= 1) para a microclina (triclínico) até ao mínimo (∆ = 0) para a sanidina (monoclínico), e avalia-se 

nos difractogramas (Figura 29) pela diferença das distâncias inter-atómicas dos planos (131) e 

(131) segundo a expressão: 

 131 131=12,5 (d -d )∆ ⋅  Equação 13 

onde: 

∆ – variação da triclinicidade (Å); 

131d  – distância inter-atómica do plano 131 (Å); 

131d  – distância inter-atómica do plano 131 (Å). 
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Figura 29 – Variação da triclinicidade (Laves, 1952) 

 

5.3.8. Intercalação 

A propriedade denominada intercalação, define-se como a capacidade que alguns compostos 

químicos orgânicos e inorgânicos têm de penetrar (intercalar) nos espaços entre camadas 

estruturais de determinados minerais argilosos, induzindo o aumento dimensional da unidade 

estrutural ao longo do eixo c. Esta propriedade pode, assim, ser utilizada na identificação dos 

minerais argilosos, na determinação de certas especificidades desses minerais, e também na 

determinação da morfologia, da dimensão e até de algumas propriedades dos compostos 

intercalantes. 

A molécula de água é o composto polar mais importante e mais comum que pode penetrar no 

espaço intercalar dos minerais argilosos. No entanto poderá ser mesmo preferível a intercalação 

utilizando compostos orgânicos com energia de intercalação superior à da água, logo de maior 

polaridade. Lagaly (1984) classifica estes compostos orgânicos, em três grupos: 

a) Moléculas que formam pontes de hidrogénio com os bordos das camadas estruturais dos 

filossilicatos. Exemplos: ureia, formamida, acetamida e hidrazina; 

b) Moléculas que formam dipolos com as camadas estruturais dos filossilicatos. Exemplo: 

dimetilssulfóxido; 

c) Sais alcalinos (K+, +
4NH , Rb+ e Cs+) de ácidos gordos de cadeia curta. Exemplos: acetato 

de amónio e acetato de potássio. 

 

Ledoux & White (1966) estudaram previamente os complexos de intercalação com hidrazina 

em minerais do grupo do caulino através do aquecimento a diversas temperaturas e posterior 

arrefecimento utilizando, entre outras metodologias, a DRX. 

O estudo da capacidade de intercalação, por si só, não é suficiente para prever o 

comportamento tecnológico de caulinos. Isto é evidenciado nos caulinos onde ocorre a associação 

caulinite-halloysite. Porém, a intercalação da caulinite e da halloysite com hidrato de hidrazina, 

N2H4·H2O, permite a identificação e quantificação relativa destas duas espécies minerais, quando 
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presentes conjuntamente num caulino (Gomes & Almeida, 1983). A caulinite e a halloysite 

intercalam completamente o hidrato de hidrazina expandindo a estrutura cristalina ao longo do 

eixo c, passando, consequentemente, o espaçamento d001 = 7,14 Ǻ para d001 = 10,4 Å. 

Removendo a hidrazina dos complexos intercalados com água, as camadas estruturais do 

complexo caulinite-água colapsam obtendo-se caulinite apresentando novamente espaçamento 

d001 = 7,14 Ǻ, enquanto que o complexo halloysite-água mantém o espaçamento d001 = 10,4 Ǻ. 

Estruturalmente, as reflexões (hkl) dos complexos de halloysite com compostos polares 

intercalados não podem ser atribuídas a caulinite expansiva, confirmando que halloysite e a 

caulinite são distintas espécies minerais e por esta razão não podem passar por transformações 

de um mineral noutro em fase sólida. 

Para a determinação da quantidade relativa de caulinite e halloysite foi necessária a 

preparação de montagens de agregados orientados (AO). Esta designação provém da orientação 

preferencial dos cristais dos minerais argilosos segundo os planos basais. Este procedimento 

favorece e privilegia as reflexões basais (00l) relativamente a todas as reflexões que deverão 

aparecer na montagem de agregados não orientados. São as reflexões basais que revelam a 

periodicidade estrutural perpendicular às camadas estruturais dos filossilicatos. Na preparação de 

uma montagem de AO, deposita-se, com o auxílio de uma pipeta, cerca de 1 ml de suspensão 

estável, electroquimicamente, da fracção < 2 µm sobre uma lâmina de vidro (de dimensões 

aproximadamente 40×25×2 mm). Deixar secar a suspensão à temperatura ambiente. Se se 

pretender que a secagem da suspensão se processe mais rapidamente, pode colocar-se uma 

lâmpada de infra-vermelhos a cerca de 20 cm de distância da lâmina de vidro. 

O hidrato de hidrazina é uma substância volátil e, quando intercalado, forma ligações de 

pontes de hidrogénio com as folhas estruturais dos silicatos, agindo como dador e como receptor 

de protões. Na halloysite, a água é facilmente removida indicando que esta está ligada por fracas 

pontes de hidrogénio. A halloysite apresenta, em relação à caulinite, baixa densidade e alta 

condutividade hidráulica. 

A percentagem relativa de caulinite e halloysite presente em cada argila foi calculada com 

base nos difractogramas, recorrendo à metodologia do poder reflector proposta por Schultz (1964) 

e por Thorez (1976) recorrendo aos valores apresentados na Tabela 8. 

A ordem-desordem estrutural da caulinite pode também ser avaliada através da capacidade 

de intercalação. Efectivamente, variações da capacidade de intercalação (grau e velocidade) 

podem ser utilizadas para definir índices que caracterizam as variedades estruturais da caulinite.  

Franco (2000) e Ruiz Cruz & Franco (2000) estudaram o comportamento térmico de 

complexos formados com hidrazina em três amostras de caulinite com diferentes graus de ordem 

estrutural e tamanho de grão, e concluíram o seguinte: 

a) O tempo de reacção necessário para a formação dos complexos à temperatura ambiente 

dura cerca de 1 a 2 horas; 
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b) O processo de intercalação com hidrazina realiza-se na presença de água que actua 

como agente intercalante, separando as folhas estruturais e favorecendo os 

deslizamentos entre as mesmas; 

c) O espaçamento basal de um complexo intercalado com hidrazina é da ordem dos 10,4 Å; 

d) O processo de desintercalação ocorre por etapas, de modo que, nas primeiras, é 

favorecida a perda de água. Deste modo, a eliminação gradual da hidrazina intercalada 

conduz à reorganização estrutural dos complexos, sendo estes muito mais estáveis que o 

complexo inicial; 

e) Na lavagem com água, os complexos de caulinite apresentam fraca estabilidade. Quando 

a desintercalação ocorre à temperatura ambiente, os complexos mantêm esta tendência; 

f) Os processos de intercalação e posterior desintercalação produzem, de forma geral, um 

aumento na desordem da caulinite devido, fundamentalmente, à diminuição do número de 

camadas estruturais por domínio de difracção e a um aumento de deslizamentos 

arbitrários e rotações entre camadas adjacentes. 

 

Gomes (1988) refere alguns factores ou efeitos com influência na intercalação da caulinite: 

a) A capacidade de intercalação está relacionada fundamentalmente com a ordem-desordem 

estrutural. Menores defeitos estruturais, maior poder de intercalação; 

b) Defeitos (rotações e translações aleatórias) no empilhamento das camadas estruturais, 

não afectam apreciavelmente a capacidade de intercalação; 

c) Defeitos (interestratificados) no empilhamento das camadas estruturais ao longo do eixo c 

afectam o poder de intercalação (velocidade e o grau); 

d) Defeitos (omissões e substituições isomórficas) influenciam substancialmente a 

capacidade de intercalação, por ocasionarem modificações na energia de ligação entre 

camadas estruturais; 

e) A presença de agentes cimentantes (sílica ou alumina amorfas ou criptocristalinas, óxidos 

e hidróxidos de ferro) podem afectar o poder de intercalação, pela modificação ou inibição 

da penetração dos agentes intercalantes nos espaços intercamadas estruturais; 

f) A carga eléctrica global, resultado dos defeitos pontuais e planares, está inversamente 

relacionada com a capacidade de intercalação; 

g) A intercalação parcial reflecte a distribuição não homogénea dos defeitos estruturais que 

afectam a intercalação. 

 

Do ponto de vista tecnológico, é importante discriminar a proporção de halloysite que ocorre 

nos caulinos e que pode afectar a utilização destes. Em termos cerâmicos, o maior problema 

reside na contracção volumétrica e possível fendilhamento dos corpos durante a secagem e 

cozedura a baixas temperaturas, como resultado da remoção rápida da água localizada nas 

camadas estruturais a elas debilmente ligada. 
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A presença de caulinite e halloysite poderá também fornecer indicações paleoclimáticas 

interessantes. A formação de caulinite e halloysite em ambientes litológicos, químicos e físicos 

semelhantes proporciona hipóteses sobre a génese destes minerais, de acordo com a ocorrência 

ou ausência de água. A caulinite é formada quando ocorre a oxidação de produtos, tais como 

óxidos de manganés e de ferro, indicando que ocorreu secagem. Pelo contrário, apenas ocorre a 

formação de halloysite. Em perfis de alteração de rochas ígneas, a caulinite é cronologicamente 

formada após a halloysite. O papel principal da água na génese de halloysite confirma que esta é 

gerada como mineral hidratado. Do ponto de vista prático, a identificação de caulinite e halloysite 

poderá indiciar um passado histórico em ambiente seco. Ocorrências de halloysite sem caulinite 

indiciam ambiente húmido contínuo, enquanto que caulinite conjuntamente com halloysite, ou no 

seu lugar, poderá indiciar que ocorreu secagem. 

A intercalação pode ainda ser utilizada para obter uma estimativa da ordem-desordem 

estrutural da caulinite. Quanto maior a capacidade de intercalação, menores serão os defeitos 

estruturais, repercutindo-se desta forma na reduzida SE e CTC. 

Na fracção < 63 µm, afim de se determinar a percentagem relativa de halloysite e caulinite 

nas várias matérias-primas, foi utilizada a metodologia proposta por Gomes & Almeida (1983) e 

Gomes (1988), recorrendo à intercalação com hidrato de hidrazina (Anexo III.2). 

 

5.3.9. Remoção de óxidos e hidróxidos de ferro 

O ferro é um dos elementos mais abundantes na crusta terrestre, quer sob a forma livre, quer 

integrado na estrutura de minerais tão comuns e abundantes, tais como: magnetite, hematite, ilite, 

moscovite, goethite, ferrihidrite, biotite, etc, possui baixa mobilidade (ou mesmo imobilização), 

sobretudo em ambientes oxidantes. Em ambientes redutores, o ferro é facilmente removido pela 

alta solubilidade do catião Fe2+. 

O ião ferro, nas formas mais estáveis: bivalente (ferroso) e trivalente (férrico), pelas suas 

propriedades electroquímicas, tem grande apetência para substituir e ser substituído por outros 

iões de raio atómico, valência e electronegatividade semelhantes. Desta forma, a remoção de uma 

impureza como o ferro, de uma argila, desde que este não seja estrutural, pode ser um parâmetro 

que melhore as propriedades dessa matéria-prima, como por exemplo a cor e a cor de um caulino 

é uma importante propriedade tecnológica. 

De acordo com Stoch (1987), a presença de ferro nos caulinos pode ser devido: 

- À precipitação de minerais de ferro com baixa solubilidade sob condições de permutáveis 

de oxidação-redução e de concentrações de CO2 e S (magnetite, hematite, siderite, 

sulfitos e hidróxidos “cristalinos” e “amorfos”); 

- À incorporação de catiões de ferro na camada estrutural dos silicatos neoformados; 

- À adsorção de óxidos de ferro às superfícies da caulinite e à sua recobertura; 

- À formação de ferro insolúvel através de complexos orgânicos. 
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A matéria orgânica promove a diminuição do pH e do potencial redox (Eh) e tem um duplo 

comportamento no processo da circulação do ferro. Alguns ácidos orgânicos formam, 

conjuntamente com o ferro, complexos solúveis que agem como aceleradores da lixiviação de 

ferro, enquanto que outros ácidos de longas moléculas formam complexos insolúveis com o ferro, 

que estabilizam a lixiviação de ferro. O ferro que ocorre nos caulinos é habitualmente dividido em 

ferro livre ou Fe2O3 solúvel e ferro ligado ou Fe2O3 insolúvel. Este último representa principalmente 

o ferro incorporado na estrutura do caulino e da mica e não é removido por tratamento químico 

com ácidos diluídos. O ferro livre representa a componente dissolvida por tratamento químico e é 

equivalente à quantidade total de óxidos e hidróxidos de ferro de fina granularidade, “cristalinos” e 

“amorfos” e aos óxidos de ferro que recobrem a superfície da caulinite. A distinção entre estes dois 

tipos de ferro é muito útil dum ponto de vista prático, uma vez que influenciam de forma diferente a 

brancura do caulino, tanto em cru como em cozido (Stoch, 1987). 

O procedimento para remoção de óxidos e hidróxidos de ferro, no caulino e na “ball-clay” por 

tratamento químico com citrato de sódio, bicarbonato de sódio e ditionito de sódio (Mehra & 

Jackson, 1960) está apresentado no Anexo III.3. 

A influência do conteúdo de ferro na brancura de um caulino, tanto de origem residual como 

sedimentar, pode apenas ser avaliada para valores acima de 0,1% (massa) e, neste caso, a 

remoção de parte do ferro livre por métodos químicos pode incrementar consideravelmente a 

brancura do caulino (Stoch, 1987). 

A remoção dos óxidos e hidróxidos de ferro de um caulino é uma técnica industrial que tem 

alguns constrangimentos ambientais, porventura económicos e essencialmente técnicos e pode 

ser realizada por processos físicos (separação electromagnética) ou por processos químicos 

(lixiviação ácida). Se este processo não proporcionar uma matéria-prima de valor acrescentado 

muitíssimo superior ao valor da matéria-prima beneficiada, torna-se inviável e impraticável do 

ponto de vista industrial a remoção dos óxidos e hidróxidos de ferro pelo método utilizado. 

A presença de ferro em demasia numa argila pode provocar graves constrangimentos na sua 

cozedura, favorecendo o aparecimento do chamado “coração negro” resultante da redução do 

ferro por deficiência de oxigénio, ou servir mesmo de fundente quando combinado com fases 

minerais propícias a tal. 

 

5.3.10. Fluorescência de raios X (FRX) 

A espectrometria de fluorescência de raios X – FRX (“X-ray flourescence”) é uma técnica que 

permite a análise de elementos químicos em concentrações compreendidas entre os 100% e 

poucos ppm (Gomes, 1988). Tal como a composição mineral é primordial no estudo preliminar de 

qualquer matéria-prima, também a composição química, essencialmente os elementos maiores, 

expressos sob a forma de óxidos, e porventura os elementos menores, são fundamentais, 

necessários e imprescindíveis para conhecer a componente química da matéria-prima e podê-la 

associar à componente mineral. 
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Na base da técnica da FRX está o denominado efeito da absorção fotoeléctrica, traduzido do 

seguinte modo: todos os elementos químicos presentes num espécime, são excitados por um 

feixe policromático de raios X primários com determinadas energias, emitindo radiações 

secundárias ou de fluorescência. Estas radiações são dispersas por cristais analisadores ou 

dispersores, de modo que as radiações secundárias dos elementos possam ser resolvidas e 

depois captadas por detectores dos tipos proporcional e cintilações (Gomes, 1988). Por fim, é 

necessário correlacionar as intensidades medidas com os teores dos elementos químicos 

presentes (Andrade, 1990). 

A Equação de Bragg está na base da interpretação dos espectrogramas de fluorescência de 

raios X e traduz-se do seguinte modo: 

 hkl2 d sen n⋅ ⋅ θ = ⋅ λ  Equação 14 

onde: 

λ – comprimento de onda dos raios X secundários (Å); 

dhkl – equidistância para uma determinada família de planos atómicos, paralelamente aos 

quais é seccionado um adequado cristal analisador dos raios X secundários emitidos 

pelo espécime (Å); 

θ – ângulo que determinado raio X secundário faz com a família de planos atómicos do 

cristal analisador caracterizada pelo espaçamento dhkl (º); 

n – ordem dos feixes de raios X secundários. 

 

Na FRX o espécime a analisar tem um movimento de rotação sobre si mesmo e para o qual é 

satisfeita a condição geométrica de difusão ou difracção de raios X. A FRX permite a obtenção de 

informação sobre a composição química quantitativa dum material. A análise de um espécime por 

FRX necessita de uma grande homogeneização, no que respeita à distribuição das espécies 

químicas. Assim, o espécime deve ser finamente moído e prensado o pó obtido, proporcionando a 

formação de uma pastilha prensada, ou moído e fundido o pó obtido proporcionando a formação 

duma pastilha fundida (Gomes, 1990). A pastilha fundida permite determinar a concentração dos 

elementos leves, caracterizados por emitirem raios X de maiores comprimentos de onda, ao passo 

que a pastilha prensada permite determinar a concentração dos elementos pesados 

caracterizados por emitirem raios X de menores comprimentos de onda. É na pastilha fundida que 

o efeito de matriz tem maior importância. Os processos de fusão e prensagem das amostras são 

reprodutivos (Andrade, 1990). 

A FRX não é um método analítico absoluto, sendo a concentração de um determinado 

elemento determinada comparando a intensidade da radiação por um elemento na amostra 

problema, com a intensidade da radiação numa amostra padrão, contendo o mesmo elemento em 

quantidade conhecida. As curvas de calibração no método do padrão interno (designação do 

método atrás descrito e por nós utilizado) são obtidas elaborando um gráfico onde, em abcissa é 
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colocada a relação (intensidade do elemento na amostra problema/intensidade do elemento na 

amostra padrão) e em ordenada a quantidade conhecida do elemento na amostra padrão (Gomes, 

1988). Neste tipo de análise, faz-se a comparação entre a informação retirada do espécime-

problema e a informação retirada de espécimes de referência, tendo em conta que: 

 
I
I

K
C
C

sp

sr

sp

sr
=  Equação 15 

onde: 

Isp – intensidade da risca do espectro do espécime-problema, característica de 

determinada espécie química; 

Isr – intensidade da risca do espectro do espécime-referência, característica da mesma 

espécie química; 

K – constante; 

Csp – concentração da espécie química no espécime-problema; 

Csr – concentração da mesma espécie química no espécime-referência. 

 

Nos estudos que realizamos a FRX foi utilizada na mostra total, e nas fracções < 63 µm, < 38 

µm e < 2 µm, em amostras previamente secas, desagregadas e moídas. 

Foram determinados os teores de silício, alumínio, ferro, cálcio, magnésio, manganésio, 

fósforo e titânio, expressos sob a forma de óxido, SiO2, Al2O3, Fe2O3 (ferro total = Fe2O3 + FeO), 

CaO, MgO, MnO, P2O5 e TiO2 respectivamente, numa toma de 1,000 g de amostra necessária 

para a execução da pastilha fundida, disco fundido ou pérola. A pastilha fundida foi obtida num 

forno eléctrico Philips Perl’X 3, utilizando-se para o efeito um cadinho e prato de platina com 9,000 

g de fundente Spectromelt A12 (66% tetraborato de lítio + 33% metaborato de lítio), para além de 

0,025 g de NaI e de 0,250 g de LiBr que servem como desgasificadores da fusão. 

Foram determinados os teores de Ba, Sn, Nb, Zr, Y, Sr, Rb, Pb, As, Zn, W, Cu, Ni, Co, Cr e V 

numa toma de 10,000 g de amostra, necessários para a execução da pastilha prensada, à qual se 

adicionou 4 a 5 gotas de álcool polivinílico, (C2H4O)n, 2% (p/v) que actua como ligante. A mistura 

foi prensada manualmente numa prensa Graseby/Spacec, à pressão de aproximadamente 1200 

kgf/cm2 durante cerca 30 s. 

Para a definição das curvas de calibração foram utilizados os seguintes padrões geoquímicos 

internacionais: FK-N, DT-N, GH, AC-E, G-2, GA, AN-G, GS-N, GSP-1, AGV-1, MAG-1, SDC-1, 

UB-N, DR-N, BHVO-1, BE-N e BX-N. 

Foi utilizado um espectrómetro de Raios X Philips PW1400 e o programa Philips X’40 para a 

obtenção dos resultados analíticos. A radiação utilizada foi RhKα e as condições operacionais 70 

mA e 40 kV, para determinação dos elementos menores e 40 mA e 60 kV, para determinação dos 

elementos maiores. 
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Para além das concentrações dos elementos maiores foi determinada a perda ao rubro (PR) 

ou perda de peso por ignição numa toma da amostra pesando 1,0000 g, considerando o peso 

perdido pela amostra depois do ensaio térmico, comparando o peso da amostra calcinada 

(1000 ºC com patamar de 1 h à temperatura máxima) com o peso da amostra previamente seca. 

Quando o teor de algum elemento é inferior ao limite de detecção da instrumentação, 

apresenta-se o valor deste limite precedido do símbolo matemático “<” (menor que). 

 

5.3.11. Semi-quantificação por FRX 

A semi-quantificação relativa dos principais minerais que ocorrem no caulino e na”ball-clay” 

foi feita recorrendo à análise aproximada, descrita por Worrall (1975) e Gomes (1988), uma vez 

que estas argilas apresentam uma composição mineral bastante simples, onde constam 

habitualmente caulinite, quartzo, feldspatos e micas. 

A análise aproximada tem por antecedente as espécies minerais identificadas por DRX, e 

toma como teoricamente pura cada espécie mineral, ou seja, admite que os desvios 

estequiométricos que na realidade existem podem ser desprezados. 

A Tabela 11 apresenta a fórmula racional e o respectivo peso molecular para as espécies 

minerais mais comuns que ocorrem nos caulinos e nas “ball-clays” e a fórmula química e 

respectivo peso molecular dos óxidos que entram na composição dessas espécies minerais. 

Tabela 11 – Fórmula e peso molecular de algumas espécies minerais comuns 
e respectivos óxidos que as constituem 

Espécie mineral Fórmula racional Peso molecular 

Caulinite Al2O3·2SiO2·2H2O 258,17 

Mica-Na Na2O·3Al2O3·6SiO2·2H2O 764,43 

Mica-K K2O·3Al2O3·6SiO2·2H2O 796,65 

Quartzo (sílica) SiO2 60,09 

Feldspato-K K2O·Al2O3·6SiO2 556,70 

Feldspato-Na Na2O·Al2O3·6SiO2 524,48 

Feldspato-Ca 2CaO·2Al2O3·4SiO2 556,28 

Óxido Fórmula química Peso molecular 

soda Na2O 61,98 

potassa K2O 94,20 

cálcia CaO 56,08 

alumina Al2O3 101,96 

 

O Anexo III.4 apresenta a metodologia do cálculo da análise aproximada de um caulino ou de 

uma “ball-clay”. 
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5.3.12. Fotometria de chama (FC) 

Para a determinação do sódio (Na) e potássio (K) expressos sob a forma de óxidos, NaO e 

K2O, respectivamente, na análise química, utilizou-se a fotometria de chama - FC (“flame 

photometry”). 

Esta técnica consiste na diluição das amostras e posterior atomização, utilizando uma chama 

(mistura de ar comprimido + butano) onde os elementos químicos presentes emitem radiações 

características. A chama, ao transmitir energia aos átomos, faz com que os seus electrões sejam 

transferidos para níveis energéticos superiores. Destes estados de energia metaestáveis, os 

electrões regressam aos respectivos estados fundamentais, situação a que corresponderão 

emissões de energia com comprimentos de onda característicos. Só até 1% dos átomos aspirados 

na chama são excitados e as radiações características que são condensadas por meio de uma 

lente convexa passam por um diafragma tipo íris para um filtro óptico ou prisma monocromático e 

que só permitirá a transmissão ou selecção da radiação característica do elemento a quantificar. A 

radiação transmitida incidirá sobre uma célula fotoeléctrica que produz uma corrente eléctrica 

fraca cuja intensidade é proporcional à intensidade da radiação. A corrente é ampliada e medida 

com um galvanómetro sensível. A leitura no galvanómetro é proporcional à concentração do 

elemento químico presente (Gomes, 1988). 

Foi utilizado um espectrofotómetro de chama Corning 400 para efectuar as determinações de 

sódio e potássio. Para tal, tomou-se cerca de 0,150 g de amostra, para matérias-primas argilosas, 

ou 1,000 g de amostra para matérias-primas arenosas. Esta toma foi submetida a solubilização 

triácida: 5 ml de HF 40%; 10 ml de 10% H2SO4 95-97% + 26% HNO3 65% + 64% H2O destilada, a 

quente (cerca de 175 ºC); retoma ácida com 15 ml de 81% HNO3 65% + 19% H2O destilada. As 

curvas de calibração do espectrofotómetro para 1, 3, 5, 7 e 10 ppm foram obtidas a partir de 

soluções padrão de NaCl e KCl pró-análise. 

 

5.3.13. Microscopia electrónica de transmissão (MET) e de varrimento (MEV) 

O microscópio electrónico é um instrumento que, não só permite a análise quantitativa e 

qualitativa dos minerais e dos elementos químicos presentes, como permite a observação da 

microestrutura destes. É particularmente útil na observação de materiais de grão muito fino, como 

os minerais argilosos e de produtos cerâmicos. É constituído por uma fonte emissora de electrões, 

um sistema electromagnético, um sistema de vácuo e um sistema de detecção. 

A microscopia electrónica rege-se pela Lei de Broglie, que postula a relação entre o 

comprimento de ondas dos electrões acelerados por um campo electromagnético de determinada 

diferença de potencial, de acordo com: 

 150λ = 
V

 Equação 16 
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onde: 

λ – comprimento de ondas dos electrões (Å); 

V – diferença de potencial (V). 

 

O microscópio electrónico permite obter elevadas ampliações (pode atingir as 300000x) e 

elevado poder de resolução (até 1 Å), através do uso de um feixe de electrões de pequeno 

comprimento de onda (da ordem de 0,05 Å a 50 kV), emitidos por um filamento incandescente e 

acelerados, em vácuo, por intermédio de um sistema electromagnético de condensadores que 

foca este feixe de electrões sobre a amostra a analisar, que também se encontra em vácuo. A 

amostra a analisar está colocada num porta-amostras que se pode mover, em duas direcções 

espaciais, e em casos particulares pode, inclusivamente, possibilitar a sua inclinação e o seu 

aquecimento. 

Quando o feixe de electrões incide numa partícula sólida sofre atenuação, devido à absorção 

e dispersão da sua intensidade pela partícula. Esta radiação dispersa pela partícula é conduzida, 

por um campo electromagnético, a um detector, produzindo uma imagem desta, que pode ser 

ampliada, através de um sistema de electro-ímans. Quanto mais intenso for o campo magnético, 

maior será a ampliação da partícula. Se este feixe de electrões, que produz a ampliação da 

imagem, se projectar num ecrã fluorescente, torna-se possível observar, em filme ou em 

fotografia, a imagem produzida da partícula. 

O microscópio electrónico permite estudo dos cristais por difracção com a possibilidade de 

obter um difractograma de electrões do cristal analisado. Outra utilidade da microscopia 

electrónica é a possibilidade de analisar pontualmente num mineral a sua composição química por 

EDS (“energy dispersive spectroscopy”) ou EDX (“energy dispersive X-ray”). 

A microscopia electrónica, por si só, pode não permitir identificar na plenitude um 

determinado mineral, dado que na maioria dos casos, a forma dos cristais de diversos minerais 

pode confundir-se e até ser igual, impedindo a sua discriminação. 

A microscopia electrónica de transmissão – MET (“transmission electron microscopy”) permite 

fazer observações da amostra a várias escalas, da forma, do hábito e da dimensão dos cristais, 

assim como observar, no plano, a sua organização espacial. 

O campo observado pode ser obtido através de iluminação em campo brilhante (“bright field”) 

ou em campo escuro (“dark field”). A generalidade das observações ao microscópio electrónico é 

efectuada em campo brilhante, proporcionando o campo escuro uma observação com maior 

contraste e discriminação. 

Geralmente, a caulinite apresenta hábito tabular ou lamelar com formas regulares hexagonais 

a pseudohexagonais ou mesmo sem forma geométrica definida (irregular), com diâmetros e 

espessuras de dimensões mais ou menos uniformes. 

A morfologia da caulinite, conjugada com outros factores, observações e testes, pode indicar 

a sua origem genética. Por outro lado, cristais com morfologia mais perfeita apresentam maior 

refractariedade e menor plasticidade. 
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Os cristais de halloysite-7 Å apresentam, vulgarmente, hábito tubular, sendo os tubos mais ou 

menos alongados e perfeitos. A halloysite-10 Å apresenta-se geralmente em cristais esferoidais. 

A goethite apresenta de uma forma geral, ainda que nem sempre de fácil observação, hábito 

em forma de estrela, por associação de três cristais individuais. 

Nos caulinos, tanto a caulinite como a halloysite podem exibir variedades morfológicas, 

estruturais e dimensionais, sendo importante a respectiva caracterização. Podem ocorrer cristais 

constituídos por lamelas individuais e por empilhamentos de lamelas ou “livros”, que não são mais 

do que um empilhamento compartilhando as superfícies basais (001) que se admite 

corresponderem a pseudomorfoses de cristais de mica. A halloysite pode por vezes apresentar, 

embora seja raro, formas planas típicas da caulinite e a caulinite pode apresentar, também 

raramente, formas enroladas típicas da halloysite. 

Ao microscópio electrónico os cristais de ilite/moscovite aparecem sob a forma de lamelas 

alongadas com bordos irregulares. 

A microscopia electrónica de transmissão de alta resolução (“high resolution transmission 

electron microscopy”) permite a observação e a quantificação de detalhes estruturais, por 

exemplo, a distância entre as camadas estruturais dos minerais argilosos. 

As matérias-primas estudadas foram previamente preparadas (Anexo III.5) e observadas, em 

iluminação de campo brilhante, num microscópio electrónico de transmissão Hitachi H-9000 Nano 

Analitical (300 kV), equipado com um espectroscópio de energia dispersiva da Röntec com 

capacidade de detecção de elementos maiores. 

A réplica por evaporação de carbono, de acordo com o método de Bradley (1961), possibilita 

a estabilidade física (não colapsamento) dos vários minerais na grelha de observação quando 

estes são bombardeados por um feixe de electrões acelerados. Na produção da réplica, recorreu-

se à deposição de carbono em vácuo, usando um equipamento Emitech K950. 

Durante as observações no microscópio electrónico de transmissão foram tiradas algumas 

fotografias para comparação com as apresentadas por Henning & Störr (1986). 

A microscopia electrónica de varrimento – MEV (“scanning electron microscopy”) permite 

observar a forma e a estrutura da superfície dos cristais. 

O microscópio electrónico de varrimento, para além da fonte emissora de electrões, do 

sistemas electromagnético, de vazio e de detecção, contém um sistema deflector, que permite 

focar com precisão o feixe de electrões, movê-lo pela superfície da partícula e analisar a sua área. 

Para que tal possa suceder, é necessário que a superfície da partícula seja condutora, sendo 

necessário, por isso, recobri-la com uma fina película de ouro. 

Comparando com a microscopia electrónica de transmissão, na microscopia electrónica de 

varrimento os electrões são acelerados a baixas voltagens. O microscópio electrónico de 

varrimento possui elevada profundidade de campo, proporciona a obtenção de imagens 

tridimensionais, baixa capacidade de ampliação (no máximo 50000x). Opera por reflexão e não 

por difracção, como o MET, e, desta forma, não requer secções finas, mas pequenos fragmentos 

(Boix et al., 1999). 
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As observações das fases de alta temperatura das matérias-primas cerâmicas foram 

efectuadas num microscópio Jeol 5400 (14 kV) tendo sido previamente recobertas, em vácuo, com 

uma película de ouro, recorrendo a um equipamento Jeol JEE 400. Durante as observações no 

microscópio electrónico de varrimento foram tiradas algumas fotografias. 

 

5.3.14. Análise termodiferencial (ATD) e termogravimétrica (ATG) 

A análise termodiferencial – ATD (“differential thermal analysis”) proporciona o registo 

contínuo das variações de calor (absorção e libertação) dum provete, que ocorrem durante o 

aquecimento (cozedura) ou arrefecimento deste. O principio da ATD baseia-se na detecção da 

energia necessária para repor a diferença de temperatura, entre o provete em análise e o padrão 

de referência em ordem à temperatura, quando os dois espécimes estão sujeitos ao mesmo 

regime de subida de temperatura e num ambiente de aquecimento ou arrefecimento controlado 

(Coroado, 2000). 

Durante o aquecimento duma argila ocorrem, a determinadas temperaturas, transformações 

exotérmicas ou endotérmicas. A amplitude, a forma e a simetria dos picos correspondentes 

registados durante o ensaio fornecem dados para a identificação duma argila. 

O comportamento termodiferencial convencional de um caulino e de uma “ball-clay” encontra-

se a seguir descrito (Holdridge & Vaughan, 1957): 

1. Pico endotérmico de baixa temperatura que ocorre por volta dos 100 ºC, devido à água 

adsorvida e/ou água ligada a sílica e alumina “amorfas”. A presença de halloysite pode 

elevar este pico para 200–250 ºC; 

2. Na presença de matéria orgânica pode ocorrer um pico exotérmico a 400 ºC devido à 

combustão daquela; 

3. Na região dos 550–600 ºC, ocorre o pico endotérmico mais importante correspondente à 

eliminação da água constituinte (desidroxilação). Este pico pode ser deslocado para 

450 ºC se existir halloysite e para 550 ºC se existir ilite. Aparecimento da metacaulinite por 

volta de 520 ºC; 

4. Pode ocorrer na região 900–950 ºC um terceiro pico endotérmico correspondente à 

eliminação de alguma água estrutural fortemente ligada, presente na caulinite muito bem 

ordenada estruturalmente e na metacaulinite; 

5. Entre 950 ºC e 1000 ºC aparece o mais importante pico exotérmico, correspondente à 

formação de: sílica “amorfa”, γ-Al2O3 (gama alumina), fase tipo espinela, fase cúbica ou à 

nucleação da mulite; 

6. Pico exotérmico de alta temperatura, que ocorre entre 1150 ºC e 1300 ºC, devido à 

formação de mulite e a partir da sílica livre cristobalite β; 

 

Naturalmente, que a presença de outros minerais no caulino e na “ball-clay” modifica a 

evolução das transformações em relação às temperaturas indicadas, assim como a taxa de 
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aquecimento do ensaio, o grau de ordem-desordem estrutural da caulinite, a granulometria da 

amostra e atmosfera de cozedura. 

As curvas de ATD são função da estrutura cristalina e da composição química do material 

analisado, em virtude de, a cada substância, corresponder uma curva específica que pode revelar 

pequenas variações, devidas por exemplo a ordem-desordem estrutural e a substituições atómicas 

isomórficas. As variações de energia resultam de quatro factores principais: transições de fase, 

decomposições no estado sólido, reacções com gases presentes, e transições de segunda ordem, 

isto é, com mudanças de entropia sem mudanças de entalpia. A ATD é substancialmente útil na 

detecção de componentes fracamente cristalinos ou não cristalinos, assim como matéria orgânica 

(Gomes, 1988). 

A análise termogravimétrica – ATG (“thermogravimetry“) proporciona o registo contínuo das 

variações de massa (peso) dum provete que ocorrem durante o aquecimento deste (cozedura), 

resultantes de decomposições térmicas ou de oxidações. A perda de peso está directamente 

relacionada com a desidratação sofrida pelas argilas. Do conhecimento das perdas de peso e dos 

intervalos de temperatura a que estas ocorrem podem-se tirar conclusões quanto à constituição e 

estrutura da argila. 

A desidroxilação processa-se em três etapas distintas. Na etapa inicial, entre 250–450 ºC, 

ocorre uma lenta perda de massa onde ocorre a eliminação dos grupos OH– que estão ligados à 

superfície e aos bordos das partículas de caulinite. Esta eliminação não proporciona o colapso da 

estrutura. Entre 450–550 ºC ocorre uma segunda fase, com uma elevada perda de massa, 

verificada pelo aumento da pendente da curva ATD, onde ocorre efectivamente a desidroxilação 

da caulinite. A terceira e última etapa, com perda de massa novamente mais lenta, ocorre a partir 

dos 560 ºC provocando a eliminação de grupos OH– e H2O que ainda estariam ligados à estrutura 

da metacaulinite. 

A ATG permite calcular as velocidades de desidroxilação expressa pela razão entre a perda 

de peso ocorrida entre determinado intervalo de tempo e esse período de tempo. De facto, 

segundo Seabra & Braga (1967), o valor obtido é aproximado ao valor da velocidade da reacção 

durante a decomposição isotérmica duma argila. 

Através da ATD pode-se, também, determinar uma aproximação do teor de caulinite 

(“kaolinite grade”) de um caulino, partindo do princípio de que uma amostra de caulinite “pura” 

perde aproximadamente 14,0% de peso entre 500 ºC e 600 ºC, devido à perda de água estrutural 

(desidroxilação). A percentagem do teor de caulinite pode ser calculada dividindo o peso perdido 

durante a desidroxilação pelo peso perdido de caulinite “pura” (Figura 30). Esta determinação é 

afectada pela perda de peso de outros minerais devido à sua decomposição parcial ou total, 

introduzindo desta forma alguma imprecisão na determinação da perda de peso da caulinite. O 

grau de ordem-desordem estrutural da caulinite pode também ser estimado pela ATG (Figura 30), 

correspondendo à perda de água de desidroxilação, uma vez que na caulinite não existe água 

zeolítica. Relaciona-se assim a maior ordem estrutural para menor perda de peso na reacção de 
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desidroxilação e vice-versa, uma vez, que quanto maior for a desordem estrutural, maior será a 

quantidade de água de desidroxilação que a estrutura cristalina comporta. 

Nesta dissertação obteve-se simultaneamente a ATD e a ATG com as mesmas condições de 

operacionalidade, na designada STA (“simultaneous thermal analysis”), segundo as normas DIN 

51006:1990 e DIN 51007:1994, num aparelho Netzsch STA 449C com controlador Tasc 414/3A e 

unidade de potência Pu 1. O programa informático Proteus v4.0 permitiu obter e tratar os registos 

na forma gráfica. Foram utilizadas 20,000 µg de amostra em pó crivada a 200 µm, seca a 40 ºC e 

pesada numa microbalança Mettler Toledo MT5. 
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Figura 30 – Determinação do teor de caulinite a partir da ATG (Boodworth et al., 1993) 

A taxa de aquecimento foi 20 ºC/min até à temperatura máxima de 1200 ºC para a argila 

vermelha, 1350 ºC para a “ball-clay” e 1400 ºC para o caulino sedimentar em atmosfera de ar, 

tendo-se utilizado uma toma de amostra de 50 mg, previamente seca a 110±1 ºC. Foram utilizados 

termopares de Pt-Rh10%/Pt. O padrão de referência utilizado foi caulino calcinado e as curvas de 

calibração foram efectuadas com oxalato de cálcio (BHD) para a ATG e carbonato de bário 

(Merck) para a ATD. 

O registo termodiferencial das variações é complementado pela curva da primeira derivada 

em ordem ao tempo (“derivative differential scanning calorimetry” - dDSC), que nos permite 

observar graficamente e com maior precisão onde se situam os pontos de inflexão da curva ATD 

através das inflexões na curva dDSC. O registo termogravimétrico inclui a curva correspondente à 

primeira derivada em ordem à temperatura (“derivative thermogravimetry” – dTG). A curva obtida 

pela dTG identifica com mais precisão as temperaturas de início e fim de cada reacção, bem como 

os pontos de inflexão da curva ATD, de acordo com o anteriormente exposto para a dDSC. 

Para a identificação das reacções recorreu-se às transformações características de cada 

mineral, propostas por Blažek (1972). Foi também possível estudar as transformações térmicas 
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através das transformações minerais detectadas por DRX para as várias temperaturas de 

cozedura. 

 

5.3.15. Análise dilatométrica (AD) 

A análise dilatométrica (“dilatometry”) proporciona o registo contínuo das variações 

dimensionais (volume) dum provete que ocorrem durante um ciclo de aquecimento e 

arrefecimento (cozedura). A variação das dimensões pode expressar-se como Coeficiente de 

Dilatação Térmica (CDT) referido a uma dimensão (CDL: α), a uma superfície (CDS: β) e a um 

volume (CDV: γ). 

Para além das variações volumétricas, as curvas dilatométricas evidenciam variações 

relacionadas com o coeficiente de dilatação e com alguns dos seguintes fenómenos: a eliminação 

de alguns constituintes por formação de compostos voláteis, reacções e transformações 

cristaloquímicas, formação de fase líquida ou vítrea e deformações. A informação obtida através 

deste método é de grande relevância para a indústria cerâmica, pois, além de permitir conhecer as 

variações resultantes daqueles factores, também possibilita a avaliação e controlo das dimensões 

finais dos produtos e a previsão da provável ocorrência de fissuras, deformações ou tensões 

residuais. Permite também efectuar estudos cinéticos de certas transformações (Gomes, 1988). 

O comportamento dilatométrico convencional de um caulino e de uma “ball-clay” está 

seguidamente sumariado: 

1. Baixa expansão (≈ 4·10-6) até aproximadamente 450 ºC devido principalmente ao 

conteúdo em alumina; 

2. Baixa expansão a 574 ºC devido à inversão polimórfica do quartzo; 

3. Primeira contracção (R1) observada entre 600–800 ºC, correspondendo ao colapso da 

estrutura cristalina por desidroxilação. Aparecimento da metacaulinite; 

4. Segunda contracção (R2) observada na amplitude 880–960 ºC, correspondendo ao início 

da sinterização com o rearranjo das partículas; 

5. Terceira contracção (R3) acima de 1025 ºC, correspondendo ao início da fase de 

solução/precipitação produzindo uma fina estrutura cristalina envolvida numa vítrea matriz, 

cuja viscosidade aumenta com a temperatura. Aparecimento da mulite. 

 

Todos os constrangimentos anteriormente referidos para a ATG e para a ATD são válidos 

para a análise dilatométrica. 

Dos factores que influenciam a dilatação térmica, destacam-se a natureza e proporção das 

fases cristalinas, vítrea e “amorfa”, a temperatura e a porosidade. As fases “amorfas” geradas 

proporcionam baixos coeficientes de dilatação, enquanto que a formação de fases vítreas e 

cristalinas apresentam comportamento distinto em função da temperatura e velocidade de 

cozedura. O quartzo apresenta valor de CDT elevada e a mulite apresenta valor intermédio. A 

presença de fases vítreas alcalinas geradas a partir de ilite incrementa os valores de CDT. 
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A análise dilatométrica foi efectuada em conformidade com norma DIN 51045:1989 num 

dilatómetro DIL 402C com controlador Tasc 414/3 e unidade de potência Pu 1, e os dilatogramas 

foram registados utilizando o programa informático Dil v2.4. Os pequenos provetes 

paralelipipédicos para este ensaio, com dimensões aproximadas de 25 mm de comprimento, 

4,5 mm de largura e 4,5 mm de espessura, foram obtidos a partir dos provetes extrudidos. Os 

provetes foram previamente secos a 110±1 ºC e as condições de aquecimento foram iguais aos 

outros ensaios térmicos. Foi também efectuado o ciclo de arrefecimento. 

A curva de calibração foi efectuada com padrão de alumina da Netzsch. 

A taxa de aquecimento foi 20 ºC/min até à temperatura máxima de 1200 ºC para a argila 

vermelha, e 1250 ºC para a “ball-clay” e para o caulino sedimentar. 

 

5.3.16. Agitação mecânica rotacional e ultra-sónica 

A agitação mecânica de uma mistura, usualmente composta por uma fase sólida e uma fase 

líquida, induz através de uma força exterior (rotacional ou ultra-sónica), ao movimento caótico das 

partículas, favorecendo a desagregação e a distanciação das mesmas.O tipo e intensidade da 

agitação, poderá conduzir á ruptura ou fragmentação das partículas. 

A agitação mecânica, proporciona ainda, a homogeneização das fases líquida e sólida num 

intervalo de tempo reduzido. 

Quando e sempre que necessário, recorreu-se a dois tipos de agitação mecânica: a rotacional 

e a ultra-sónica. Na agitação mecânica rotacional, ou simplesmente agitação mecânica, foram 

utilizados agitadores Heidolph ST1 com sistema de conta-rotações integrado e hastes apropriadas 

para cada tipo, volume e concentração (densidade) de suspensão argilosa. 

Na agitação ultra-sónica utilizaram-se três instrumentos, de acordo com a potência requerida: 

Sonicator XL 2020 da Misonix com capacidade para debitar no máximo 550 W de potência; 

Vibracell da Sonics and Materials com potência máxima 100 W; e uma tina da Struers Metason 

120, com capacidade para debitar no máximo 20 W de potência. 

 

5.3.17. Centrifugação 

A centrifugação de misturas tem por finalidade a separação de fases num curto intervalo de 

tempo. No caso dos ensaios laboratoriais realizados, sempre se pretendeu separar a fase sólida 

da fase líquida e para tal utilizou-se um centrifuga Heraeus Megafuge 1.0 com capacidade para 

atingir no máximo as 3500 rpm. 

O princípio da separação por centrifugação tem por base a acção da força centrífuga gerada 

na rotação de uma suspensão e que permite separar minerais de diferente densidade ou 

granulometria. Os minerais de densidade ou de granulometria mais elevadas sedimentam mais 

rapidamente do que os de densidade ou granulometria mais baixas. 

Com base na Lei de Stokes, a expressão matemática que permite a separação 

granulométrica por centrifugação é dada por: 
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 Equação 17 

onde: 

t – tempo de sedimentação (s); 

η – viscosidade aparente (P); 

R1 – distância do topo da suspensão ao eixo de rotação (cm); 

R2 – distância do topo do material sedimentado ao eixo de rotação (cm); 

N – velocidade angular (rps); 

r – diâmetro esférico equivalente (cm); 

ρ – peso específico da partícula (g/cm3); 

ρ0 – peso específico do meio (g/cm3); 

ta – tempo de aceleração (s); 

td – tempo de desaceleração (s). 

 

A força centrífuga aumenta proporcionalmente ao aumento da velocidade de rotação da 

centrífuga. 

A grande vantagem da centrifugação reside na separação das diversas fases num curto 

intervalo de tempo, geralmente da ordem dos minutos. A grande desvantagem reside no facto de 

não se poder manipular grandes quantidades de suspensão e, como tal, de não se obter grande 

quantidade de material sedimentado. 

 

5.3.18. Eh e pH 

O potencial redução-oxidação (Eh) de uma substância é definido como o potencial eléctrico 

de meia-reacção ou meia-célula, referida ao padrão de hidrogénio e expressa-se em V. Em 

condições propícias à redução o valor de Eh é negativo e, em condições de oxidação, é positivo A 

força electromotriz de meia-célula do padrão de hidrogénio, por definição, tem valor zero para 

todas as temperaturas. 

A expressão que caracteriza uma reacção química de redução-oxidação reversível é a 

seguinte: 

 bB + cC  dD + eE + ne Equação 18 

O potencial de oxidação de meia-reacção referida ao padrão de hidrogénio apresenta a 

seguinte expressão: 

 
d e

0 D E
c c
B C

a aRTEh = E + ln
nF a a

 Equação 19 
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onde: 

Eh – potencial de oxidação (V); 

E0 – diferença de potencial (V); 

R – constante dos gases perfeitos (kcal/K); 

T – temperatura absoluta (K); 

n – número de electrões envolvidos; 

F – constante de Faraday (kcal/V·g); 

a – actividade. 

 

A constante dos gases perfeitos é igual a 0,001987 kcal/K e a constante de Faraday é igual a 

23,06 kcal/V·g. 

O pH permite determinar a acidez (pH < 7), a alcalinidade (pH > 7) ou a neutralidade (pH = 7) 

de soluções ou suspensões. Este parâmetro reporta-se, consequentemente, à concentração de 

iões H+ no electrólito da suspensão. Na realidade, devido à auto-ionização da água, expressão 

pela reacção: 

 H2O + H2O  H3O+ + OH– Equação 20 

o que se avalia é a concentração do ião H3O+ e não a concentração do ião H+. Desta forma, para 

não se utilizarem notações extensas, recorre-se a uma transformação logarítmica, de acordo com: 

 pH = - log [H3O+] Equação 21 

Ou seja, uma solução ou suspensão que possui uma concentração entre 10-1 M e 10-7 M 

(exclusive) apresenta pH, respectivamente, entre 1 e 7 (exclusive), e diz-se que a solução ou a 

suspensão é ácida. Para valores de concentração superiores a 10-14 M até 10-7 M (exclusive), a 

solução ou suspensão apresenta pH superior a 7 (exclusive) e inferior a 14. Neste caso diz-se que 

a suspensão ou a solução é alcalina ou básica. Quando a concentração é igual à concentração do 

ião hidroxilo (OH–), a suspensão ou solução diz-se neutra, uma vez que apresenta concentrações 

de H3O+ e OH– iguais a 10-7 M, logo o pH será igual a 7. 

O pH do meio é de extrema importância na estabilização electroquímica das suspensões 

argilosas por efeito de coagulação, floculação e dispersão, e na determinação da cor das 

eflorescências salinas. 

Na superfície dum cristal de caulinite podem existir cargas eléctricas de sinal positivo e 

negativo, numa relação quantitativa que depende do pH do meio. Em regra, a quantidade de 

cargas negativas prevalece sobre as cargas positivas. O pH de uma suspensão aquosa de caulino 

situa-se, em regra, entre 5 e 7. As superfícies dos cristais de caulinite têm carácter acídico, em 

grande parte neutralizado na presença de água. Nas ditas superfícies ocorrem sítios ácidos, dos 

tipos Lewis e Brönsted. A caulinite seca evidencia acidez Brönsted, enquanto que caulinite com 

1% de humidade evidencia acidez Lewis. Os sítios Lewis são receptores de pares de electrões e 
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estão associados ao alumínio incompletamente coordenado, em coordenação tetraédrica, ou com 

ligações cortadas nos bordos desidratados das partículas. 

Para a determinação do pH, de forma expedita, foi utilizado papel indicador de pH, Carlo Erba 

– Carte indicatrice, Alta sensibilità, 0,5 unità di pH, que, apesar de não ser um procedimento 

normalizado, apresenta sensibilidade e precisão suficientes para o fim em causa. Utilizaram-se 

dois tipos de papel indicador para duas escalas de pH: 0,5 – 5,5 e 5,5 – 9,0. 

Para a determinação do pH durante os ensaios de reologia, empregou-se o método do 

eléctrodo selectivo. O medidor Philips PW 9420 foi utilizado, provido de um eléctrodo de vidro e 

um eléctrodo de calomelanos de referência.  

O pH natural das matérias-primas foi determinado (Anexo III.7) recorrendo ao processo 

electrométrico descrito na especificação LNEC E203 (1967) para uma suspensão água/argila, e 

utilizando um aparelho Hannaa Instruments HI9025C e soluções tampão da Fisher Chemicals. 

 

5.3.19. Teor de água ou de humidade 

A água adicionada à argila ou à massa argilosa deve ser a suficiente, de forma a possibilitar a 

conformação da peça cerâmica, independentemente do tipo e modo de conformação. 

Importa, assim, saber a quantidade de água necessária para se efectuar a conformação de 

um corpo cerâmico, quer esta seja feita por prensagem, por enchimento ou por extrusão. A 

quantidade de água é, evidentemente, em função da quantidade e tipo de argilas utilizadas. 

Gomes (1988, 2002) refere que, nos minerais argilosos, e por conseguinte nas argilas ou nas 

massas argilosas, podem co-existir três tipos de água, que estão referidos por ordem crescente 

das respectivas energias de ligação nas estruturas dos minerais argilosos: 

1. Higroscópica, usualmente designada humidade, quando ocorre duma forma livre à 

superfície das partículas e a elas está ligada por efeito de tensão superficial; evolui para 

baixa temperatura, inferior a 100 ºC, quando o mineral é aquecido à pressão normal; esta 

água só pode mover-se por difusão e no estado de vapor; 

2. Zeolítica, quando solvata e coordena certos catiões situados nos espaços intercalares; 

quando o mineral é aquecido à pressão normal evolui para temperaturas entre 100 ºC e 

200 ºC; 

3. Estrutural ou hidroxílica, quando coordena catiões da folha octaédrica; dependente do tipo 

de mineral, evolui (desidroxilação) para temperaturas altas, entre 400 ºC e 800 ºC, quando 

o mineral é aquecido à pressão normal; se a evolução for completa a estrutura cristalina 

do mineral colapsa e amorfisa. 

 

Por outro lado, no sistema argila/água, a água molecular pode ocupar distintas posições: 

1. Nos poros entre partículas, suficientemente afastadas das superfícies dos minerais 

argilosos, sem sofrerem por isso influência de forças electrostáticas, e assim mantidas por 

efeito de capilaridade; 
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2. Ligada electrostaticamente às superfícies das partículas dos minerais argilosos, em redor 

dos catiões de troca, como no caso das esmectites e vermiculites ou adsorvida entre as 

camadas estruturais da halloysite; 

3. Ocupar microcanais no caso dos minerais fibrosos, sepiolite e palygorskite, adsorvida e 

quimicamente ligada à estrutura. 

 

Após a extrusão e a prensagem, retirou-se um provete destinado à avaliação da percentagem 

em água, designada respectivamente humidade de extrusão e humidade de prensagem, 

determinada relativamente ao peso húmido (base húmida) segundo a norma NP 84:1965 (Anexo 

III.10). O peso do provete foi verificado numa balança analítica Mettler Toledo PB3002. 

Os provetes, tanto os extrudidos como os prensados, foram secos a 110±1 ºC em estufa 

Memmert. 

 

5.3.20. Limites de consistência e plasticidade 

A plasticidade, estritamente relacionada com a “trabalhabilidade” ou comportamento plástico, 

é a propriedade que se manifesta na capacidade de uma argila ou massa argilosa, por acção de 

uma força, se deformar sem ruptura e de reter a deformação alcançada quando a força aplicada 

cessar, ou reduzir abaixo de um determinado valor correspondente à tensão de cedência (Gomes, 

1988, 2002). As argilas ou massas argilosas que poderão apresentar esta propriedade, 

manifestam-na aquando da junção e mistura de água em quantidade adequada, ganhando coesão 

e mudando de forma sem ruptura, por aplicação duma força. A água adsorvida na superfície das 

partículas argilosas forma uma película em seu redor (água ligada) devido às forças electrostáticas 

entre carga da superfície da partícula argilosa e a água. À medida que o conteúdo de água 

aumenta, começa a existir água livre que ocupa os espaços capilares. A força capilar entre os dois 

tipos de água favorece a coesão entre as partículas até alcançar o valor máximo. A adição de 

água em excesso origina um aumento das secções capilares, diminuindo a força de atracção 

capilar da água livre e da água ligada, levando à diminuição da consistência da massa argilosa. 

As argilas muito plásticas denominam-se “gordas”, e argilas pouco plásticas denominam-se 

“magras”. 

A plasticidade é uma propriedade primordial e crucial no processo cerâmico e não se limita 

simplesmente à conformação do corpo, mas influencia outras etapas do fabrico de corpos 

cerâmicos, atribuindo-se à plasticidade inadequada com que foram conformados muitos defeitos 

que surgem no corpo seco e/ou cozido. 

Gomes (1988, 2002) refere que a quantidade de água adequada para qualquer trabalho 

plástico representa um compromisso entre uma tensão de cedência muito baixa, com consequente 

distorção das formas obtidas, e uma deformação muito fraca, com consequente fendilhamento do 

corpo. A água, em quantidade adequada, forma, à volta das partículas argilosas, filmes com efeito 

lubrificante que facilitam o deslizamento das partículas umas sobre as outras, sempre que uma 
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tensão é aplicada. O comportamento plástico duma argila ou massa argilosa é função da relação 

água/argila e são os minerais argilosos os responsáveis pela plasticidade. Algumas argilas 

apresentam maior capacidade do que outras para desenvolver comportamento plástico, 

independentemente do conteúdo em humidade na massa argilosa. 

Existem vários factores que determinam e influenciam a plasticidade ou o comportamento 

plástico das argilas: mineralogia, distribuição dimensional das partículas, morfologia das partículas 

dos minerais argilosos, agregação ou desagregação dos minerais argilosos, carga eléctrica dos 

minerais argilosos, natureza dos catiões de troca, grau de floculação/desfloculação das pastas 

argilosas e conteúdo em matéria orgânica. De um modo geral, associam-se elevadas quantidades 

de água a altas plasticidades, porque a plasticidade de uma e argila é, normalmente, mais elevada 

quanto maior for a superfície específica ou menor for a finura das partículas dos minerais argilosos 

predominantes, as quais terão maior capacidade para se rodearem de filmes de água. A 

plasticidade de determinados minerais argilosos comuns é influenciada pelo catião de troca 

(Tabela 12). Podemos, desta forma, verificar a interdependência entre algumas propriedades 

químicas (CTC e, mais especificamente, a natureza dos catiões de troca e a SE) e físicas 

(granularidade) com a plasticidade (propriedade tecnológica). 

Tabela 12 – Plasticidade da caulinite dependente do catião de troca 
preponderante (Worrall, 1975) 

Caulinite LP (%) LL (%) IP (%) 

Caulinite-Na 26 52 26 

Caulinite-Ca 36 73 37 

 

Devido à ambiguidade do termo plasticidade, não existe um índice numérico válido para os 

diversos processos de conformação dos corpos cerâmicos (modelagem manual, extrusão, 

prensagem, lambugem, contra-moldagem, etc.) e para os diferentes factores que influenciam a 

plasticidade. Desta forma, desenvolveram-se alguns procedimentos, directos e indirectos, para 

calcular esta propriedade intrínseca de uma argila (Ginés et al., 1997). Os métodos directos 

definem com maior rigor o comportamento plástico de uma argila, uma vez que determinam o 

efeito que produz a quantidade de água (teor de humidade) sobre a relação entre a força aplicada 

e a deformação produzida e caracterizam-se pelo modo como a força é exercida: compressão 

(Moore, 1963), extrusão, tracção, flexão ou torção. Os métodos indirectos avaliam a plasticidade 

propriamente dita, sem considerarem as propriedades relacionadas com a mesma. Assim, 

determina-se o teor em água para o qual uma massa de argila apresenta determinados valores de 

fluência e/ou de consistência. Os métodos indirectos são influenciados, não só pelo tamanho das 

partículas mas também pela textura ou empacotamento das partículas. Os métodos de Atterberg 

(Atterberg, 1911), de Pfefferkorn, de Barna (1967) e de Bain (Bain, 1970) são os mais conhecidos 

entre os métodos baseados no princípio antes referido e o primeiro é, de longe, o mais utilizado 
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em Portugal. Há ainda alguns métodos indirectos que se baseiam na determinação do módulo de 

ruptura. 

Com base nos estudos de Atterberg (Anexo III.11), Casagrande (1932) elaborou um diagrama 

com que expressa as diferentes características de plasticidade das argilas ou massas argilosas 

(Figura 31). 
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Figura 31 – Diagrama de plasticidade 

Nesse diagrama, a “Linha 45” (IP = LL) corresponde ao limite teórico acima do qual as 

matérias-primas teriam LP < 0, o que é por definição impossível. Desta forma, todas as matérias-

primas são representadas abaixo desta linha. Por sua vez, Bain & Highley (1978), definem a 

"Linha A" (IP = 0,6667·LL – 13,3333) que separa as argilas sem colóides orgânicos (acima da 

linha) das argilas com colóides orgânicos (abaixo da linha), assim como os quatro campos de 

plasticidade: sem plasticidade (0 < LL < 20), baixa plasticidade (20 < LL < 35), média plasticidade 

(35 < LL < 50) e alta plasticidade (LL > 50). 

Posteriormente, Gippini (1969), baseado nos estudos de Casagrande (1932), estabeleceu as 

zonas “A” e “B” de apetência de matérias-primas argilosas para conformação por extrusão. A zona 

“A” com características óptimas para extrusão e a zona “B” com características adequadas para 

extrusão (Figura 31). 

A determinação indirecta da plasticidade dos caulinos sedimentar e residual, da “ball-clay” e 

de argila vermelha, foi efectuada na fracção < 63 µm, segundo a norma NP 143:1969 (Anexo 

III.11). 
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5.3.21. Superfície específica (SE) 

A superfície específica – SE (“specific surface area”) é definida como a área externa mais a 

área interna (caso exista) das partículas minerais, por unidade de massa. A área interna pode ser 

avaliada nos minerais expansivos. 

A SE é influenciada por vários factores, tais como: a densidade, a forma e a regularidade das 

superfícies das partículas e a distribuição dimensional do grão. Exprime também de forma 

indirecta, a quantidade de fracção argila ou a quantidade relativa de partículas finas, médias e 

grossas bem como o grau de dispersão/agregação das partículas. O valor da SE proporciona 

ainda informação de carácter relativo sobre o grau de ordem-desordem estrutural do mineral 

argiloso predominante na argila. 

Todavia, o valor da superfície específica não reflecte o modelo de dispersão dimensional do 

grão. Desta forma, argilas com valores de superfície específica muito semelhantes podem 

proporcionar comportamentos muito distintos face a determinada propriedade tecnológica (Gomes, 

1998, 2002). No entanto, a partir do valor da superfície específica, pode-se, por exemplo, inferir a 

composição mineralógica aproximada de determinada argila, conhecidos que são os valores 

médios da SE dos diversos minerais argilosos. 

Tabela 13 – Valores de SE de alguns minerais argilosos (Konta, 2001; Gomes, 2002) 

Minerais argilosos SE (m2/g) 

Caulinite de elevada ordem estrutural ≤ 15 

Caulinite de baixa ordem estrutural  ≤ 50 

Halloysite-10 Å ≤ 60 

Talco, pirofilite < 20 

Serpentina 5–30 

Ilite, moscovite 50–150 

Montmorilonite, beidelite, nantronite, saponite 500–800 

Clorite 40–80 

Vermiculite 200–500 

Palygorskite, sepiolite 120–400 

Alofana 600–700 

Imoglite 800–900 

 

Os caulinos podem apresentar valores médios de SE compreendidos entre 5–15 m2/g. A 

Tabela 13 mostra os valores da SE próprios dos minerais argilosos mais comuns em argilas 

(Gomes, 2002). 

Os óxidos de ferro “cristalinos” e os óxidos de ferro “amorfos” apresentam valores de SE 

respectivamente 116–184 m2/g e 305–412 m2/g (Borggaard, 1982). 



_________________________ Metodologias de trabalho 

 |  127

Os minerais argilosos são minerais abundantes na fracção fina das matérias-primas 

cerâmicas plásticas e têm superfície específica diferenciada, consoante a respectiva composição 

estrutural. Os restantes minerais não argilosos, também característicos das matérias-primas 

cerâmicas, não apresentam esta particularidade, daí que o valor obtido pelo ensaio do AM 

depende da natureza e quantidade dos minerais argilosos presentes na argila analisada. 

O valor da superfície específica está intrinsecamente relacionado com a ordem-desordem 

estrutural dos minerais argilosos. Quanto maior for a ordem estrutural de um mineral argiloso, ou 

seja, quanto menos defeitos estruturais apresentar, menor será a sua superfície específica. 

A SE pode ser determinada através de métodos directos e indirectos. Nos primeiros, a 

dimensão e a forma das partículas bem como a distribuição dimensional determinadas pela 

microscopia electrónica são usadas, juntamente com a densidade, para a determinação da SE. 

Nos segundos, adoptam-se processos que envolvem a avaliação de algumas propriedades que 

são quantitativamente dependentes da SE das partículas. Nestes casos, a SE é determinada com 

maior precisão pelo método Brunauer, Emmett & Teller – BET (Brunauer et al., 1938) que tem por 

base as isotérmicas de adsorção-desadsorção de azoto a 77 K, depois de desgasificação em 

vácuo 6–10 mm de Hg, durante 8 horas à temperatura de 100 ºC ou pelo método da adsorção do 

corante orgânico, básico e catiónico denominado azul de metileno de fórmula química 

C16H18N3ClS·2H2O. Este segundo método é substancialmente mais barato, mais simples e não 

necessita de instrumentação sofisticada para a sua execução, ainda que proporcione valores um 

pouco inferiores aos obtidos pelo método BET. 

Para minerais argilosos cujas partículas exibam apenas superfícies externas, caso da 

caulinite, a adsorção do corante AM, segundo Worrall (1975), processa-se em três estádios 

distintos (Figura 32), obedecendo à Isotérmica de Freundlich: 

 n
e

x K C
m

= ⋅  Equação 22 

onde: 

x
m

 – quantidade de corante adsorvido por unidade de massa absorvente; 

Ce – concentração de equilíbrio de corante em fase líquida; 

K, n – constantes de Freundlich. 

 

Num primeiro estádio (zona I da Figura 32), a adição progressiva da solução AM à argila faz 

com que as moléculas do AM sejam adsorvidas por um processo de troca catiónica, até que as 

superfícies das partículas fiquem, de modo irreversível, completamente revestidas por uma 

camada monomolecular de AM. 
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Figura 32 – Processo de adsorção de AM por uma argila (Worrall, 1975) 

Imediatamente a seguir a este estádio irreversível, isto é, atingido o limite de adsorção 

irreversível (LAI), que corresponde ao valor de SE indicado na Figura 32, se a suspensão 

argila/solução de AM é deixada sedimentar, o líquido sobrenadante fica incolor. Este facto indica 

que todo o corante utilizado foi adsorvido. Nos dois estádios seguintes (zona II e III da Figura 32), 

qualquer adição posterior de AM faz com que este seja retido nas superfícies das partículas, quer 

por troca catiónica nalguns poucos locais de troca catiónica ainda disponíveis, que corresponde ao 

valor de CTC indicado na Figura 32, quer por adsorção física. 

O processo de adsorção de um corante por uma argila pode ainda ser descrito através da 

Isotérmica de Langmuir: 

 e
e

C 1 1 C
x a b b
m

   = + ⋅   ⋅   
 Equação 23 

onde: 

Ce – concentração de equilíbrio de corante em fase líquida; 

x
m

 – quantidade de corante adsorvido por unidade de massa absorvente; 

a, b – constantes de Langmuir. 

 

Não existe consenso sobre o valor correcto da área da molécula de AM, tendo-se optado pelo 

valor 107 Å2 por ser o valor mais utilizado na bibliografia (Xidakis, 1979). Considerou-se também 

que a camada de revestimento de AM adsorvida pela argila é monomolecular (Hang & Brindley, 

1970). 
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Contudo, existem factores que podem provocar alguma distorção nos resultados da SE, 

nomeadamente a quantidade de matéria orgânica presente e, embora com menor relevância, 

também o valor percentual de óxidos de ferro por poderem adsorver igualmente o AM. 

Coroado et al. (1999) referem a utilização do AM como um método reprodutível que pode ser 

implementado sistematicamente como ensaio de controlo, quer nas unidades extractivas 

(constituição de lotes para utilização cerâmica), quer nas empresas transformadoras para avaliar a 

homogeneidade das matérias-primas recebidas. 

A superfície específica avaliada na fracção < 63 µm foi determinada recorrendo ao método do 

azul de metileno (Anexo III.12), adaptando conjuntamente a norma NF P 18-592:1990 e a 

metodologia proposta por Gomes (1988). 

 

5.3.22. Capacidade de troca catiónica (CTC) 

Os minerais argilosos possuem capacidade de trocar ou permutar iões (catiões e aniões) que 

estejam fixados nas superfícies exteriores e nas superfícies interiores (se estas existirem) por 

outros iões existentes em solução ou no electrólito do meio envolvente. Troca ou permuta iónica é 

definida, segundo Costa (1985), como um processo reversível pelo qual iões (catiões ou aniões) 

retidos na superfície de uma fase sólida são, sem alteração sensível ou decomposição desta, 

permutados com quantidades equivalentes de iões em fase líquida, ou pertencentes a outra fase 

sólida em contacto com a primeira. A quantidade de iões que um mineral argiloso pode adsorver e 

trocar, é designada por capacidade de troca iónica, se forem catiões, designa-se capacidade de 

troca catiónica – CTC (“cation exchange capacity”), se forem aniões, designa-se capacidade de 

troca aniónica – CTA (“anion exchange capacity”). A capacidade de troca iónica das argilas é o 

somatório da capacidade de troca dos seus minerais argilosos, influenciada ainda pela possível 

presença de matéria orgânica. 

Velde (1992) refere que a capacidade de troca catiónica quantifica duas propriedades 

fundamentais das argilas: a superfície específica e a carga eléctrica existente na superfície das 

partículas individuais dos minerais argilosos. 

A capacidade de adsorção de uma superfície de um mineral argiloso depende, em larga 

escala, dos bordos quebrados e dos defeitos estruturais. A capacidade de troca iónica é uma 

propriedade importante dos minerais argilosos que influencia sobremaneira determinadas 

propriedades físico-químicas e tecnológicas das argilas, como por exemplo a plasticidade, e 

resulta do desequilíbrio de cargas eléctricas que ocorrem na estrutura cristalina dos minerais 

argilosos, devidas a substituições atómicas isomórficas, a ligações químicas partidas nas 

superfícies exteriores dos cristais e a dissociações dos grupos OH– acessíveis. 

O valor da capacidade de troca catiónica duma argila não equivale ao valor da carga 

eléctrica, porque esta diz respeito a um mineral específico. A carga devida à substituição atómica 

isomórfica é independente do pH e da actividade iónica, enquanto que, a carga devida às ligações 

partidas e à dissociação dos grupos OH– é dependente do pH e da actividade iónica. 
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A Figura 33a mostra esquematicamente a distribuição das cargas eléctricas nos bordos e nas 

faces de um cristal de caulinite. A natureza coloidal da caulinite confere-lhe uma carga eléctrica 

distinta no bordo e na superfície da partícula (Figura 33a). Detalhes da natureza coloidal da 

caulinite são apresentados por Carty (1999). 

 

Figura 33 – Distribuição das cargas eléctricas num cristal de caulinite: 
a) Face com carga eléctrica de sinal negativo e bordo com carga eléctrica variável; 

b) Fenómeno da capacidade de troca na bordadura de uma folha tetraédrica; 
c) Influência do pH do meio no sinal da carga eléctrica nos bordos das folhas octaédricas 

(Caillère et al., 1982) 

Caillère et al. (1982) referem que a capacidade de troca iónica está relacionada com 

fenómenos de bordadura ao nível das folhas tetraédricas e das folhas octaédricas. Ao nível das 

folhas tetraédricas, numa ligação Si–O–Si aparecem duas ligações de Si–OH e nesta situação, 

uma molécula de água hidrolisa-se fixando o H+ sobre o oxigénio ligado ao silício e o OH– sobre o 

silício não saturado. Os iões H+, em meio suficientemente básico, podem ser substituíveis por 

catiões, existindo então um fenómeno de capacidade de troca catiónica (Figura 33b). Ao nível das 

folhas octaédricas, cada Al3+ pode estar rodeado por 6 O2– e as ligações existentes não 

representam mais do que uma meia-valência positiva. Constata-se o aparecimento de 2 OH–, 

dizemos então duas meias-valências negativas. Subindo o pH da solução, todos os iões de Al3+ 

poderão fixar OH–, eles estão agora em situação propícia à neutralização por uma carga positiva 

que vem balancear as duas «meias-valências» negativas geradas (Figura 33c). Se, pelo contrário, 

estivermos na presença de uma solução relativamente ácida, as duas «meias-valências» positivas 

que aparecem na vizinhança de Al3+ poderão ser neutralizadas pela presença de uma carga 

negativa de um anião (Figura 33c). 
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À medida que diminui o tamanho médio das partículas dos minerais argilosos, aumenta a 

capacidade de troca iónica, isto porque as partículas de tamanho mais pequeno têm maior número 

de defeitos estruturais responsáveis pela criação de descompensações de carga eléctrica, do que 

as partículas de maior tamanho de um mesmo mineral. 
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Figura 34 – Relação entre a CTC e o diâmetro das partículas de caulinite (Velde, 1992) 

Por outro lado, de uma maneira geral, à medida que baixa a dimensão média das partículas 

duma argila (teoricamente monominerálica), detectam-se outras espécies minerais, que 

influenciam significativamente o valor global da capacidade de troca iónica. 

A Tabela 14 mostra alguns dos valores da capacidade de troca catiónica (CTC) e da 

capacidade de troca aniónica (CTA) de alguns minerais argilosos. 

Tabela 14 – Valores de CTC e CTA de alguns minerais argilosos 
(Hofmann et al., 1956; Grim, 1968; Worrall, 1975; Gomes, 2002) 

Minerais argilosos 
CTC 

(cmolc/kg) 

CTA 

(cmolc/kg) 

Caulinite de elevada ordem estrutural, serpentina 2–5 7–20 

Caulinite de baixa ordem estrutural 30–40 — 

Halloysite-7 Å, halloysite-10 Å 5–50 — 

Talco, pirofilite ≈ 0 — 

Ilite, moscovite 10–40 4–17 

Clorite 10–40 5–20 

Montmorilonite, beidelite, nontronite, saponite 60–50 20–30 

Vermiculite 100–150 2–6 

Alofana 25–50 — 

Sepiolite, palygorskite 20–60 — 
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A moagem provoca variações no tamanho das partículas, e o aumento do número dos bordos 

irregulares, logo, ela aumenta a superfície específica e, consequentemente, aumenta também a 

capacidade de troca iónica. O efeito da temperatura não afecta significativamente os valores de 

CTC, ainda que as reacções de troca se possam processar mais rapidamente em determinadas 

condições de temperatura. 

Os minerais argilosos, devido à sua estrutura cristaloquímica, são por excelência trocadores 

de catiões em detrimento dos aniões. Na caulinite e na halloysite, os bordos irregulares são 

possivelmente a maior causa da CTC. A caulinite com baixa superfície externa, com menor 

capacidade de substituições isomórficas e sem acessibilidade interna de catiões, tem, por isto, 

menor capacidade de troca catiónica que a generalidade dos minerais argilosos, o que resulta 

principalmente de cargas dependentes do pH. Nas caulinites "desordenadas", está também 

presente um balanceamento adicional de catiões, devido às referidas substituições. Estes catiões 

adicionais contribuem provavelmente para a grande parte da troca catiónica que ocorre nestas 

caulinites. 

O processo de troca catiónica é um processo estequiométrico segundo o qual, cada 

equivalente dum catião adsorvido (Y) pelo mineral argiloso ou argila, provoca a libertação dum 

equivalente catião anteriormente fixado (X). A reacção de troca entre catiões fixados na argila e 

catiões do electrólito envolvente pode expressar-se do modo seguinte (Gomes, 1988, 2002): 

 X-argila + Y+  Y-argila + X+ Equação 24 

O poder de fixação ou adsorção dum catião é directamente proporcional à sua valência e 

inversamente proporcional à sua hidratação. Os catiões de troca normalmente associados às 

argilas são: Ca2+, Mg2+, Na+, K+, H+, +
4NH  e Al3+. Destes, os primeiros quatro são os mais avaliados 

e muitas vezes designados por bases de troca. 

A CTC foi avaliada pelo método mais usual, mais simples, menos dispendioso, relativamente 

rápido, muito prático e que não necessita de instrumentação sofisticada para o efeito, o qual 

consiste na saturação da argila com acetato de amónio, NH4C2H3O2, condição seguida da 

destilação e titulação do +
4NH  libertado (Anexo III.13). A capacidade de troca catiónica foi avaliada 

em amostras das fracções < 63 µm e <38 µm recorrendo ao método do acetato de amónio 

descrito por Gomes (1988). Todavia, os valores de CTC determinados por este método são, em 

regra, inferiores aos valores "reais" de CTC. Em certas argilas ricas em ilite e interestratificados 

ilite/esmectite, a fixação de amónio pode fazer-se de modo irreversível. 

A quantidade de catiões de troca presentes é expressa em centimoles de carga por quilo 

(cmolc/kg), sendo estes valores equivalentes aos expressos em miliequivalentes por 100 g de 

argila (meq/100g). 
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5.3.23. Abrasão e índice de abrasividade (IA) 

A abrasividade (“abrasiveness”) de uma matéria-prima traduz-se pela capacidade desta 

desgastar, por ficção (perda de peso) e por unidade de área, um material de referência de dureza 

superior, traduzida na abrasão e no índice de abrasividade (IA), respectivamente. 

No ensaio de abrasividade emprega-se um recipiente de ensaio de forma cilíndrica com 

terminação cónica contendo uma suspensão argilosa, onde se insere um êmbolo que, por sua vez, 

sustenta um cilindro metálico contendo dois anéis de borracha na extremidade deste e que distam 

cerca de 3 mm de uma rede de bronze de malha quadrada. A rotação do êmbolo, traduzida pelo 

número de revoluções previamente seleccionado, induz as partículas da suspensão a ter um 

movimento caótico dentro do recipiente de ensaio, exercendo fricção entre as borrachas e a rede, 

desgastando a rede metálica e, consequentemente, as borrachas. Este desgaste denominado 

abrasão (“abrasion”) é directamente proporcional à diferença de peso da rede metálica entre o 

início e o fim do ensaio. A rede, no final do ensaio, deve apresentar o entrelaçado da malha 

intacto. 

A abrasividade não está devidamente estudada para as matérias-primas argilosas ou pastas 

argilosas para aplicação cerâmica e reveste-se de uma importância fulcral se se considerar a 

utilização destes materiais em processos industriais onde a maquinaria (delaminadores, 

misturadores, desagregadores e moinhos, por exemplo), ou partes desta, por acção da sua função 

específica, sofra elevados desgastes, sendo necessária periodicamente a sua reparação ou 

substituição. Nesta medida, o estudo da redução da abrasividade de uma pasta ou matéria-prima 

argilosa, em compromisso com as características e propriedades do produto final, pode reverter 

este factor que em certos casos é bastante dispendioso para a unidade fabril. Conjuntamente com 

a redução da abrasividade das matérias-primas ou das pastas, as unidades fabris deveriam 

promover o revestimento das peças sujeitas a maior desgaste e atrito por cerametos, superligas 

ou metais resistentes ao desgaste de forma a aumentar a produtividade global, a reduzir os 

custos, aumentar a qualidade do produto, aumentar a resistência ao desgaste e ao atrito e 

aumentar a longevidade do componente. 

O teste de abrasividade foi realizado em amostras da fracção < 63 µm e < 38 µm das 

matérias-primas argilosas estudadas recorrendo a um abrasivímetro Einheler AT-1000 a 1800 rpm 

em conformidade com as recomendações citadas por Neubold et al. (1982), seleccionando 

174000 revoluções que correspondem a 96 min de duração do ensaio (Anexo III.14). O valor de 

174000 revoluções é o valor de referência para pigmentos e cargas minerais, naturais ou 

artificiais, utilizado na indústria do papel, onde este ensaio é imprescindível. Este valor poderá ser 

elevado no ensaio de uma matéria-prima argilosa tal qual, ou uma pasta argilosa de granulometria 

elevada, uma vez que provocaria inevitavelmente o rompimento do entrelaçado da rede antes da 

finalização do ensaio. Desta forma, é necessário reduzir as revoluções para valores mais baixos, 

sendo posteriormente efectuada a correcção proporcional da abrasão ou do índice de 

abrasividade para as 174000 revoluções. 
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É sabida a influência do pH das suspensões argilosas, da granulometria e a presença de 

minerais não argilosos tidos como contaminantes de maior dureza na avaliação da abrasividade 

de pigmentos utilizados na indústria do papel. Estas condicionantes para matérias-primas 

argilosas aplicadas à cerâmica também não estão devidamente estudadas. Pode-se referir que, 

em relação à indústria do papel, estes factores repercutem-se com menor importância, uma vez 

que o sector cerâmico estrutural utiliza sempre a matéria-prima tal qual, ou seja o pH é o natural, a 

granulometria pode ser a da amostra que ocorre na natureza, sendo habitualmente reduzida por 

efeito de moagem e a presença de minerais mais duros, desde que não influencie as 

características e as propriedades do produto final, pode facilmente passar despercebida. No 

entanto, à medida que se evolui para produtos de maior valor acrescentado na área da cerâmica 

sanitária ou de revestimento, estes constrangimentos vão adquirindo a devida importância, 

nomeadamente a granulometria e a presença de minerais mais duros. 

A Tabela 15 apresenta alguns valores de abrasão e de abrasividade de matérias-primas 

argilosas tal qual, provenientes do depósito de Vila Nova da Rainha (Carregado), apresentadas 

por Coroado et al. (2002). 

Tabela 15 – Abrasividade e abrasão de argilas de Vila Nova da Rainha (Coroado et. al., 2002) 

Matéria-prima 
Abrasão (mg) 

174000 revoluções – 96 min 

IA (g/m2) 

174000 revoluções – 96 min 

VNR0 360,0 1180,8 

VNR1 232,8 763,2 

VNR2 309,6 1015,2 

VNR3 350,4 1149,6 

VNR4 367,2 1204,8 

 

5.3.24. Colorimetria 

A percepção da luz visível pela vista humana no espectro electromagnético, designado 

espectro visível (comprimento de onda entre 380 e 780 nm), faz-se através de estímulos eléctricos 

produzidos pelas células fotoreceptoras (bastonetes e cones) presentes na retina sensorial 

(interna). Os cones reconhecem a cor azul, verde e vermelho e os bastonetes detectam variações 

na intensidade da luz. A definição de determinada cor tem lugar no cérebro pela adição dos 

estímulos referidos. É este facto que permite avaliar, metrologicamente, a cor. 

A colorimetria (“colorimetry”) é definida como a avaliação da cor. Esta avaliação permite que 

objectos coloridos possam ser descriminados, ordenados e comparados. Estas operações devem 

ser efectuadas duma maneira lógica e repetível, de forma a permitir uma avaliação colorimétrica 

com sucesso. Esta avaliação é essencial se o controle da cor for indispensável durante todo o 

processo industrial ou apenas em parte. 
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A cor pode ser um parâmetro importante dependendo do uso final da matéria-prima no 

decurso do processo industrial. A indústria do barro vermelho (que produz por exemplo telha, tijolo 

e abobadilha), habitualmente, não considera a cor um parâmetro fundamental uma vez que as 

matérias-primas utilizadas apresentam sempre tonalidades vermelhas ou avermelhadas, assim 

como os produtos finais. Pelo contrário, na indústria do barro branco (que fabrica por exemplo, 

porcelana, faiança e grés sanitário) a cor é determinante, sobretudo após cozedura. Há que 

considerar também o sector do revestimento que utiliza tanto “barro vermelho” como “barro 

branco”. Se os produtos finais se situarem no segmento de tonalidade clara ou mesmo branca, a 

cor das matérias-primas que os constituem é fundamental. A cor das matérias-primas no estado 

natural nem sempre é importante, uma vez que as especificações de alguns produtos cerâmicos 

exigem determinado tipo de cor. Desta forma, a cor após cozedura é uma característica 

importantíssima, condicionada pelo mercado, o qual marca a tendência (moda) para cada época, 

segundo a procura. 

Se as matérias-primas dão lugar a produtos cozidos com a coloração desejada não existirão 

problemas, mas caso não se verifique, será preciso modificar adequadamente as condições que 

conferem a cor final ao produto cerâmico. A cor em cozido depende fundamentalmente do 

conteúdo dos minerais cromóforos, como ferro e titânio, das condições de cozedura e da 

atmosfera do forno (oxidante ou redutora), do tipo de fases geradas (vítreas ou cristalinas) e da 

presença de compostos solúveis. 

As condições recomendadas pela Commission Internationale de l’Eclairage (CIE) da ISO para 

medir a cor são aquelas que se assemelham à luz diurna produzida por uma fonte normalizada 

(lâmpada de xénon), emitindo radiação normalizada do tipo D65 (6500 K) para ângulos de 

observação 2º ou 10º. No domínio das cargas e dos pigmentos minerais e, por extrapolação, no 

domínio das matérias-primas cerâmicas, são utilizados habitualmente dois sistemas 

colorimétricos: um mais antigo, de menor precisão, que discrimina a cor em dois parâmetros 

(brancura e amarelidez) e um mais recente, de maior discriminação, denominado CIE L*a*b*, que 

subdivide a cor em três coordenadas ortogonais (“L*”, “a*” e “b*”) conseguindo, por isso, maior e 

melhor exactidão. 

A medição da cor de um determinado material é obtida pela determinação da reflectância, em 

percentagem, desse material quando comparada com a reflectância de uma substância padrão 

branca, geralmente sulfato de bário (BaSO4) ou óxido de magnésio (MgO). A quantidade de luz 

reflectida na superfície de uma amostra pode ser medida por um espectrómetro, que permite a 

filtragem da radiação numa estreita banda de comprimentos de onda. Dependendo da cor da 

amostra, a quantidade de luz reflectida varia para os comprimentos de onda previamente filtrados. 

No método mais antigo, o brilho (”brightness”) é o valor percentual da reflectância de uma 

superfície, medida para a radiação azul (457 nm). A amarelidez, tom amarelo ou alvura 

(“yellowness”) é dada pela diferença percentual entre a reflectância medida a 570 nm (radiação 

amarela) e a reflectância medida a 457 nm. 
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No método mais recente, isto é, o modelo de cor CIE L*a*b* é baseado no modelo de Hunter 

(Lab) proposto pela CIE em 1931 como uma normalização internacional para a medição da cor. O 

modelo foi refinado pela mesma comissão em 1976, nomeado CIE LAB e recorre a um espaço 

ortonormado de três eixos (Figura 35), a que correspondem três componentes ou coordenadas: 

uma componente (eixo vertical) luminosa (“lightness” ou “luminance”) simbolizada por “L*”, tendo 

por limite inferior L* = 0 (preto), passando por L* = 50 (cinzento) até ao limite superior L* = 100 

(branco); duas componentes cromáticas: uma simbolizada por “a*” (eixo horizontal normal ao 

primeiro em L* = 50) tendo por extremos o vermelho (+a*) e o verde (-a*) e outra simbolizada por 

“b*” (eixo horizontal normal aos dois anteriores em L* = 50), tendo por extremos o azul (-b*) e o 

amarelo (+b*). O limite numérico para as componentes cromáticas é ±120. 

 

Figura 35 – Representação esquemática do espaço de cor CIE LAB 

O modelo de cor CIE L*a*b* foi idealizado como um sistema de medição consistente e 

reprodutível, independentemente do dispositivo de processamento e visualização de imagem, tais 

como monitor, impressora, computador, “scanner” e máquina fotográfica digital. 

No presente trabalho a avaliação da cor das matérias-primas foi realizada no laboratório da 

Vialpo – Sociedade de Explorações Mineiras, Comércio e Indústria, Lda. sedeada em S. Vicente 

de Pereira, segundo a norma ISO 11475:1999, num colorímetro Elrepho 2000 da Datacolor, 

radiação tipo D65, ângulo de observação 10º e sulfato de bário (BaSO4) como padrão de brancura. 

As matérias-primas secas: o caulino sedimentar e o caulino residual com granularidade < 63 

µm, a “ball-clay” em bruto, o talco em bruto, antes e após beneficiação, e o feldspato alcalino, 

depois de devidamente desagregados em almofariz de porcelana; e as matérias-primas cozidas e 

moídas em moinhos de ágata (Retsch RMO e RS1) foram prensadas numa prensa hidráulica 
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Herzog HTP40 à pressão aproximada de 1600 kgf/cm2 durante 20 s a fim de se obter um disco 

prensado (provete) de 4 cm de diâmetro e cerca de 5 mm de altura. A toma para a conformação 

deste provete de ensaio foi 15,0 g de amostra em pó, à qual se adicionaram 4 gotas de água 

destilada, que actuou como aglutinante. O uso de água destilada em vez de um álcool favorece o 

não aparecimento de manchas nas superfícies do provete aquando da evaporação daquela. 

A pressão e o tempo de prensagem influenciam, com algum significado, a compactação e o 

empacotamento/empilhamento das partículas minerais, bem como a porosidade do provete de 

ensaio. Desta forma, obteremos diferentes valores de cor em função de tantos outros valores de 

pressão e tempo de prensagem. Para estes parâmetros não existe um valor que seja amplamente 

utilizado ou consensual, variando em função da instrumentação à disposição da unidade 

laboratorial que estuda e/ou caracteriza a matéria-prima. A English China Clay Internacional 

(ECCI) indica valores da ordem dos 130 kgf/cm2 durante 10 s, enquanto que o CTCV executa os 

provetes de ensaio à pressão e tempo de 1600 kgf/cm2 durante 20 s. Este último valor é mais 

eficiente no melhoramento da densificação do provete, não obstante poder causar a fragmentação 

das partículas, levando a compactações mais densas e de menor porosidade, produzindo 

superfícies para análise substancialmente mais planas e regulares. 

Para além dos factores referidos, a temperatura e a humidade dos provetes, assim como a 

presença de líquidos, vapores, poeiras, óleos e gorduras na superfície dos provetes, poderão 

causar erros na avaliação da cor (Chrisment, 2002). Pelo exposto, dever-se-ia fazer um estudo 

exaustivo sobre as variáveis referidas na avaliação da cor de matérias-primas para utilização 

cerâmica. 

Muitas indústrias que produzem ou utilizam a cor como característica fundamental dos seus 

produtos, devem providenciar uma cor uniforme com qualidade e aparência que satisfaça os 

requisitos e as expectativas dos consumidores. Nestes casos, os produtos devem ser produzidos 

com uma cor específica, ou dentro de determinados limites de aceitação. A medição da cor e 

avaliação das suas diferenças são essenciais nas especificações acordadas entre produtores e 

consumidores. A procura de um espaço de cor uniforme tem por objectivo determinar a diferença 

de cor pela medição da distância geométrica entre pontos de cor nesse espaço. No espaço CIE 

L*a*b*, a diferença total de cor (∆E*) em coordenadas rectangulares (L*a*b*) combina as 

diferenças das três variáveis independentes de acordo com: 

 2 2 2∆E*= (∆L*) +(∆a*) +(∆b*)  Equação 25 

onde: 

∆E* – diferença de cor; 

∆L* – diferença de L* entre a amostra e o padrão; 

∆a* – diferença de a* entre a amostra e o padrão; 

∆b* – diferença de b* entre a amostra e o padrão. 
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As diferenças de cor, entre uma amostra e um padrão, são expressas pela diferença de sinal 

das várias componentes. Em coordenadas rectangulares, o sinal da diferença de luminosidade 

(∆L*) indica a direcção da variação em relação à percepção psico-sensorial: uma diferença 

negativa (∆L* < 0) expressa um desvio para o escuro (preto) e uma diferença positiva (∆L* > 0) 

expressa um desvio para o claro (branco). Um valor de ∆L* = 0 representa desvio nulo de 

luminosidade. A variação na componente cromática verde-vermelha (∆a*) indica a direcção da 

variação: uma diferença positiva (∆a* > 0) significa mais vermelho e uma diferença negativa (∆a* < 

0) significa mais verde. Uma diferença nula, entre vermelho e verde, expressa-se por ∆a* = 0. A 

variação na componente cromática azul-amarelo (∆b*) indica a direcção de acordo com: uma 

diferença negativa (∆b* < 0) significa mais azul e uma diferença positiva (∆b* > 0) significa mais 

amarelo. Uma diferença nula, entre amarelo e azul, expressa-se por ∆b* = 0. 

A diferença cromática (∆c) representa a variação de cor que não é devida à luminosidade e 

expressa-se por: 

 2 2∆c= (∆a*) +(∆b*)  Equação 26 

Esta avaliação simples e prática é o método mais frequentemente utilizado. Isto porque 

existem outras fórmulas CIE que podem avaliar a diferença de cor e a sua aceitação, tais como 

∆E*CMC e ∆E*94, muito mais exigentes e, consequentemente, muito mais selectivas e que são 

comummente utilizadas na indústria de tintas e de têxteis. 

 

5.3.25. Depuração magnética 

As propriedades magnéticas surgem devido ao movimento das partículas atómicas 

electricamente carregadas. Desta forma, um electrão apresenta magnetização associada ao spin 

axial e também ao movimento na orbital em redor do núcleo (Tarling & Hrouda, 1993). 

Quando um campo magnético é aplicado a um material, que contém átomos com orbitais 

electrónicas completas (no estado de menor energia), este vai alterar a configuração magnética 

das orbitais levando o átomo a um estado de maior energia. Então o spin dos electrões tende, 

consequentemente, a contrariar este efeito pelo princípio da acção-reacção através da criação de 

dipolos magnéticos, denominados magnetização, com direcção contrária à direcção do campo 

aplicado. Materiais com este comportamento designam-se diamagnéticos (Figura 36), apresentam 

susceptibilidade magnética negativa, independente da temperatura e são repelidos por um íman. 

Em materiais com orbitais electrónicas incompletas, quando sujeitas a um campo magnético, 

o spin dos electrões desenvolve momentos magnéticos que têm a mesma direcção da direcção do 

campo magnético aplicado. Estes materiais são designados diamagnéticos (Figura 36). Os 

materiais paramagnéticos apresentam susceptibilidade magnética positiva, inversamente 

proporcional à temperatura e são fracamente atraídos por um íman. 
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Tanto para os materiais diamagnéticos como para os paramagnéticos, após a cessação ou 

remoção do campo magnético aplicado, a magnetização desaparece. Desta forma, os spins dos 

electrões apresentam momentos magnéticos com orientação aleatória, proporcionando uma 

magnetização com resultante igual a zero. 

Em ambos os casos, a magnetização, ou dipolo do momento magnético, pode ser 

directamente relacionada com a intensidade do campo aplicado a menos de uma constante, de 

acordo com: 

 
0

BM K H K= ⋅ =
µ

 Equação 27 

onde: 

M – magnetização por unidade de volume (A/m); 

K – susceptibilidade magnética por unidade de volume; 

H – intensidade do campo magnético (A/m); 

B – indução magnética (T); 

µ0 – permeabilidade magnética (H/m) 

 

A susceptibilidade magnética por unidade de volume é uma grandeza adimensional, 

representa a capacidade que a substância tem de se magnetizar na presença de uma campo 

magnético e, no vazio, é igual a 4π·10-7 H/m. A permeabilidade magnética é característica do meio. 

A magnetização e a susceptibilidade magnética podem ser expressas por unidade de massa. 

Para uma determinada substância, a magnetização, ou dipolo do momento magnético, por 

unidade de massa será: 

 MM' =
ρ

 Equação 28 

onde: 

M’ – magnetização por unidade de massa (A·m2/kg); 

M – magnetização por unidade de volume (A/m); 

ρ – peso especifico (kg/m3) 

 

A susceptibilidade magnética por unidade de massa representa-se por: 

 Kk =
ρ

 Equação 29 

onde: 

k – susceptibilidade magnética por unidade de massa; 
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K – susceptibilidade magnética por unidade de volume; 

ρ – densidade. 

 

A polarização magnética por unidade de volume (J) é definida como o vector soma da 

magnetização ou dos momentos magnéticos por unidade de volume a dividir pelo volume (V) que 

inclui esses momentos magnéticos, de acordo com: 

 
i

i
M

J
V

=
∑

 Equação 30 

Se um material não está exposto a um campo magnético, mas apresenta momento magnético 

diferente de zero, diz-se que apresenta magnetização remanescente (Jr). E se, na presença de um 

campo magnético, ele se magnetizar diz-se que adquiriu magnetização induzida (Ji). 

A polarização magnética total por unidade de volume (J) é a resultante do vector soma da 

magnetização induzida e da magnetização remanescente: 

 i rJ J J= +  Equação 31 

Quando um campo magnético (H) actua num material, este sofre magnetização originando 

um campo magnético secundário (H’) induzido pelo campo magnético primário (H). A indução 

magnética (B) é definida pela soma dos vectores: 

 B H H'= +  Equação 32 

A relação entre a indução magnética, a permeabilidade magnética, o campo magnético e a 

polarização magnética total, é dada pelas seguintes equações: 

 0B H J= µ ⋅ +  Equação 33 

 0J M= µ ⋅  Equação 34 

Nalguns materiais existe uma forte interacção atómica, levando o acoplamento espontâneo 

dos spins dos electrónicos a produzir uma magnetização espontânea, mesmo na ausência de um 

campo magnético. Os dipolos dos momentos magnéticos interagem entre si favorecendo uma 

tendência para o alinhamento destes segundo uma determinada direcção e podem também 

desenvolver magnetização remanescente, isto é, magnetização que permanece após a remoção 

do campo magnético. 

No sistema CGS, a teoria magnética representa-se num espaço vectorial definido por um 

vector com uma dada direcção, sentido e intensidade. No entanto, à componente magnética está 

sempre associada a componente eléctrica. Por este facto, no SI, a componente eléctrica foi 
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adicionada à teoria magnética. Todos os materiais apresentam propriedades magnéticas para 

temperaturas acima do zero absoluto (0 K). Mas, a expressão “comportamento magnético ou 

propriedades magnéticas” é vulgarmente utilizada como sinónimo de “material magnético”, onde 

se englobam os quatro casos de acoplamento existentes com dipolos de momento magnético 

remanescente e/ou induzido dentro de cada subcamada electrónica, a seguir descritos. 

 

remoção do campo magnéticoaplicação de um campo magnético

direcção, sentido e intensidade dos spins electrónicos

direcção, sentido e intensidade do campo magnético aplicado

Diamagnetismo

Paramagnetismo

Ferromagnetismo

Antiferromagnetismo

Ferrimagnetismo

Antiferromagnetismo "canted"

direcção, sentido e intensidade da resultante dos spins electrónicos

 

Figura 36 – Representação esquemática do comportamento magnético dos minerais 

Um material diz-se ferromagnético quando o acoplamento dos momentos magnéticos tem 

uma orientação paralela, e o mesmo sentido do campo magnético aplicado (Figura 36). Quando o 

acoplamento dos momentos magnéticos tem orientação antiparalela à direcção do campo 

magnético aplicado, se a resultante desse acoplamento for nula, o material diz-se anti-

ferromagnético (Figura 36), caso contrário diz-se ferrimagnético (Figura 36). Por vezes o 
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acoplamento dos momentos magnéticos não é exactamente paralelo ou antiparalelo, existindo 

magnetização na direcção resultante das direcções dos momentos magnéticos e, neste caso, o 

material diz-se anti-ferromagnético “canted” (Figura 36). 

Os materiais magnéticos apresentam susceptibilidade magnética positiva bem mais elevada 

do que os paramagnéticos. O ferro, o antiferro e o ferrimagnetismo e o antiferromagnetismo 

“canted” são efeitos que dependem da temperatura. Quando se aquece um material e se atinge 

temperatura superior à Temperatura de Curie (TC), para minerais ferro e ferrimagnéticos, ou a 

Temperatura de Néel (TN), para minerais anti-ferromagnéticos, a magnetização espontânea 

desaparece, continuando, no entanto, os materiais, a exibirem propriedades paramagnéticas e 

diamagnéticas, para temperaturas superiores. Os materiais ferro e ferrimagnéticos apresentam um 

comportamento magnético histerésico. 

As referências magnéticas feitas aos materiais (mono ou poliminerálicos) podem ser 

transportadas para o estudo do comportamento magnético dos minerais. O somatório do 

comportamento magnético de cada mineral constituinte providencia o comportamento magnético 

global do mineral. A intensidade da magnetização de um mineral depende, em geral, da 

composição química deste, e, em particular, da forma e do tamanho do grão. As exsoluções 

sólidas entre a ilmenite, FeTiO3, e a magnetite, Fe3O4, passando pela titanomagnetite, entre a 

ilmenite e a hematite, α-Fe2O3, passando pela titanohematite, e entre a ilmenite e a maghemite, γ-

Fe2O3, passando pela titanomaghemite, condicionam a intensidade ou saturação da 

magnetização. 

Os minerais magnéticos e, em menor extensão, os paramagnéticos magnetizam-se na 

presença de um campo magnético. O magnetismo induzido numa partícula depende da massa da 

partícula, da susceptibilidade magnética da partícula e da intensidade do campo magnético 

aplicado. Isto pode ser expresso por: 

 M m X H= ⋅ ⋅  Equação 35 

onde: 

M – magnetização induzida da partícula por unidade de volume; 

m – massa da partícula; 

X – susceptibilidade magnética específica da partícula; 

H – intensidade do campo magnético. 

 

A intensidade de campo magnético e o gradiente de campo magnético são duas variáveis de 

primeira ordem que afectam a resposta da separação. A intensidade do campo magnético refere-

se ao número de linhas de fluxo magnético numa unidade de área. O gradiente de campo 

magnético refere-se à razão de convergência da força do campo magnético. As linhas de fluxo de 

alto gradiente que passam numa pequena área incrementam significativamente a intensidade de 

campo magnético. Uma partícula magnética sob a influência de um campo magnético com esta 
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configuração, não só será atraída até às linhas de fluxo, mas também migrará para a região de 

maior densidade de fluxo. Estes conceitos servem de base à separação magnética numa linha de 

produção de matérias-primas e em termos simplificados, a intensidade de campo magnético 

“segura” a partícula, enquanto que o gradiente de campo magnético “arrasta” a partícula. Através 

da Equação 35, a força de atracção magnética que actua numa partícula é o produto da 

magnetização da partícula pelo gradiente magnético, e pode ser expresso por: 

 dH dHFm m X H M
dx dx

= ⋅ ⋅ =  Equação 36 

onde: 

Fm – força de atracção magnética; 

m – massa da partícula; 

X – susceptibilidade magnética específica da partícula; 

H – intensidade do campo magnético; 

M – magnetização induzida da partícula por unidade de volume 

dH
dx

 – gradiente de campo magnético. 

 

A força máxima de atracção magnética é obtida quando são máximas a intensidade de 

campo magnético e o gradiente magnético. Os separadores magnéticos de alta intensidade 

operam até 2 T (Stadtmuller, 1997) e os separadores magnéticos de alta intensidade 

supercondutores operam normalmente até 10 T (Russell, 1992). 

A depuração magnética em caulinos (Mills, 1977) requer: 

a) Elevada intensidade de campo magnético; 

b) Elevado gradiente magnético; 

c) Múltiplas superfícies de recolha; 

d) Longos tempos de retenção; 

e) Estado disperso; 

f) Separador por via húmida. 

 

A depuração magnética é uma das inúmeras formas de beneficiar uma determinada matéria-

prima retirando os minerais magnéticos, e também, se a intensidade do campo magnético aplicado 

for suficientemente elevada, remover os minerais paramagnéticos. Uns e outros, contaminantes de 

uma determinada matéria-prima, influenciam alguma propriedade ou característica desta e, 

posteriormente, vão prejudicar as características ou as propriedades de um determinado produto 

final. 

Neste estudo a depuração magnética foi efectuada de uma forma simples, rápida e bastante 

eficaz, recorrendo a uma barra magnética de boro-neodímio com intensidade de campo magnético 
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de 9000 G (≈ 0,9 T) em suspensões aquosas com concentrações aproximadas de 50% p/v. Este 

procedimento teve em vista, unicamente, a remoção dos minerais paramagnéticos e 

ferrimagnéticos que penalizavam o talco, que utilizamos em certas formulações, com o objectivo 

de beneficiar a cor deste. 

A depuração magnética, se necessária, é facilmente implementada numa linha de produção 

industrial, com investimento reduzido e baixo custo de manutenção. 

 

5.3.26. Identificação e estimativa visual 

A lupa binocular com dispositivo fotográfico é um instrumento simples que permite, através da 

sua capacidade de ampliação, fazer observações no que respeita à forma, arredondamento e 

esfericidade de grãos, identificar as diferentes componentes minerais e, consequentemente, 

estimar em termos relativos a percentagem (Figura 37) destas, na amostra total ou em fracções 

grosseiras (arenosas) previamente separadas. Durante as observações registaram-se algumas 

destas características em fotografia a cores, recorrendo a um adaptador para microfotografia 

Nikon H-III e a uma máquina fotográfica Nikon FDX-35. 

 

Figura 37 – Diagramas de estimativa por comparação visual da percentagem relativa dos 
minerais (Terry & Chilingar, 1955) 
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As observações foram executadas numa lupa binocular Nikon SMZ-800 (63x de ampliação 

máxima), com auxílio de uma fonte de iluminação Volpi Intralux 5000-1 de 158 W, e a identificação 

dos diferentes minerais que ocorrem nas fracções granulométricas analisadas, foi feita recorrendo 

a Parfenoff et al., (1970) e a Devismes (1978). 

A lupa binocular permite também fazer observações com o intuito de simplesmente 

seleccionar e, consequentemente, concentrar uma determinada espécie mineral de difícil 

identificação visual, para posterior análise por DRX. 

Através da observação visual, determinou-se ainda, por comparação visual, a percentagem 

relativa dos diferentes minerais nas fracções granulométricas analisadas, recorrendo aos 

diagramas de Terry & Chilingar (1955). 

 

5.3.27. Análise morfológica 

As características morfológicas dos geomateriais particulados dizem respeito à forma e à 

superfície das mesmas. A forma de uma partícula reflecte a sua tridimensionalidade espacial e 

pode ser analisada através de conceitos, tais como, esfericidade e arredondamento (os mais 

comuns), assim como, circularidade e rugosidade (os menos comuns). 
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Figura 38 – Comparação visual para avaliação da esfericidade e arredondamento do grão de 
geomateriais (Powers, 1982) 
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O arredondamento é a medida da angulosidade das arestas e dos vértices que o grão 

apresenta. A esfericidade foi definida por Wadell (1934) e representa o grau de aproximação da 

partícula a uma esfera. Um modo expedito para avaliar a esfericidade e o arredondamento das 

partículas consiste em observá-las, a olho nu, ou com recurso a uma lupa binocular, por 

comparação com figuras padrão. 

Os principais factores que controlam a forma de uma partícula, segundo Krumbein & Pettijohn 

(1938) são os seguintes: 

- forma original do fragmento; 

- durabilidade (química e física) do fragmento; 

- anisotropia ou isotropia estrutural; 

- tipo e natureza da meteorização; 

- tipo e natureza do transporte; 

- tempo e distância do transporte 

 

Krumbein & Sloss (1963), Griffiths (1967) e Powers (1982) apresentaram uma gama de 

figuras padrão que permitem avaliar a esfericidade e o arredondamento por comparação visual. 

Powers (1982) define seis classes de arredondamento: muito anguloso (0,5), anguloso (1,5), sub-

anguloso (2,5), sub-arredondado (3,5), arredondado (4,5) e bem arredondado (5,5) e cinco classes 

de esfericidade: prismático (-0,5), sub-prismático (-2,5), esférico (4,5), sub-discoidal (2,5) e 

discoidal (0,5). 

A superfície do grão pode apresentar aspectos variados consoante a duração e as acções a 

que esta esteve sujeita. Geralmente classifica-se em granular, rugosa e lisa. 

 

5.3.28. Densidade, peso específico e porosidade 

A compactação ou compacidade define-se como a capacidade que uma determinada argila 

ou massa argilosa apresenta de distribuir e organizar no espaço as partículas que a constituem. 

Uma forma expedita para avaliar a compactação de um dado material recorre à determinação 

da sua densidade ou do peso específico. 

A densidade de uma determinada substância expressa a razão entre a massa da substância 

e a massa da água que ocupa volume igual ao da substância. É, por conseguinte, uma avaliação 

relativa, que varia com a temperatura e portanto expressa-se numa grandeza adimensional. A 

densidade real de um material granular representa, desta forma, a densidade média das partículas 

desse material. A densidade aparente de uma substância é a razão da massa de um volume 

aparente (volume das partículas sólidas + volume dos poros) e da massa de água de volume igual 

ao da substância. A relação entre a densidade e a porosidade pode expressar-se por: 

 Vsd =  = 1 - ε
Va

 Equação 37 
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onde: 

d – densidade; 

Vs – volume de sólidos (m3); 

Va – volume de água (m3); 

ετ – porosidade. 

 

A porosidade é definida como a relação entre o volume de poros e o volume total da amostra. 

Usualmente é expressa em percentagem, podendo ser adimensional. A porosidade aberta ou 

efectiva (εa) reporta-se ao volume total de poros conectados e a porosidade fechada (εf)ao volume 

total dos poros ocluidos. A porosidade ou porosidade total (εt) representa a soma da porosidade 

aberta e da porosidade fechada. 

O peso específico, ou massa volúmica de uma determinada substância representa o valor da 

razão entre a sua massa e o seu volume. 

A compactação é uma propriedade singular que se evidencia no comportamento dos corpos 

cerâmicos secos (permeabilidade, resistência mecânica, …) e cozidos (tamanho da peça, 

absorção de água, resistência mecânica, …). O aumento da compactação leva a maior resistência 

mecânica, diminuindo o risco de rupturas durante a secagem. A velocidade de secagem, a 

decomposição e oxidação de minerais durante a secagem, a contracção linear e a absorção de 

água após cozedura diminuem com o aumento da compactação. 

Nas unidades base do SI, o peso específico ou a massa volúmica expressa-se em quilograma 

por metro cúbico (kg/m3). Densidade relativa (grandeza adimensional) e peso específico, expresso 

no sistema CGS ou em submúltiplos do SI, em grama por centímetro cúbico (g/cm3) são 

parâmetros numericamente iguais, originando com frequência confusões que convém evitar. 

A determinação do peso específico aparente das matérias-primas argilosas extrudidas e dos 

provetes prensados foi executada de acordo com o procedimento adoptado para amostras 

coesivas (Anexo III.15), descrito por Bardet (1997), recorrendo ao método do provete parafinado. 

 

5.3.29. Avaliação da matéria orgânica 

Associada à matéria mineral sólida de uma matéria-prima, ocorre a matéria orgânica. A 

matéria orgânica representa o somatório da mistura dos produtos resultantes de transformações 

microbianas e químicas de resíduos orgânicos, vivos ou mortos ou em estado de decomposição. A 

matéria orgânica é constituída por uma componente viva (fitomassa, biomassa microbiana e 

biomassa faunística) e por uma componente não viva (morta ou em decomposição). Existe ainda 

uma componente constituída pela matéria orgânica carbonizada, onde se inclui o carvão vegetal, 

detritos de vegetais, a grafite e o carvão mineral. 

Não é possível, na matéria orgânica, distinguir e separar a componente viva da componente 

morta. A componente não viva, divide-se em matéria orgânica particulada, constituída por 

fragmentos ou detritos orgânicos originários de qualquer fonte, mas usualmente dominada por 
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materiais derivados de plantas, podendo conter também fungos, esporos, pólenes e esqueletos, e 

em matéria orgânica dissolvida, que apresenta compostos e moléculas solúveis em água. 

Algumas destas substâncias encontram-se em estado coloidal, ou seja em partículas com dee < 1 

µm. A matéria orgânica particulada subdivide-se em: detritos (desprovida de resíduos minerais), 

macro matéria orgânica (fragmentos que podem ser separados por crivagem), e em fracção leve 

(isolada por flutuação de soluções aquosas dispersas ou por separação com líquidos densos de 

densidade entre 1,5 e 2,0). 

O húmus define-se como a matéria orgânica retida após extracção da matéria orgânica 

particulada e da matéria orgânica dissolvida, e representa a parte activa da matéria orgânica numa 

fase de transformação bastante avançada, dos resíduos orgânicos. O húmus apresenta estrutura 

muito complexa e ainda não totalmente conhecida, mas susceptível de se separar em compostos 

(biomoléculas) mais simples mas ainda de elevada complexidade: substâncias não húmicas e 

substâncias húmicas. O primeiro grupo contempla estruturas orgânicas de biopolímeros que 

incluem: celuloses, hemicelulose (polissacarídeos) e lenhinas (os mais abundantes); açucares, 

amido (hidratos de carbono), proteínas, aminoácidos, gorduras (lípidos) e ceras (em proporções 

apreciáveis); e hidrocarbonetos (metano, etano, …), ácidos orgânicos, vitaminas, porfirinas, 

álcoois, fenóis, benzenos, taninos, pigmentos e outros compostos complexos (em quantidades 

muito pequenas, quando presentes). As substâncias húmicas são moléculas orgânicas com 

estrutura química que não se podem incluir na categoria anterior, mas susceptíveis de se dividirem 

em: ácidos húmicos, ácidos fúlvicos e humina (Baldock & Nelson, 2000). Fórmulas químicas 

médias foram sugeridas por Steelink (1985) para os ácidos húmicos, C10H12O5N, e para os ácidos 

fúlvicos, C12H12O9N. Os ácidos húmicos representam a matéria orgânica que é solúvel em 

soluções alcalinas diluídas e que são precipitados na acidificação do extracto. Os ácidos fúlvicos 

representam a matéria orgânica que é solúvel em soluções alcalinas e permanece solúvel com a 

acidificação do extracto alcalino. A humina representa a matéria orgânica que é insolúvel em 

soluções alcalinas e ácidas (McBride, 1994; Oades, 1989). Os ácidos fúlvicos, por comparação 

com a humina, apresentam compostos com peso molecular inferior mas com maior número de 

grupos ácidos e CTC superior. 

Nos ácidos húmicos é ainda frequente distinguirem-se ácidos hematomelânicos, ácidos 

húmicos pardos e ácidos húmicos cinzentos. 

A associação de maior ou menor número de moléculas determina a formação de partículas 

de dimensão coloidal. Em condições naturais, vários compostos ou complexos minerais são 

adsorvidos pela partícula húmica a qual se pode ligar, mais ou menos fortemente, às partículas 

argilosas, formando complexos argilo-húmicos. Tais complexos constarão de um núcleo (mineral 

argiloso) recoberto por matérias húmicas, que, inclusive, penetrarão entre as superfícies internas 

no caso dos minerais argilosos expansivos. As ligações argila-húmus resultarão de acções 

químicas e físicas, tais como: ligações estabelecidas entre a carga negativa dos colóides húmicos 

e os sítios de carga positiva, existentes nos minerais argilosos; ligações entre a carga negativa 

dos colóides minerais e a carga positiva existente nos colóides húmicos; ligações entre cargas 
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positivas de óxidos de alumínio e ferro e cargas negativas de colóides húmicos e de minerais 

argilosos; e ligações por intermédio de catiões de Al3+, Fe3+ e Ca2+ entre cargas negativas de 

colóides húmicos e de minerais argilosos (Costa, 1995). 

O fraccionamento, ou extracção permite separar o húmus em cinco tipos: ácidos fúlvicos 

livres (F1), ácidos fúlvicos ligados a ácidos húmicos (F2), ácidos húmicos livres (H1), ácidos 

húmicos ligados às argilas pelo cálcio (H2) e ácidos húmicos ligados às argilas por intermédio dos 

sesquióxidos de ferro e alumínio (H3). Os ácidos húmicos livres estão fracamente ligados às 

argilas. A fracção H1 corresponde sensivelmente aos ácidos húmicos pardos e as fracções H2 e H3 

correspondem aos ácidos húmicos cinzentos. 

Esta separação permite “discriminar” os tipos de húmus que mais intimamente estão 

associados às argilas e aos minerais argilosos. Os ácidos húmicos, sendo electronegativos, 

constituem facilmente sistemas coloidais, mas incluem grupos básicos que podem desenvolver 

carga positiva em certas condições, têm elevadas capacidades de troca catiónica, explicada pela 

presença de grupos carboxilos, COOH, e OH–, possuem grande poder tamponizante, uma vez que 

se comportam como ácidos fracos, sendo o limite inferior de pH da ordem de 2,6–3,4 em 

dispersões com 1% de concentração, são moderadamente hidrófilos e são bastante expansíveis, e 

finalmente, são susceptíveis de dispersão e floculação. Qualquer uma destas propriedades dos 

ácidos húmicos pode influenciar de forma significativa algumas das propriedades mais importantes 

das argilas que os contêm, tais como, a CTC, a expansibilidade, a floculação ou a dispersão. 

A matéria orgânica é um material “amorfo”, extraordinariamente poroso, com baixa 

densidade, fortemente higroscópico, com poder de formação de agregados, com elevado poder de 

retenção de água, com alta reactividade química, com grandes variações de volume, com coesão 

e adesividade fracas, e que até pode actuar como estabilizante térmico. A matéria orgânica 

apresenta elevada CTC, que varia entre 60–300 cmolc/kg (Leinweber et al., 1993; Stevenson, 

1994), e SE que varia entre 560–800 m2/g (Nelson & Hendricks, 1943), e possui também forte 

poder tamponizante e de complexação de catiões inorgânicos, para além das propriedades 

bioquímicas (enzimática, e fonte de energia e de nutrientes) 

Em regra, segundo McBride (1994) e Oades (1989), a contribuição da matéria orgânica para 

a CTC dos solos, por cada percentagem de peso de matéria orgânica, corresponderá a cerca de 3 

cmolc/kg e 1 cmolc/kg, respectivamente, se a fracção argila contiver, essencialmente, baixa 

quantidade de minerais argilosos com carga eléctrica global próximo da neutralidade, como é o 

caso, por exemplo, da caulinite, ou se a fracção argila contiver quantidades elevadas de minerais 

argilosos com carga eléctrica global variável, por exemplo, vermiculite ou esmectite. 

Não há uma metodologia consensual que permita determinar com rigor a quantidade de 

matéria orgânica. A avaliação dos vários componentes da matéria orgânica implica, para além de 

instrumentação sofisticada, técnicas analíticas morosas, dispendiosas e difíceis ou mesmo 

impossíveis de aplicar em estudos de rotina. O mesmo acontece, ainda que de modo não tão 

exigente, com a avaliação global da matéria orgânica duma matéria-prima. Poder-se-á quantificar 

a matéria orgânica total, por processos mais ou menos expeditos e rápidos, se esta for em 
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quantidade suficiente para ser quantificável. Uma análise ao carbono proporciona uma 

aproximação ao valor total de matéria orgânica numa argila (Kelly, 1998), mas impossibilita a sua 

discriminação. O conteúdo de carbono em lignitos pode variar entre 60% e 80% (Selvig et al., 

1950). 

A matéria orgânica, quer sob a forma coloidal, isto é, não figurada, quer figurada, é um 

componente que, dependendo da sua quantidade poderá, quando presente, causar graves 

defeitos nos corpos cerâmicos. 

O "coração negro" é um defeito que se manifesta sob a forma de núcleos de cor escura que 

aparecem no interior da peça cerâmica, que se deve a concentrações localizadas de matéria 

orgânica cuja combustão foi incompleta, podendo provocar inchamento quando os voláteis 

formados não escaparem para fora da peça e, até, alterações de cor. 

Os fragmentos de carvão que podem ocorrer na “ball-clay”, quando incluídos no corpo 

cerâmico, podem não sofrer combustão completa e ocasionar, consequentemente, o surgimento 

de manchas de coloração escura (devido a concentrações de carbono) aleatoriamente distribuídas 

nas peças, mais evidentes nos locais mais espessos, porque a evolução para o exterior, dos 

voláteis gerados, leva mais tempo. 

A “ball-clay” pode conter, por vezes, 2–3% em peso de matéria orgânica não figurada, 

finamente dividida, ou até figurada sob a forma de pequenos fragmentos de matéria carbonosa 

(lignito). O caulino apresenta sempre quantidades de matéria orgânica inferiores às “ball-clay”. 

A densidade relativa da caulinite ronda os 2,6; a dos feldspatos alcalinos ronda os 2,57 

(ortoclase) e os 2,58 (anortoclase); a das plagioclases varia de 2,62 (albite) a 2,76 (anortite); a do 

talco ronda os 2,7–2,8; a do quartzo α 2,65; a da goethite é 4,37; a da ilite/moscovite varia entre 

2,76 a 2,88; a da biotite varia entre 2,8 e 3,2; e a da matéria orgânica ronda 1,1. Como se pode 

constatar, a matéria orgânica possui densidade bastante mais baixa que os componentes 

minerais, mas em termos relativos correspondem-lhe percentagens volumétricas muito superiores. 

Existem métodos de avaliação da quantidade de matéria orgânica baseados na oxidação 

desta em tratamentos químicos e em tratamento térmico. Mitchell (1932) evidencia que a ignição a 

350–400 ºC é suficiente para destruir a matéria orgânica sem afectar as propriedades da matéria 

mineral. Mas, Davies (1974) refere que a ignição até 430 ºC é inadequada, se na amostra a 

analisar, ocorrerem minerais que sofram modificações estruturais, por efeito de desidratação 

abaixo desta temperatura. A halloysite e a gibbsite, Al(OH)3, são exemplo de alguns destes 

minerais. Por outro lado, a presença de ferro nas matérias-primas poderá tornar inviável a sua 

ignição, uma vez que o ferro reage com o oxigénio formando óxidos de ferro, apresentando, por 

isso, assim, a fracção mineral no final do ensaio, peso superior ao que tinha no seu início. 

O tratamento químico, por oxidação da matéria orgânica com peróxido de hidrogénio, H2O2, é 

outro dos métodos vulgarmente utilizados para a avaliação da quantidade de matéria orgânica 

total (Robinson, 1927; Kelly, 1997, 1998), uma vez que este método não permite a discriminação 

dos vários componentes orgânicos. 



_________________________ Metodologias de trabalho 

 |  151

A reacção que pode representar, genericamente, a oxidação da matéria orgânica, CH2O, pelo 

peróxido de hidrogénio é descrita como se segue: 

 CH2O + H2O2  CO2 + H2O + 2H+ Equação 38 

A remoção da matéria orgânica pelo peróxido de hidrogénio pode apresentar algumas 

desvantagens. A primeira está relacionada com a dissolução de alguns óxidos de manganés. A 

segunda reporta-se às matérias-primas ricas em cálcio que potenciam a formação de oxalato de 

cálcio como subproduto da reacção. Mesmo sem a presença de carbonatos, a utilização de 

acetato de sódio, C2H3O2Na, que promove a tamponização da solução a pH > 5 e a minimização 

da dissolução acidental de minerais, útil na remoção de cálcio, pode precipitar durante a oxidação. 

Terceira, os óxidos de ferro que são dissolvidos durante a oxidação podem reprecipitar e aglutinar 

as partículas (Sequi & Aringhieri, 1977). Quarta, o elevado potencial redox e as condições muito 

ácidas podem artificialmente degradar alguns silicatos, oxidar Fe2+ estrutural e baixar a carga 

eléctrica da unidade estrutural dos filossilicatos argilosos (Douglas & Feissinger, 1971). Kelly 

(1998) conclui que o método do peróxido de hidrogénio não é eficiente na avaliação da matéria 

orgânica presente nas “ball-clays”. 

Anderson (1963) refere que a matéria orgânica presente numa argila pode ser removida mais 

rapida e eficientemente pelo método do hipoclorito de sódio, NaOCl, do carbonato de sódio, 

Na2CO3 e do bicarbonato de sódio, NaHCO3, do que pelo método tradicional que utiliza peróxido 

de hidrogénio, porque, se a argila contiver carbonatos, estes não são destruídos, não há remoção 

dos óxidos de ferro e manganés se estes existirem e não há, também, remoção das películas 

(filmes) de sílica. Estes oxidantes podem ser comparados com o peróxido de hidrogénio na 

remoção da matéria orgânica (Gee & Bauder, 1986), no entanto poderão não ser tão efectivos 

como o peróxido de hidrogénio, em solos onde os compostos argila-matéria orgânica são 

estabilizados por cálcio. 

 

5.3.30. Ensaios cerâmicos 

O processo de fabricação de materiais cerâmicos pode esquematizar-se nas seguintes 

etapas: 

 

Matérias-primas  pasta  conformação  secagem  cozedura 

 

Para cada uma destas etapas existem propriedades específicas que importa avaliar, pelo 

facto de condicionarem o comportamento da pasta e da peça cerâmica durante o processamento 

da mesma. A fabricação de um produto cerâmico requer, desta forma, o estabelecimento de uma 

sistemática que permita exercer um controle adequado em cada uma das etapas do processo. 

A moderna tecnologia cerâmica utiliza diversos componentes. Um determinado componente 

não é um produto isolado, devendo ser seleccionado para o uso e destino final em função das 
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suas propriedades (Richerson, 1992) e que em muitos casos até pode ser artificialmente 

modificado, de forma a obter determinado tipo de característica, ou proporcionar determinado tipo 

de comportamento. Alguns dos componentes naturais que a indústria cerâmica utiliza são as 

matérias-primas argilosas e não argilosas. 

Os distintos tipos de matérias-primas utilizadas na indústria cerâmica podem apresentar 

comportamentos diferentes nas sucessivas etapas do processo de fabricação, condicionadas 

pelas propriedades físico-químicas e tecnológicas da matéria-prima, incidindo estas na formulação 

da pasta cerâmica. 

Os ensaios cerâmicos foram possíveis pelo apoio do Centro Tecnológico da Cerâmica e do 

Vidro (CTCV) em Coimbra que disponibilizou todos os meios técnicos e humanos necessários. 

 

5.3.30.1. Preparação da pasta 

A qualidade do produto cerâmico depende, não só do tipo e natureza das matérias-primas 

utilizadas, mas também da forma e do modo como estas matérias-primas se apresentam. O 

processo de preparação da pasta (sólida ou líquida) pode dividir-se em duas fases 

complementares: 

- Preparação indirecta, recorrendo à desagregação e homogeneização das matérias-primas 

antes da entrada na unidade fabril; 

- Preparação directa, na unidade fabril, recorrendo à moagem da matéria-prima. 

 

A preparação de uma argila antes da entrada na unidade fabril realiza-se nos parques de 

homogeneização. Consiste na deposição do material em camadas horizontais com 50–80 cm de 

espessura. O parque pode atingir uma altura de 5–8 m por 5–25 m de largura. 

A preparação destes “leitos” tem por finalidade a homogeneização da argila, compensado a 

variação lateral no depósito, assegurando a alimentação da unidade fabril de uma matéria-prima 

de características constantes. E promover o envelhecimento e a maturação da argila, aproveitando 

a acção físico-química das condições ambientais (chuva, sol, vento, gelo, …) que produzem a 

desagregação da mesma, assim como a decomposição (fermentação) por acção de 

microorganismos (bactérias) que modificam as propriedades da mistura água-argila. Dispor de 

uma reserva de material junto à unidade fabril, é outro dos objectivos da preparação indirecta. 

A preparação directa tem lugar na unidade fabril e consiste na desagregação, dosagem, 

moagem e amassadura. Com a desagregação provoca-se a divisão da matéria-prima, para boa 

dosagem e moagem. A dosagem pode fomentar a alimentação contínua, assim como possibilitar a 

mistura de distintas matérias-primas em diferentes proporções. A moagem pode realizar-se via 

seca ou húmida, em contínuo ou em descontínuo. A moagem por via seca utiliza laminadores e 

por via húmida utiliza geralmente moinhos de bolas na preparação da barbotina, para atomização 

ou para conformação por enchimento. 
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5.3.30.2. Desagregação, amassadura e moagem 

A preparação das matérias-primas argilosas em bruto, para conformação por enchimento, 

acolheu simplesmente a crivagem que se situou abaixo de 63 µm. 

A preparação das matérias-primas argilosas para extrusão consiste, habitualmente, na 

desagregação e moagem, permitindo a obtenção de uma material o mais homogéneo possível. 

Para tal, as matérias-primas em bruto foram crivadas a 63 µm e, após secagem, foram 

desagregadas num moinho de maxilas (Retsch BB1) e posterirmente crivadas num moinho de 

martelos (Dietz WRB80) com abertura de malha de 2 mm. A extrusão das matérias-primas 

argilosas necessita da junção de água para que estas adquiram plasticidade necessária e 

suficiente, tendo em vista a conformação por extrusão. Adicionou-se água na proporção de 1 l 

para 5 kg da matéria-prima, que foi misturada e amassada manualmente. Esta preparação ficou 

em repouso durante 12 horas para completa homogeneização. 

A preparação da pasta líquida (barbotina) para prensagem é antecedida da moagem das 

matérias-primas não argilosas e da desagregação das matérias-primas argilosas. 

A moagem de cada matéria-prima não argilosa foi efectuada por via húmida num moinho de 

bolas Mocacer/SCI, utilizando-se uma concentração de 2 kg de matéria-prima para 1,5 l de água, 

durante cerca de 20 horas. Para cada moagem é necessário controlar o resíduo de moagem que, 

para o caso do porcelanato, deve estar compreendido, no máximo, entre 0,5% e 1,0% acima de 

#230 (44 µm). 

A moagem assume uma notável importância pela influência que exerce nas reacções de 

sinterização. A diminuição do tamanho do grão promove a redução de temperatura de início da 

gresificação, uma vez que a superfície (área) de contacto interpartículas aumenta, resultando daí  

também o aumento da reactividade inter-partícula, situação que acarreta, consequentemente, o 

aumento da retracção linear originada pelo preenchimento dos espaços vazios (poros) disponíveis, 

pela fase vítrea que entretanto se começa a formar. 

O efeito da moagem nas argilas pode causar transformações polimórficas, mudanças de fase 

e reacções químicas (Grim, 1968). E, nos caulinos, influencia a plasticidade, a forma e a dimensão 

das partículas, a capacidade de troca catiónica e, em casos muito particulares, até a própria 

mineralogia da matéria-prima (Das et al., 1991). 

Por questões meramente instrumentais, não foi possível efectuar, tal como a nível industrial, a 

moagem das matérias-primas não argilosas e argilosas em conjunto, de forma a optimizá-la, 

minimizando o tempo e o gasto energético e maximizando o resíduo e a reologia da barbotina 

(Tarì et al., 1998). 

Após a respectiva moagem, as matérias-primas foram secas a 110±1 ºC. A desagregação 

mecânica das matérias-primas só foi necessária dada a secagem das mesmas após a moagem, e 

consistiu simplesmente em separar as partículas sólidas, umas das outras, que se encontram 

agregadas entre si. 
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5.3.30.3. Conformação 

A execução de um corpo cerâmico envolve a definição da sua forma. É necessário, assim, 

conformar (moldar) a pasta (massa ou barbotina) para que esta adquira uma forma tridimensional 

definida, o mais próximo da forma definitiva (Sheppard, 1989), através da consolidação das 

partículas na formação de um corpo compacto por eliminação de parte da água previamente 

adicionada. 

A selecção de um processo de conformação para a fabricação de um produto cerâmico 

depende de vários factores, como a geometria da peça cerâmica, a quantidade de peças 

cerâmicas a produzir, a uniformidade estrutural das peças cerâmicas, a reprodutibilidade das 

peças cerâmicas conformadas, a sua repercussão ambiental (Reed, 1995; Jaschinski & Nagel, 

1993) e a consistência da formulação utilizada: massa (pasta sólida), barbotina (pasta líquida) ou 

granulado semi-seco ou seco. A eficiência e a rentabilidade da conformação, em termos de custos 

de instalações, equipamento e produção, tende para a obtenção de corpos conformados com 

forma complexa, maior densidade e uniformidade e menor custo (Moreno, 2000). 

A conformação de um corpo cerâmico, basicamente, pode fazer-se por quatro processos 

distintos (Fonseca, 2000): 

1. Prensagem, quando a massa, em pó ou granulado semi-seco (10–15% de água) ou seco 

(até 10% de água) ou em pasta semi-plástica (15–20% de água) ou plástica (20–25%), é 

submetida a compressão uniaxial, não existindo constrangimentos para deformação 

transversal. A massa é vazada num molde e a compressão é aplicada por meio de um 

cunho, segundo uma única direcção (prensagem unidireccional ou uniaxial) ou, por meio 

dum fluido sob pressão, actuando em múltiplas direcções (prensagem isostática); 

2. Contra-moldagem (interna ou externa), quando a massa, com cerca de 20–25% de água, 

é colocada num molde e a compressão é feita através de um cunho em rotação, sendo 

por isto, submetida simultaneamente a compressão uniaxial e a deformação transversal; 

3. Extrusão, quando a massa com cerca de 25–35% de água, por efeito de pressão uniaxial 

e de vácuo passa por uma fieira. A extrusora (fieira) é composta por uma câmara de 

alimentação, uma câmara de vácuo, um parafuso confinado num espaço cónico e um 

bocal de secção e geometria variáveis; 

4. Enchimento ou lambugem, quando a barbotina com mais de 35% de água, e com 

densidade a variar geralmente entre 1,7–1,75 g/l (65–77%), viscosidade da ordem de 

400–500 cP, tixotropia e temperatura, é vertida para um molde poroso (gesso ou resina) 

que absorve a água por efeito de sucção capilar, de acordo com a Lei de Darcy 

,formando-se uma parede adjacente à face interior do molde. A sucção pode ser 

acelerada por acção de ar comprimido e de temperatura. 

 

A moldagem, à semelhança de outras fases, requer especial controle, de forma a evitar a 

ocorrência de defeitos. Frequentemente, os defeitos decorrentes da preparação da pasta e de 
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conformação defeituosa só são visíveis após secagem ou após cozedura, e por vezes, só são 

observados decorrido algum tempo depois da colocação na obra. Os defeitos que condicionam a 

conformação estão relacionados com a matéria-prima (humidade, tipo e orientação das partículas, 

temperatura, compacidade, plasticidade, …) e com a maquinaria que conforma as peças 

(Sánchez, 2001). 

Entre os defeitos mais comuns no produto final, constam as deformações. Estas são 

produzidas durante a moldagem das peças cerâmicas ou durante a secagem e cozedura das 

mesmas e que, além de modificarem a forma e dimensão das peças cerâmicas, modificam 

também a sua resistência mecânica, pelo facto de se criarem tensões internas. 

As propriedades mais importantes durante a fase de conformação, são a plasticidade e a 

compactação. 

 

5.3.30.3.1. Conformação por enchimento 

A conformação por enchimento baseia-se no processo de escoamento de um líquido com o 

tempo, através de um meio sólido poroso de espessura variável, em tudo similar a um processo de 

filtração a pressão constante, e recorre à Lei de Darcy: 

 dhQ=-KA
dl

 Equação 39 

onde: 

Q – caudal (cm3/s); 

K – permeabilidade (cm/s); 

A – área (cm2); 

dh/dl – gradiente hidráulico em determinado comprimento. 

 

A velocidade de escoamento do líquido da suspensão para o molde (principal resistência ao 

escoamento) é proporcional à queda de pressão e inversamente proporcional à espessura da 

parede formada, de acordo com: 

 Pu=k
l

∆  Equação 40 

onde: 

u – velocidade do fluxo; 

k – constante; 

∆P – diferença de pressão; 

l – espessura de parede formada. 
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A relação linear entre a pressão e a velocidade pressupõe um regime laminar e a resistência 

ao escoamento é originada, principalmente, pelo atrito, que se relaciona com a viscosidade, e pela 

permeabilidade (Equação 39). Desta forma: 

 K Pu=
η l

∆  Equação 41 

onde: 

K – permeabilidade (cm/s); 

η – viscosidade (cP). 

 

O inverso da permeabilidade é a resistência específica (r), e tomando η = 1 cP, a Equação 41 

pode escrever-se do seguinte modo: 

 Pu=
r η l
∆
⋅ ⋅

 Equação 42 

 

O caudal instantâneo (u), entre o volume (V) do líquido que se escoa, por unidade de tempo 

(t) e por unidade de área (A) do molde, pode expressa-se por: 

 1 dVu=
A dt

 Equação 43 

 

A relação entre o caudal instantâneo e o volume do depósito formado por unidade de volume 

(v) líquido escoada é expressa por: 

 dV A dl=
dt v dt

 Equação 44 

Substituindo a Equação 43 e a Equação 44 na Equação 42, obtém-se: 

 dl P v
dt r η l

∆ ⋅
=

⋅ ⋅
 Equação 45 

 

Integrando a Equação 45, em ordem ao tempo, obtém-se a relação entre a variação da 

espessura de parede e o tempo, de acordo com: 

 2 2 ∆P vl = t
r η

⋅ ⋅
⋅

 Equação 46 
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A Equação 46 põe em evidência que, se a pressão, a concentração de sólidos, a resistência 

específica e a viscosidade se mantiverem constantes ao longo do enchimento, existe um relação 

linear entre a espessura da parede formada e a raiz quadrada do tempo de duração do 

enchimento. 

A conformação por enchimento pode ser classificada em função dos mecanismos de 

consolidação, ou seja, da separação sólido/líquido (Moreno, 2000). A consolidação pode ser 

obtida pela filtração do líquido através de um molde poroso (Adcock & McDowall, 1957; Tiller & 

Tsai, 1986; Tiller & Hsyung, 1991; Funk & Dinger, 1990), pela evaporação natural do dissolvente 

(Mistler et al., 1978; Moreno & Requera, 1992), pela migração das partículas, recorrendo à 

deposição electroforética e posterior secagem por eléctrodos (Sarkar & Nicholson, 1996; Ferrari & 

Moreno, 1998), por mecanismos de floculação/coagulação e por mecanismos de gelificação 

(Schelker et al., 1996). 

A conformação por enchimento conduz a elevada homogeneidade microestrutural, permite a 

obtenção de peças com simetria complexa e forma definitiva ou praticamente definitiva e não 

requer grandes investimentos em equipamento. Apresenta, no entanto, limitações na obtenção de 

grandes quantidades de peças (Blanchard, 1988), baixas espessuras de parede, tempos de 

residência muito elevados, elevado número de moldes, especialização na fabricação dos moldes, 

elevado espaço de armazenamento, elevado controle reológico das suspensões e automatização 

muito complexa (Moreno, 2000). Estes inconvenientes impulsionaram o desenvolvimento de 

técnicas alternativas, no modo de acelerar o processo de filtração, tais como, vácuo (Reed, 1995), 

pressão (Leach et al., 1996; Lange & Miller, 1987; Blanchard, 1996), centrifugação e micro-ondas 

(Chabinsky, 1987). 

O enchimento tradicional é feito à pressão e à temperatura normal. Nos últimos tempos, tem 

tido alguma implantação o aquecimento da barbotina a cerca de 40–45 ºC e a injecção a cerca de 

1 MPa no molde poroso. A injecção sobre pressão apresenta as seguintes vantagens (Moreno, 

2000): drástica aceleração do ciclo de produção; fácil automatização; obtenção de peças com 

forma complexa e quase definitiva; obtenção de peças de grande tamanho; obtenção de maiores 

espessuras de parede; e obtenção de peças com alta uniformidade estrutural. A cinética de 

filtração é, aproximadamente, uma ordem de grandeza superior à cinética do enchimento 

tradicional, mas as densidades em verde são ligeiramente inferiores às densidades obtidas por 

enchimento tradicional. 

Tradicionalmente os moldes porosos são de gesso (Kamps & Klein, 1987a, 1987b), 

verificando-se mais recentemente a utilização de moldes de polímeros sintéticos (Will, 1987). 

A durabilidade dos moldes de gesso pode ser melhorada com introdução de pequenas 

quantidades de aditivos orgânicos (Mazanek et al.,1993) e inorgânicos (Kohut, 1992). 

Os defeitos característicos da conformação por enchimento deficiente estão relacionados com 

as suspensões, no que respeita à tixotropia, à viscosidade, à concentração de sólidos e com os 

moldes. 
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O enchimento é o processo de conformação mais utilizado no sector da cerâmica sanitária e 

na cerâmica de mesa (utilitária e decorativa). 

 

5.3.30.3.2. Conformação por extrusão 

A extrusão é um processo de conformação, desiganda tradicionalmente por, plástica, cujo 

campo de aplicação se limita à produção de objectos de secção constante. O sistema sólido-

líquido a ser extrudido deve ser suficientemente plástico para adquirir a forma desejada e, depois 

de extrudido, não deve deformar por acção do seu próprio peso (Fonseca, 2000). 

A desgasificação da pasta, pelo efeito de vácuo, antes da saída pelo bocal, permite aumentar 

a plasticidade das pastas e reduzir os defeitos conhecidos por laminações. A extrusão a quente 

utiliza vapor de água que permite melhorar a homogeneidade e aumentar a fracção de sólidos do 

sistema sólido-líquido a extrudir. 

Para um grande número de sistemas argilosos, a extrusão obedece à seguinte equação 

(Janney, 1982): 

 
s

l

ρ w
-
ρ λ

vσ =C e
 ⋅
  ⋅ ⋅  Equação 47 

onde: 

σv – tenção de cedência (bar); 

C – constante; 

ρs – massa volúmica dos sólidos (g/cm3); 

ρl – massa volúmica do líquido (g/cm3); 

λ – floculação (%); 

w – teor de água (%) 

 

A extrusão, de um dado sistema, é tanto mais fácil quanto menor for a tenção de cedência 

para a qual ele se deforma de modo permanente. A extrusão é avaliada através da tenção de 

cedência e classifica-se em: 

- Extrusão dura: σv = 3–5 bar; 

- Extrusão semi-dura: σv = 1,6 bar; 

- Extrusão mole: σv = 0,8 bar. 

 

A Figura 39 apresenta as curvas de pressão/fluxo de extrusão para várias argilas, de acordo 

com o teor de humidade. Verifica-se que a curva para a “ball-clay se assemelha ao 

comportamento plástico e a curva do caulino aproxima-se do comportamento Binghamiano. 

O controle da extrusão deve ser o mais eficiente possível, de forma a poder evitar a 

ocorrência de defeitos durante as etapas do processo cerâmico, ou no produto final. Nos 

macrodefeitos típicos da extrusão estão incluídos: empeno, laminação, escamação, fissuração, 
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segregação e contaminação. Nos microdefeitos está incluída a porosidade e as inclusões 

(Robinson, 1978). 

 

Figura 39 – Curvas de pressão/taxa de extrusão para o caulino e a”ball-clay” 
(adaptado de Worrall, 1975) 

A extrusão é efectuada numa extrusora (fieira) onde a argila, ou a pasta argilosa são forçadas 

sob a acção de um parafuso (sem-fim) com velocidade controlada, a percorrer o interior de um 

cone. Um bocal com abertura de secção e forma variáveis é colocado no vértice deste cone, de 

forma a proporcionar a obtenção de uma lastra. O fluxo produzido pela extrusão, à medida que a 

argila, por acção do parafuso, é forçada a avançar na direcção paralela ao seu eixo, causa 

também um fluxo de sentido inverso, devido ao escoamento do material entre a asa da rosca do 

parafuso e as paredes internas do cone. O fluxo é distorcido devido ao bocal e à secagem da 

argila ou da pasta argilosa que ocorre durante este processo. 

A extrusão foi realizada numa extrusora Netzsch 250/05, à pressão de vácuo ≈ -85 Pa, com 

bocal de conformação de secção rectangular (2,5x1,0 cm), a partir da qual se obtém uma lastra 

com cerca de 50 cm de comprimento. 

É nesta fase que o controlo da extrusão se deve efectuar de modo a que a lastra tenha uma 

compactação e organização regulares, evidenciadas pela inexistência de rebarbas e pequenas 

fendas nos vértices da lastra, e também pela textura homogénea do interior da mesma. Muitas 

vezes é necessária nova adição de água à matéria-prima e algumas passagens da mesma pela 

extrusora, de modo a obterem-se estas características que facilmente se observam a olho nu. 

A lastra é colocada em cima de suportes de madeira, de forma a proporcionar o corte da 

mesma em provetes e a marcação dos mesmos. Os provetes paralelepipédicos com cerca de 

12 cm de comprimento são referenciados e marcados com um número. Posteriormente, nos 

provetes são percutidas simultaneamente duas marcas (sulcos) distanciadas 10,0 cm. 

Os provetes ficam em repouso cerca de 12 horas para que a humidade evapore lentamente à 

temperatura ambiente, que ronda 20 ºC. 
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5.3.30.3.3. Conformação por prensagem 

O sector da telha, assim como o sector do revestimento utiliza a conformação por prensagem 

unidireccional (mais antiga) ou prensagem isostática (mais recente). A conformação por 

prensagem foi necessária para a execução dos provetes de porcelanato. 

As etapas mais importantes que antecedem o processo laboratorial de conformação por 

prensagem serão sucintamente abordadas. 

 

5.3.30.3.3.1. Mistura 

Dada a impossibilidade de misturar as matérias-primas aquando da moagem, foi necessário 

misturá-las por diluição. 

A mistura das várias matérias-primas, que constituíram as pastas para a feitura do 

porcelanato, foi efectuada por via húmida num diluidor a 2500 rpm durante 30 min. A concentração 

de sólidos da pasta foi de 2 kg de sólidos para 3 l de água. 

Após a mistura das matérias-primas por diluição, procedeu-se à secagem desta a 110±1 ºC e 

posterior desagregação mecânica da mesma. A partir desta etapa, a mistura das várias matérias-

primas é manuseada no estado sólido, pelo que a designaremos por pó, em substituição de pasta. 

Esta operação também é eliminada no processo industrial, à semelhança do passo anterior. 

 

5.3.30.3.3.2. Granularidade 

Foi necessário controlar a granularidade do pó, uma vez que esta, após a desagregação, não 

é suficientemente fina e homogénea quanto a desejada. Desta forma, procedeu-se à crivagem 

manual, por via seca, do pó desagregado através do peneiro ASTM # 50 (300 µm) com ajuda de 

uma trincha, e à moagem em almofariz de porcelana, do resíduo não passante que foi 

posteriormente reintroduzido no pó. 

A etapa seguinte possibilita a obtenção de agregados esferoidais de granulometria superior a 

2 mm e desta forma foi necessário assegurar que todo o pó possuísse granulometria abaixo de 

2 mm. Este processo de selecção granulométrica compreendeu a passagem manual pelo peneiro 

ASTM #10 (2 mm), com ajuda de uma trincha, dos agregados esferoidais humedecidos. 

À semelhança dos processos anteriores, em termos industriais esta fase é suprimida, uma 

vez que a atomização providencia agregados esferoidais com as dimensões granulométricas 

abaixo de determinado valor, previamente estabelecido. 

 

5.3.30.3.3.3. Humedecimento e granulação 

Uma vez mais, dada a impossibilidade instrumental, em termos industriais esta operação é 

efectuada de forma “inversa”, ou seja, a barbotina na forma liquida é atomizada, logo, é-lhe 

retirada humidade, ao passo que no nosso caso, a mistura está na forma de pó seco, logo é 

necessário acrescentar alguma humidade de modo a facilitar a conformação por prensagem, 
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facilitando o empacotamento e empilhamento das partículas, aumentando a massa volúmica do 

provete prensado. 

A atomização, consiste em retirar “instantaneamente” por acção de uma fonte de calor, a 

água de uma barbotina, por injecção e aspersão desta numa câmara de secagem e posterior 

queda livre, agregando as partículas sólidas em grânulos esferoidais, com granulometria 

homogénea e fina, de modo a facilitar e favorecer a prensagem. 

O processo manual de humedecimento consistiu em borrifar o pó seco com água até este 

atingir uma humidade pré-estabelecida entre 4% e 6%. 

O processo manual de granulação consistiu na agitação, com movimentos aleatórios, de um 

tabuleiro, onde se colocou o pó humedecido. 

O pó granulado foi deixado em repouso, num recipiente fechado, durante 24 horas, para 

completa homogeneização. 

A agitação, conjuntamente com a adição de água, provoca a agregação das partículas 

sólidas, formando agregados esferoidais de dimensões variadas. 

 

5.3.30.3.3.4. Dosagem 

O processo de dosagem consiste na separação de uma determinada quantidade de pó 

granulado, pesado numa balança, necessário ao enchimento do molde ou matriz de prensagem. 

Desta forma, pesou-se cerca de 200 g de pó granulado, necessário ao enchimento das três 

matrizes ou moldes que vão conformar os provetes prensados. 

 

5.3.30.3.3.5. Prensagem 

A prensagem representa o processo cerâmico de compactação de pós e pode ser abordada 

segundo várias vertentes: a clássica, a mecânica e a microscópica. A abordagem clássica 

compara o comportamento dos sistemas submetidos a prensagem, através da análise das 

relações pressão-densidade, do coeficiente de pressão radial e do coeficiente de atrito com a 

parede do molde (matriz). A abordagem mecânica explica as variações de densidade nos 

compactos prensados, não explicáveis pela abordagem clássica, e recorre à mecânica dos meios 

contínuos e ao cálculo por elementos finitos. A abordagem microscópica estuda a microestrutura 

do compacto, procurando explicar a distribuição dos poros e a anisotropia (Fonseca, 2000). 

A operação de conformação, por prensagem seca ou semi-seca divide-se nas seguintes 

etapas: enchimento da matriz, aplicação da força de compactação através dum cunho (primeira 

prensada), ligeiro alívio da força de compactação (desaerização), reaplicação da força de 

compactação (prensagem final), alívio da força de compactação e remoção do corpo conformado 

do interior da matriz. 

O tipo de prensagem utilizada na conformação dos provetes de porcelanato foi uniaxial e 

realizado numa prensa Gabbrielli. 
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A microestrutura das superfícies dos corpos de prova, obtida por este método de prensagem, 

revelou-se bastante aceitável. 

Os provetes obtiveram-se pela cunhagem de cerca de 65 g de pó, à pressão de cerca de 250 

kgf/cm2. As dimensões dos mesmos são de 10,0×5,0 cm (comprimento × largura) por 

aproximadamente 0,5–0,8 cm de espessura. 

 

5.3.30.4. Reologia 

A reologia (“rheology”), em sentido lato, é a ciência que estuda a origem, a natureza e as 

características de fluxo e de deformação da matéria, ocupando um vasto domínio da mecânica de 

sólidos e de fluidos. Em termos mais precisos, compete à reologia a definição da relação entre a 

força e as grandezas cinemáticas, ou seja, a discriminação da condição de fluxo e de deformação 

que a aplicação de um campo de forças produz num material. O comportamento de um dado 

material varia em função das condições a que este material é submetido, tais como, tensão de 

deformação, velocidade de deformação, duração da solicitação (tempo) e temperatura. 

O modelo mais simples para expressar o comportamento de um corpo sólido é o sólido de 

Euclides. Neste sólido indeformável, a deformação é nula, qualquer que seja a força externa 

aplicada. A deformação de um corpo é entendida como a aquisição de uma nova e diferente 

configuração espacial. A deformação dos materiais divide-se em deformação elástica (temporária) 

e deformação plástica (permanente). Na deformação linear elástica, as deformações são 

proporcionais às tensões aplicadas e independentes do tempo. Após a remoção da força externa, 

a estrutura do material recupera a sua condição inicial. A deformação linear elástica obedece à Lei 

de Hooke: 

 
0

lσ = E ε = E
l
∆

⋅  Equação 48 

onde: 

σ – tensão (Pa); 

E – módulo de Young ou de elasticidade (Pa); 

ε – deformação; 

∆l – diferença entre o comprimento final e inicial (m); 

l0 – comprimento inicial (m). 

 

Na deformação plástica, não se aplica a Lei de Hooke porque a relação entre a força externa 

aplicada e a deformação não é linear, dado que, após a remoção da força, a estrutura do material 

não recupera a sua condição inicial, conservando-a permanentemente. 

Na realidade não existem sólidos perfeitamente elásticos, nem idealmente plásticos. A 

relação entre a tensão aplicada a um corpo e a sua deformação expressa-se em três fases 

distintas. Numa primeira fase, o corpo apresenta comportamento linear elástico; com o aumento 
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da tensão e atingindo o limite de elasticidade, o corpo apresenta comportamento plástico; na 

última fase, continuando a aumentar a força, verifica-se que o corpo atingirá o limite plástico e 

entrará na ruptura. 

No comportamento plástico, os materiais dúcteis, possuem grande capacidade de 

deformação, antes de atingiram a ruptura. Se esta capacidade for muito baixa ou nula, designam-

se materiais frágeis. 

Uma substância diz-se fluida, quando as moléculas que a compõe não ocupam uma posição 

fixa, como as que se encontram numa substância no estado sólido, apresentando, ao invés, 

determinados graus de liberdade regidos por forças atractivas, mas não tantos como as moléculas 

que se encontram numa substância no estado líquido. 

Considere-se uma unidade de volume de um fluido constituído por um número infinito de 

planos lamelares, paralelos, de comprimento infinito e onde as distâncias entre planos sejam 

suficientemente próximas entre si, de modo que as perturbações nos extremos possam ser 

desprezadas. Se se induzir um movimento a esse fluido através de uma força externa, o fluxo 

pode adquirir movimento translacional, rotacional, telescópico e torsional e, no caso de ser 

extensional ou compressional, divide-se em planar, uniaxial e biaxial (Lapasin, 1994). 

Todas estas considerações são válidas apenas para fluxo translacional e regime laminar ou 

de Stokes, isto é, fluxo onde todos os planos do líquido se movam paralelos uns aos outros. No 

regime de transição ou de Allen e no turbilhonar ou de Newton, as considerações a seguir 

descritas deixam de se aplicar. O número de Reynolds (Re) define estes tipos de regime. No 

regime laminar Re < 1, no regime de transição, Re varia entre 1 e 100 e no regime turbilhonar Re 

> 100. 

O modelo mais simples para expressar o comportamento de um fluido é o fluido de Pascal. 

Este fluido perfeito, é incompressível e nenhuma tensão tangencial pode existir em qualquer 

elemento do fluido. 

 

Figura 40 – Fluxo laminar 
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A Figura 40 apresenta o modelo de fluxo em regime laminar com dois planos paralelos, de 

área (A), produzindo a deformação de um fluido como resultado da aplicação de uma força de 

cizalhamento. Uma força tangencial, de cizalhamento ou de corte (F), quando aplicada na lâmina 

superior, provoca um movimento ou deslizamento na direcção da força aplicada. Nestas condições 

exerce-se uma tensão de cizalhamento (τ) no fluido intersuperfícies. 

O fluido na área [abcd] escoa para uma nova posição [ab´c´d], onde cada partícula fluida se 

move paralelamente à superfície a velocidade (v), variando linearmente de zero na superfície 

estacionária (referência) até (V) na superfície superior. Assim temos que: 

 A VF=
X
⋅

η  Equação 49 

onde: 

η – viscosidade do fluido. 

 

Mas, F
A

τ = , logo: 

 V
X

τ = η  Equação 50 

onde: 

V
X

 – velocidade de deformação angular do fluido. 

 

Esta velocidade de deformação angular é a velocidade com que o ângulo bad diminui, e, 

como tal, representa um gradiente de velocidade, que se denomina velocidade de corte e que se 

expressa por dv=
dx

G . Deste modo, surge a Lei de Newton para fluidos viscosos: 

 τ = η ⋅G  Equação 51 

onde: 

τ – tensão de cizalhamento (“shear stress”) ou de corte (Pa); 

η – viscosidade (Pa·s); 

G – velocidade de corte (“shear rate”) ou de cizalhamento (Hz). 

 

A viscosidade (“viscosity”) pode ser definida como a propriedade pela qual um fluido oferece 

resistência ao cizalhamento ou à fluência. A viscosidade dinâmica (ou absoluta), ou simplesmente 

viscosidade, representa a razão entre a tensão de corte e a velocidade de corte. A relação entre a 
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viscosidade dinâmica e a massa volúmica designa-se viscosidade cinemática. A fluidez (“fluidity”) 

é recíproca da viscosidade. 

Os fluidos podem ser designados como Newtonianos e não Newtonianos ou de Stokes. Nos 

fluidos Newtonianos, que compreendem a maior parte dos líquidos “puros” (água, álcool, glicerina, 

…), existe uma relação linear entre a velocidade de corte aplicada e o valor da tensão de 

cizalhamento resultante. Em tais casos, a viscosidade permanece constante, sendo independente 

da velocidade de corte. Nos fluidos de Stokes, que compreendem a maior parte das suspensões 

de sólidos, existe uma relação não linear entre a velocidade de corte aplicada e o valor da tensão 

de cizalhamento resultante. Nestes sistemas, a viscosidade depende da velocidade de corte, e, 

por isto, o termo viscosidade não tem significado preciso. Define-se assim, o termo viscosidade 

aparente, como a relação entre a tensão e a velocidade de corte para um determinado ponto do 

reograma. Os reogramas representam em gráfico o comportamento reológico (velocidade de 

corte, tensão de corte, viscosidade, tempo) dos materiais. 

Os modelos que descrevem comportamentos reológicos mais complexos são habitualmente 

classificados em duas categorias: visco-elásticos e viscoplásticos. Os materiais visco-elásticos 

combinam as características de um sólido elástico (sólido de Hooke) e de um fluido de Newton. Os 

materiais viscoplásticos integram as características dos fluidos de Stokes (fluidos não 

Newtonianos) e dos sólidos plásticos. 

Existem vários comportamentos de fluidos não Newtonianos: plástico, pseudoplástico, 

Binghamiano, reofluidificante, dilatante (reo-espessante), tixotrópico e reopéctico. Os fluidos de 

comportamento Binghamiano e plástico apresentam uma curva de velocidade de corte versus 

tensão de cizalhamento que não passa na origem. Isto significa que é necessário fornecer uma 

tensão mínima de cedência (“yield stress”) para que o sistema comece a fluir a partir de um 

determinado valor superior a zero (“yield value” - τ’). Esta situação é vulgar no sistema água-argila 

desfloculadas e aumenta, naturalmente, com a concentração de sólidos da suspensão. 

Os sistemas que obedecem à Lei de Bingham regem-se pela seguinte expressão: 

 o'τ = τ + η ⋅G  Equação 52 

onde: 

τ – tensão de cizalhamento ou de corte (Pa); 

τ' – tensão mínima de cizalhamento ou de corte (Pa); 

ηo – viscosidade dinâmica (Pa·s); 

G – velocidade de corte ou de cizalhamento (Hz). 

 

A viscosidade cinemática representa a razão entre a viscosidade dinâmica e a densidade, e 

expressa-se em metro quadrado por segundo (m2/s). 

Os comportamentos plástico (como tensão de cedência mínima) e pseudoplástico (sem 

tensão de cedência mínima) expressam a diminuição da viscosidade aparente duma suspensão 
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de argila com o aumento da tensão de corte. Admite-se que a elevada viscosidade aparente seja 

devida à formação de estruturas inter-partículas com tendência para a formação de agregados. As 

estruturas formadas têm que ser decompostas para que o sistema comece a fluir, podendo ser 

necessária uma tensão mínima de cedência. O aumento progressivo da tensão de corte rompe 

progressivamente os agregados, individualizando as partículas que os constituem, diminuindo a 

interferência inter-partículas e, consequentemente, a viscosidade. Esta destruição das estruturas 

comporta-se como uma desfloculação mecânica que é instável e reversível, pois, terminado o 

efeito da tensão de corte, as estruturas que haviam sido desfeitas voltam a reconstruir-se (Gomes, 

2002). Por vezes é difícil distinguir um comportamento plástico dum comportamento 

pseudoplástico (Worrall, 1975), assim como, distinguir um comportamento reofluidificante dum 

comportamento pseudoplástico, podendo este último ocorrer em suspensões com partículas 

assimétricas que tendem a orientar-se de acordo com direcção da força. 

Os comportamentos plástico e pseudoplástico podem ser expressos pela Lei de Casson: 

 ( )2

o'τ = τ + η ⋅G  Equação 53 

onde: 

τ – tensão de cizalhamento ou de corte (Pa); 

τ' – tensão mínima de cizalhamento ou de corte (Pa); 

ηo – viscosidade na tensão mínima de cizalhamento ou de corte (Pa·s); 

G – velocidade de corte ou de cizalhamento (Hz). 

 

O comportamento pseudoplástico apresenta na Equação 53 τ' = 0. 

Os sistemas reológicos, onde a viscosidade aparente aumenta com a velocidade de corte, 

designam-se dilatantes ou reo-espessantes (“shear thickening”). Os fluidos com comportamento 

dilatante apresentam um aumento da viscosidade aparente com o aumento da velocidade de 

corte. Estão normalmente associados a sistemas estáveis de elevada concentração de sólidos, 

onde as partículas se encontram próximas da densidade máxima de empacotamento, e resultando 

do facto de o movimento destes sistemas ter lugar apenas por aumento da distância entre 

partículas. Pelo contrário, o comportamento reofluidificante (“shear thinning”) é o mais observado 

em suspensões floculadas de concentração moderada, com partículas de pequena dimensão. A 

viscosidade aparente diminui com o aumento da velocidade de corte, não havendo tensão mínima 

de cedência, mas uma ruptura gradual da estrutura dos flocos com o aumento da tensão aplicada. 

O modelo matemático que exprime o comportamento reofluidificante e dilatante é a Lei de 

Ostwald-de-Waele: 

 nkτ = ⋅G  Equação 54 

onde: 
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τ – tensão de cizalhamento (Pa); 

k – coeficiente de consistência (Pa·s); 

G – velocidade de corte (Hz); 

n – índice de escoamento. 

 

O índice de escoamento caracteriza o desvio em relação ao comportamento Newtoniano (n = 

1). O fluido é reofluidificante se n < 1 e reo-espessante se n > 1 (Wu & Hargus, 1992). 

Tanto o comportamento reofluidificante como o dilatante podem não ter início na origem e, 

neste caso, o modelo reológico está de acordo com a Lei de Herschel-Bulkley: 

 n' kτ = τ + ⋅G  Equação 55 

onde: 

τ – tensão de cizalhamento (Pa); 

τ' – tensão mínima de cizalhamento ou de corte (Pa); 

k – coeficiente de consistência (Pa·s); 

G – velocidade de corte (Hz); 

n – índice de escoamento. 

 

Nos fluidos com comportamento tixotrópico, a curva é ascendente para valores crescentes de 

velocidade de corte e descendente para valores decrescentes de velocidade de corte. A tixotropia 

expressa-se em Pa/s e representa a diferença entre a área da curva ascendente e área da curva 

descendente: 

 A = ( )d  = ( )dτ τ τ∫ ∫G G G  Equação 56 

onde: 

A – área da curva (Pa/s); 

τ – tensão de cizalhamento (Pa); 

G – velocidade de corte (Hz). 

 

As duas curvas não são coincidentes, formando uma histerese que pode ou não cruzar-se. 

Nestes sistemas, a viscosidade aparente para uma determinada velocidade de corte, depende da 

quantidade de deformação que já foi dispendida e não tem que passar impreterivelmente pela 

origem. Algumas suspensões de argila, quando deixadas em repouso durante algum tempo, 

tornam-se mais viscosas (mais espessas), assemelhando-se a géis. Porém, se forem 

posteriormente sujeitas a agitação vigorosa, tornam-se fluidas, e voltam ao estado inicial após 

novo repouso. Esta propriedade reversível, que representa o fazer e desfazer de agregados de 

partículas, é dependente do tempo de repouso e define a transição gel-sol-gel. 
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Os fluidos com comportamento reopéctico (ou antitixotrópico) apresentam, dependendo do 

tempo, um aumento de viscosidade aparente com a velocidade de corte, sendo os sentidos da 

curva ascendente e descendente inversos do comportamento tixotrópico. A reopexia expressa-se 

igualmente em Pa/s e representa também a diferença entre a área da curva ascendente e a área 

da curva descendente, apresentando no entanto um valor negativo, uma vez que a área da curva 

ascendente tem valor inferior à área da curva descendente. De igual forma, este tipo de 

comportamento pode não passar pela origem e as respectivas curvas ascendentes e 

descendentes podem ou não cruzar-se. 

A Figura 41 apresenta o comportamento reológico dos vários tipos de fluidos. 

 

Figura 41 – Comportamentos reológicos dos vários tipos de fluidos 
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Em certas aplicações industriais, nomeadamente na indústria cerâmica, são utilizados 

sistemas água-argila, sob a forma de suspensões generalizadamente aquosas, por vezes com 

concentrações de sólidos relativamente altas, habitualmente desfloculadas (sistemas estáveis) ou 

com alguma floculação (sistemas instáveis). O modo como uma suspensão água-argila se 

comporta do ponto de vista reológico é o modo como a suspensão se deforma e flui quando 

sujeita a uma tensão de cizalhamento ou corte. 

Esta propriedade tem uma importância extraordinária para a indústria consumidora de 

matérias-primas minerais na forma de pastas cerâmicas. Uma suspensão desfloculada 

proporciona depósitos mais densos, mais coesos e menos permeáveis, enquanto que uma 

suspensão floculada ocasiona depósitos estruturalmente mais abertos e, consequentemente, 

menos coesos e mais permeáveis. A conformação dos corpos cerâmicos requer bons 

conhecimentos das propriedades reológicas das pastas cerâmicas e das matérias-primas que as 

constituem. 

Na dispersão das suspensões intervêm uma componente mecânica e uma componente 

química. A componente química permite o controle da estabilidade da suspensão através da 

adição, em quantidade adequada, de determinados agentes químicos, designados desfloculantes 

ou dispersantes, até ser obtida a viscosidade aparente desejada, ou a menor possível para uma 

determinada concentração de sólidos. 

Nas suspensões de caulino utilizadas nos processos cerâmicos, dispersão significa 

desfloculação, isto é, dispersão mecânica seguida de dispersão química, de modo a obter-se uma 

suspensão uniforme e estável. 

A Figura 42 apresenta o comportamento geral de uma suspensão exibindo quatro zonas com 

características distintas (Barnes et al., 1989). 

I II III IVlog η

log G
 

Figura 42 – Comportamento geral de uma suspensão 

A baixas tensões de corte a suspensão exibe viscosidade constante (zona I). Nesta zona, as 

forças atractivas (electroquímicas) sobrepõem-se às forças repulsivas (hidrodinâmicas) e, assim, 

as pequenas deformações provocadas na estrutura da suspensão são anuladas, mantendo-se em 
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condições estacionárias. Se a suspensão estiver floculada, as forças atractivas provocam o 

aumento elevado da viscosidade e da tensão de cedência. A velocidades de corte mais elevadas 

(zona II), a viscosidade decresce pronunciadamente, como resultado da destruição gradual da 

estrutura da suspensão e/ou devido ao alinhamento das partículas na direcção do fluxo. 

A velocidade de corte elevada (zona III), as forças hidrodinâmicas predominam e, mesmo que 

a velocidade de corte aumente, a estrutura da suspensão permanece inalterada. Nesta região, a 

viscosidade permanece estacionária. Finalmente, a viscosidade pode aumentar devido ao 

movimento das partículas de lâmina para lâmina oferecendo grande resistência ao fluxo (zona IV). 

De uma forma geral, a totalidade da curva não pode ser determinada experimentalmente num 

só ensaio devido aos constrangimentos do sistema de medida. 

Os ensaios reológicos podem-se executar em estado estacionário ou não estacionário. O 

estado estacionário (“steady state”) refere-se à aquisição de dados em condições tais que o 

sistema esteja completamente em equilíbrio, ou muito próximo disso. 

O comportamento reológico de suspensões de matérias-primas cerâmicas (argilosas e não 

argilosas) depende de vários parâmetros: 

- Características da matéria-prima: composição mineral, propriedades físicas e químicas, 

carga eléctrica global, forma, tamanho e distribuição das partículas e impurezas 

presentes; 

- Preparação da suspensão: tipo e tempo de mecanização, características e quantidades 

dos aditivos; 

- Tipo, quantidade e concentração de desfloculantes: orgânicos ou inorgânicos, catiónicos 

ou aniónicos, cadeia longa ou cadeia curta e solubilidade; 

- Tipo de suspensão: pH e concentração de sólidos; 

- Características químicas da água: pH, concentração de Na+, K+, Mg2+, Ca2+, Cl-, 2-
4SO  e 

-
3HCO , H4SiO4 solúvel, colóides de ferro hidratado, matéria orgânica coloidal e dissolvida; 

- Temperatura. 

 

Em termos muito simplistas, a reologia de uma suspensão de caulino depende, e excluindo a 

quantidade e o tipo de electrólito utilizado, da distribuição dimensional das partículas do caulino e 

da concentração de sólidos da suspensão. Para uma concentração de sólidos entre 45%, 50% e 

55–60%, a suspensão passa, respectivamente, de comportamento plástico a pseudoplástico; de 

nula a alta tensão de cedência; e de nula a alta tixotropia. 

Pozzi (1994) cita que uma suspensão de caulino com uma distribuição unimodal a 2,5 µm 

apresenta comportamento dilatante. Com uma distribuição granulométrica mais vasta entre 1 e 10 

µm, a suspensão apresenta um comportamento plástico com tensão de cedência e baixa 

tixotropia. 

Outro modo de controlar a reologia de uma suspensão de caulino reporta-se ao uso do tipo, 

quantidade e concentração de desfloculante. Vários poderão ser os desfloculantes utilizados, com 
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predominância para os sais de sódio: pirofosfato, tetrapirifosfato, tripolifosfato, poliacrilato, 

hexametafosfato, metassilicato e hidróxido e ácidos de sódio: acrílico e metacrílico e várias 

poderão ser as suas concentrações. O desfloculante mais utilizado é o silicato de sódio, 

secundarizado pelo carbonato de sódio e, por vezes, uma mistura de proporções variáveis destes 

dois sais. A desfloculação de suspensões de caulino com silicato de sódio, xNaO·ySiO2·zH2O, 

ocorre devido à dissociação e combinação do ião silicato com os catiões bivalentes (Ca2+ e Mg2+) 

floculantes, formando silicato de cálcio ou de magnésio insolúvel. O aumento da concentração de 

iões de silicato promove a remoção dos catiões floculantes bivalentes, adsorvidos às partículas 

argilosas promovendo pontos de troca por iões de sódio, que incrementam a mudança de carga 

global da partícula, favorecendo o arranjo bordo-bordo entre elas em detrimento do arranjo bordo-

face antecedente (Figura 43). 

 

Figura 43 – Arranjo das partículas argilosas em função do catião de troca predominante 

A eficiência relativa do desfloculante depende da capacidade do anião em formar sais de 

magnésio e cálcio insolúveis. É por isto, que o silicato de sódio é mais efectivo que qualquer outro, 

dado que o silicato de cálcio, formado após a dissociação deste, é muito pouco solúvel, para 

temperaturas baixas. O efeito da concentração iónica na viscosidade de sistemas argilosos é 

apresentado por O’Conner & Carty (1998). 

Mais recentemente, alguns autores (Carty et al., 2000) referem, contra a tendência aceite, 

que o catião Na+ não é dispersante mas floculante, que o respectivo anião é adsorvido pela 

partícula coloidal em detrimento do Na+ e que a estabilidade da suspensão, avaliada pelo 

potencial zeta, ignora as contribuições estéreas e dispersivas do sistema. 

Para além da interacção iónica dependente do desfloculante, existem outras substâncias e 

outros mecanismos que regem a estabilidade das suspensões argilosas: agentes tensioactivos, 

polímeros (estabilização estérea, floculação por formação de pontes e estabilidade e floculação 

por depleção) e polielectrólitos. 

As interacções dependentes do pH, na face e no bordo das partículas argilosas (Figura 33c), 

são resultantes da concentração de H3O+ ou de OH–. A carga superficial da face de uma partícula 

de caulinite é independente do pH e apresenta valor global negativo como resultado da 

substituição isomórfica de átomos da rede cristalina, por outros de valência inferior. A 

desfloculação de suspensões de caulino obtém-se para valores de pH ≈ 8, ou seja, quando a 

carga eléctrica superficial do bordo é nula ou muito próxima de zero, permitindo uma aglomeração 
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das partículas tipo face-face. Pelo contrário, a floculação ocorre a pH ≈ 4, quando a carga eléctrica 

superficial do bordo da partícula é positiva, levando a uma aglomeração do tipo bordo-face em 

castelo de cartas (Figura 44). 

 

Figura 44 – Distribuição das cargas eléctricas na partícula argilosa e aglomeração 
resultante (adaptado de Bohlmann et al., 2000) 

A pH ≈ 12, a aglomeração das partículas é, maioritariamente, do tipo bordo-bordo. As forças 

de natureza electroestáticas estão, assim, relacionadas com a floculação/dispersão obtida através 

das variações do pH do meio (Figura 44). 

Lagaly (1989) refere que o fluxo de dispersões de caulino é determinado de forma decisiva 

pelos contactos bordo(+)–face(-) em meio ácido e pelos contactos face(-)–face(-) em meio 

alcalino. A formação dos diferentes tipos de aglomeração depende também da relação Ca+/Na+. O 

cálcio promove a aglomeração das partículas com contactos do tipo face(-)–face(-) e a 

estabilização destas dispersões. 

A presença de sulfatos e carbonatos em pequena quantidade, tanto nos caulinos como na 

água (solúveis), incrementa a viscosidade da suspensão (Baran et al., 1995; Bougher et al., 1996; 

Leese et al., 1997). O aumento da quantidade de sulfatos promove o aumento da quantidade de 

desfloculante necessário para a desfloculação (Schelker et al., 1996). O uso de desfloculante 

aumenta quando a água é dura (Leese & Maguire, 1996). 

O envelhecimento (”ageing”), natural ou artificial, é outro dos processos de controlo reológico 

de uma suspensão de caulino. De forma geral, e para a mesma concentração de sólidos, 

quantidade de desfloculante e temperatura, a viscosidade aparente de uma suspensão de caulino 
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e “ball-clay” aumenta com o tempo de armazenamento, assim como aumenta a tensão mínima de 

cedência com o aumento do envelhecimento (Rasekh et al., 1987). 

A agitação, a homogeneização, a moagem e os ultra-sons aceleram o envelhecimento. Tal 

facto, explica-se, em grande medida, pela delaminação dos empilhamentos de caulinite, se estes 

existirem, pela quebra de agregados e pela redução do tamanho da partícula provocado pelas 

elevadas velocidades de cizalhamento, não sendo de desprezar, assim como no envelhecimento 

natural, os efeitos de natureza química. 

Conde-Pumpido et al. (1988) para o sistema caulino/água com caulinos da Galiza e Caramés 

et al. (1999), com caulinos do Noroeste de Portugal, põem em evidência a influência da 

granulometria e do estado de agregação das partículas na reologia dos caulinos. A viscosidade é 

condicionada também por certas impurezas que podem estar presentes nos caulinos, tal como 

matéria orgânica. A presença de sais solúveis origina viscosidades mais altas, particularmente 

para baixas tensões de corte. 

Estudos reológicos de regime laminar em estado estacionário são apresentados por Amorós 

et al. (1999) em suspensões de caulino com concentração de sólidos e quantidade de 

desfloculante variável. 

Diz (1984) estudou o comportamento reológico de suspensões de caulinos e “ball-clays”, para 

compressão e enchimento, em função do estado de agregação das partículas de caulinite. Calil 

(1972) estudou o comportamento reológico de barbotinas de caulinos brasileiros utilizados na 

cerâmica sanitária. 

 

5.3.30.4.1. Ensaio de viscosidade (curva de desfloculação) 

O ensaio de viscosidade, vulgarmente designado como curva de desfloculação, tem por 

finalidade estudar e conhecer o comportamento fluido ou viscoso de uma determinada quantidade 

de argila em suspensão (“slip concentration”), à medida que se adicionam pequenas quantidades 

de um determinado desfloculante ou dispersante. A quantidade de desfloculante necessária para a 

suspensão argilosa atingir uma determinada viscosidade aparente designa-se teor óptimo de 

desfloculante (“deflocculant demand”). Este ensaio permite ainda, caso seja necessário, 

determinar a máxima concentração de sólidos (“casting concentration”) de uma suspensão 

argilosa desfloculada a 5 P (“casting viscosity”). 

A concentração de sólidos, ou densidade de trabalho das suspensões, deve variar entre 1550 

g/l a 1570 g/l para o barro branco e 1700 g/l para o barro vermelho ou pastas. 

Todas as matérias-primas argilosas foram ensaiadas com a concentração de sólidos 1550 g/l, 

utilizando água destilada para o efeito. A curva de viscosidade foi obtida recorrendo a um 

viscosímetro Brookfield RVT, utilizando silicato de sódio L-60 50% (p/p) como agente desfloculante 

numa suspensão à temperatura de 25±1 ºC. A percentagem de desfloculante em peso é relativa 

ao peso da matéria-prima seca. 
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A utilização generalizada, nos vários ensaios, de silicato de sódio L-60 50% (p/p) da Solvay 

Portugal como agente desfloculante, em detrimento dos desfloculantes utilizados vulgarmente em 

laboratório, deve-se ao facto de ser um desfloculante muito eficiente para a maioria das argilas e 

de a generalidade da indústria cerâmica Portuguesa o utilizar na concentração referida. Esta 

variedade de sal alcalino de produção exclusiva em Portugal apresenta preço de custo bastante 

reduzido. 

Para concentração de sólidos entre 57% (1545 g/l) e 70% (1750 g/l), os caulinos comercias 

apresentam valores de teor óptimo de desfloculante (silicato de sódio) entre 0,3–1,7% para a 

viscosidade aparente 0,5 Pa·s e as “ball-clays” comerciais, para a mesma viscosidade aparente e 

concentração de sólidos entre 65% (1670 g/l) e 70% (1750 g/l), apresentam valores de teor óptimo 

de desfloculante (silicato de sódio + carbonato de sódio), a variar desde 0,1% a 1,3%. 

O Anexo III.9 apresenta o procedimento experimental para a obtenção da curva de 

viscosidade. 

 

5.3.30.4.2. Ensaio de velocidade de corte/tensão de corte 

O comportamento reológico em regime laminar e estado não estacionário das matérias-

primas argilosas providenciou os reogramas: velocidade de corte versus tensão de corte e 

velocidade de corte versus viscosidade. 

A instrumentação consistiu num conjunto Haake Rheometer de rotação coaxial (cilindro de 

rotação interior e cilindro exterior fixo), contendo os seguintes componentes: Rotovisco RV 20, 

Rheocontroller RC20, unidade de controlo de temperatura F3-C, sistema de medição M5 e sistema 

de sensores P: cilindro interior MV1P e cilindro exterior MVP. 

O tempo do ensaio foi de 2 min à temperatura de 25±1 ºC e a velocidade de corte variou 

entre 0 e no máximo 1000 Hz. 

A programação do ensaio e a aquisição de dados foram executadas através do programa 

informático Haake Rotation v2.3 e o tratamento dos mesmos no programa ThermoHaake RheoWin 

Pro v2.9 – Data Manager. 

A viscosidade aparente da suspensão foi ajustada a 500 cP num viscosímetro Brookfield RVT 

a 20 rpm, com haste n.º 2 à temperatura de 25±1 ºC, utilizando silicato de sódio L-60 50% (p/p) 

como agente desfloculante. 

 

5.3.30.5. Taxa de formação de parede (TFP) 

A taxa de formação de parede – TFP (“casting rate”) de uma suspensão argilosa (“slip 

casting”) relaciona a espessura de parede (“cake”) que essa suspensão forma, quando vertida 

num molde poroso, em função do tempo de residência dentro desse molde. 

O ensaio para a determinação da taxa de formação de parede é realizado a pressão 

ambiente constante. 
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O sucesso na formação de parede depende do controle reológico das suspensões argilosas, 

não argilosas ou das barbotinas (Wu, 1993; Crume & Dinger, 1994; Pozzi, 1994; Özel et al., 1999) 

e mesmo durante a preparação da suspensão a modificação de alguns parâmetros pode ser 

necessária de forma a obter as propriedades requeridas (Bougher, 1993; Kohut, 1994). 

A viscosidade de uma suspensão para enchimento afecta a densidade, a espessura e a 

qualidade da formação de parede e, por conseguinte, a taxa de formação de parede. 

As propriedades físicas das peças conformadas por enchimento e a viscosidade das 

suspensões para enchimento variam com a quantidade e concentração do electrólito. O aumento 

da quantidade de desfloculante reduz a taxa de formação de parede e torna os corpos verdes 

menos plásticos, com a consequente redução das características pretendidas (Kohut, 1992). O 

silicato de sódio favorece a produção de parede dura, por oposição ao carbonato de sódio que 

proporciona a formação de parede mole (Kelly, 1998). 

A suspensão água/argila deve ter a temperatura controlada de acordo com o uso industrial, a 

viscosidade aparente adequada, que vulgarmente se ajusta a 5 P podendo ir até 7 P e na 

concentração de sólidos da suspensão, vulgarmente designada por densidade. 

Habitualmente, para o barro branco, considera-se uma densidade entre 1550 g/l e 1570 g/l e 

para o barro vermelho ou pastas argilosas, toma-se uma densidade a rondar 1700 g/l. 

Para além da taxa de formação de parede, este ensaio permite-nos ainda obter dois 

parâmetros: um menos relevante, denominado perda de brilho e outro mais importante, designado 

desmoldagem. A perda de brilho não é mais do que o tempo necessário para a completa filtração 

da água que se encontra à superfície da parede interna da peça e que por isso perde o “brilho 

aquoso” que inicialmente apresenta. A desmoldagem corresponde ao tempo necessário que a 

peça no interior do molde demora a desenformar (desmoldar). 

A TFP é directamente proporcional ao quadrado (área) da espessura da parede e 

inversamente proporcional ao tempo de residência. A espessura da parede é directamente 

proporcional ao tempo de residência e inversamente proporcional ao tempo de desmoldagem. 

Os ensaios da taxa de formação de parede, da perda de brilho e da desmoldagem, foram 

realizados nas matérias-primas argilosas (fracção < 63 µm) de acordo com procedimento interno 

do CTCV (Anexo III.17) recorrendo a moldes de gesso cilíndricos (gesso/água = 1,2 p/p) com 

cerca de 8 cm de altura e 10 cm de diâmetro, apresentando uma cavidade cónica (molde da peça) 

com cerca de 4,5 cm de diâmetro no topo, 3,5 cm de diâmetro na base e 5,0 cm de altura. A 

suspensão foi preparada com as seguintes características: 1550 g/l de concentração e 500 cP de 

viscosidade aparente, aferida com o viscosímetro Brookfield RVT, haste n.º 2, 20 rpm e silicato de 

sódio L-60 50% (p/p) actuando como desfloculante. Os tempos de residência seleccionados foram: 

2, 5, 7 e 9 min para todas as matérias-primas. Os tempos de residência representam o tempo 

durante o qual a suspensão está dentro do molde. 

Na cerâmica sanitária, uma suspensão de caulino, com viscosidade aparente de 5 P, deve 

proporcionar uma taxa de formação de parede entre 0,2 mm2/min e 8,0 mm2/min, para 
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concentrações de sólidos que variam entre 62% e 69% e na cerâmica de mesa entre 0,3 mm2/min 

a 1,9 mm2/min, para concentrações de sólidos que variam entre 57% e 67%. 

Uma suspensão de “ball-clay”, para cerâmica sanitária, com viscosidade aparente de 5 P e 

concentração de sólidos de 1810 g/cm3, deverá apresentar valores de taxa de formação de parede 

que variem entre 1–2 mm2/min (Glasson, 1989) 

 

5.3.30.6. Taxa de filtração (TF) e índice de vazios (IV) 

A filtração (“filtration”) de uma matéria-prima argilosa reflecte a sua permeabilidade, isto é, a 

capacidade que essa matéria-prima tem de se deixar atravessar por uma determinada quantidade 

de água por unidade de tempo, quando submetida a uma pressão, por exemplo, ar comprimido ou 

dióxido de carbono (CO2). A relação entre a espessura do bolo formado e o tempo de duração da 

filtração dá-nos a taxa de filtração (“filtration rate”). Este ensaio permite, ainda, obter um valor para 

o índice de vazios (“void fraction”) da matéria-prima, repercutindo a porosidade da mesma. 

A cinética da TF é em tudo similar à cinética da TFP. A diferença reside no uso de pressão 

constante superior à pressão ambiente. 

Neste ensaio, utilizou-se um filtro-prensa da Baroid, de baixa pressão e baixa temperatura 

(BPBT). A Fann também fabrica um filtro-prensa com características similares. 

A taxa de filtração (TF) e o índice de vazios (IV) foram determinados de acordo com a norma 

ASTM C 866-77:1997 (Anexo III.18). 

À semelhança do que sucede na TFP, existe uma relação entre o tempo de filtração e o 

quadrado da espessura do bolo, formada a partir da suspensão. A TF está directamente 

relacionada com a pressão de filtração e com os vazios, e inversamente relacionada com a 

superfície específica dos minerais argilosos da suspensão, a razão sólido/líquido da suspensão e 

a viscosidade aparente da água à temperatura do ensaio. 

O índice de vazios do bolo varia consideravelmente, dependendo dos iões em solução que 

influenciam o empacotamento das partículas argilosas. A água que habitualmente é utilizada para 

misturar com as argilas deve ser a usada no ensaio, umas vez que as interacções entre os iões e 

a argila são consideráveis. 

De forma a comparar os resultados da TF com a TFP, as concentrações da suspensão de 

caulino, “ball-clay” e argila vermelha foi 1550 g/l, a viscosidade aparente 500 cP, aferida com 

viscosímetro Brookfield RVT, haste n.º 2, 20 rpm e utilizou-se silicato de sódio L-60 50% (p/p) 

como meio desfloculante. 

 

5.3.30.7. Secagem e curva de Bigot 

A água é um componente indispensável para a conformação de corpos cerâmicos à base de 

argila ou de pastas argilosas. Se foi necessário adicionar água em quantidades adequadas para 

que a argila ou massa argilosa pudesse ser conformada, é agora necessário retirar essa água, 

sem que sejam afectados significativamente a forma e o volume da peça cerâmica. Esta operação 
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designa-se por secagem e a sua execução implica alguns cuidados, de modo a manter a estrutura 

do corpo intacta. 

Quando se utilizam condições diversas para secar um corpo conformado, as curvas de 

secagem obtidas são geometricamente similares, e, se forem normalizadas, no que respeita à 

velocidade inicial e à humidade crítica média, todas elas se aproximam de uma curva média de 

secagem, denominada curva de secagem característica, definida pelo sistema (Fonseca, 2000): 
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 Equação 57 

onde: 

f – velocidade de secagem característica; 

Nv – velocidade de secagem por unidade de área superficial; 

Nw – velocidade inicial de secagem; 

φ – conteúdo característico de humidade; 

X – humidade média; 

X* – humidade de equilíbrio; 

Xcr – humidade média crítica. 

 

A curva de secagem característica deve satisfazer os seguintes critérios (Fonseca, 2000): 

a) Humidade crítica invariante e independente da humidade inicial; 

b) A curva característica é única e independente das condições externas. 

 

A secagem das peças verdes pode fazer-se à temperatura ambiente ou em ambiente artificial, 

para remover a água higroscópica. A secagem à temperatura ambiente é impensável em 

indústrias, até de pequena dimensão e só algumas, familiares, é que ainda utilizam este método 

extremamente económico mas demasiado lento. Como opção, utilizam-se secadores onde a 

secagem se faz de modo diverso e, geralmente, a temperaturas inferiores 100 ºC. 

Laboratorialmente, de forma a diminuir o tempo de secagem dos provetes, tenta-se imitar um 

secador industrial utilizando uma estufa com temperatura constante, de humidade não controlada 

e com capacidade de ventilação/exaustão. Se nada for dito em contrário, considera-se que a 

secagem em estufa ocorreu à temperatura de 110±1 ºC. 

Durante a secagem, ocorrem diminuições de volume cujas consequências podem ser 

benéficas (por exemplo, separação do corpo cerâmico do molde) e inconvenientes ou mesmo 

desastrosas do ponto de vista tecnológico (por exemplo, fendilhamento ou quebra do corpo). 

Quando um corpo cerâmico seca, por efeito do aumento da temperatura ambiente onde este está 

inserido, as películas, de água que envolvem as partículas (água ligada) e a água livre vão 
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evaporando progressivamente do exterior para o interior do corpo, favorecendo a aproximação das 

partículas estabelecendo contactos físicos mais estreitos. Esta aproximação inter-partículas 

evidencia-se, macroestruturalmente, pela retracção ou contracção com consequente diminuição 

das dimensões do corpo cerâmico e, por consequência, na diminuição volumétrica do mesmo. 

Inicialmente, a água higroscópica ocupa o volume de poros existente na estrutura do corpo 

cerâmico, diminuindo, por isto o contacto físico inter-partículas. Com a continuação da secagem, e 

a partir de certa altura, embora permaneça água no interior de alguns poros mais fechados e de 

menor dimensão, a contracção abranda substancialmente, acabando por parar e em alguns casos 

até, ser negativa, mesmo se no decurso da secagem a água retida nesses poros acabar por sair. 

O teor de água para o qual a contracção abranda substancialmente é denominado teor crítico 

de água ou ponto crítico (PC). 

O ponto crítico é o parâmetro tecnológico mais importante no processo de secagem. A 

secagem rápida de um corpo cerâmico com uma quantidade de água superior ao ponto crítico 

pode proporcionar contracção brusca e, consequentemente, levar ao aparecimento de defeitos 

cerâmicos, tais como, distorção na forma do corpo, possível fendilhamento e em casos extremos 

quebra do mesmo. Para obviar tais problemas ou defeitos antes do PC, a secagem deve fazer-se 

paulatinamente, a ritmo constante e uniforme. Quando atingido o ponto crítico, a secagem pode 

ser finalizada bem mais rapidamente sem que exista possibilidade de ocorrer quaisquer riscos. 

Para teores de água superiores ao ponto crítico, a velocidade da perda de água é constante, sob 

condições constantes, uma vez que a secagem envolve simplesmente a evaporação da água 

presente na superfície do corpo que, por sua vez, vai ser substituída por água deslocada do 

interior deste por capilaridade. Este estádio é conhecido por período de velocidade constante 

(Figura 45). A velocidade de secagem pode ser definida como a perda de água, em peso e em 

percentagem, por unidade de tempo. 

 

Figura 45 – Variação da perda de água de um corpo cerâmico à base de argila durante a 
secagem (Gomes, 1988, 2002) 
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Ultrapassado o ponto crítico, começam a evaporar as películas contínuas de água à volta das 

partículas, e a água do interior do corpo, que está a preencher os poros, difunde-se por 

capilaridade até à superfície, antes de ser removida. A velocidade de remoção de água diminui 

com a redução do teor em água abaixo do ponto crítico, e continua a diminuir até ser atingida a 

secagem completa (Figura 45). O intervalo de tempo entre o ponto crítico e a secagem completa é 

conhecido por período de velocidade decrescente (Gomes, 2002). 

Os critérios restritivos, aplicados à curva de secagem característica, são praticamente 

impossíveis de satisfazer numa gama larga de condições e, desta forma, recorre-se à curva de 

Bigot para estudar o comportamento do corpo durante a secagem. 

A curva de Bigot (Bigot, 1921) relaciona, durante a secagem, a variação de peso de um 

provete húmido com a sua variação de comprimento. A variação de peso processa-se por perda 

de água higroscópica ou humidade e a variação do comprimento repercute-se na consequente 

retracção e/ou dilatação deste (Figura 46). 

Este ensaio permite calcular o ponto crítico de secagem e fornecer uma noção sobre o ciclo 

de secagem mais adequado para a peça cerâmica em estudo. Pela análise da curva de Bigot 

pode ainda obter-se algumas indicações, tais como: a porosidade (mais ou menos porosa), a 

granularidade (mais fina ou mais grossa) e a plasticidade: muito plástica (gorda) ou pouco plástica 

(magra). 

Na Figura 46 e no que respeita à curva 1 e à curva 2, a semi-recta [ab] materializa a primeira 

etapa da secagem. 

 

Figura 46 – Curvas de Bigot  

Esta fase caracteriza-se pela proporcionalidade entre a quantidade de água evaporada e a 

respectiva retracção. Os segmentos (bc) e (bc’) das curvas, materializam a segunda fase de 
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secagem, durante a qual é eliminada a água situada nos microporos. Esta fase caracteriza-se pelo 

facto da relação água evaporada/retracção não ser proporcional. O ponto “d” corresponde ao 

chamado ponto crítico e calcula-se analiticamente através da regressão linear (y = ax + b), que 

interpola os pontos da primeira fase de secagem, para x = 0, ou seja retracção nula. Pode-se 

ainda calcular, por interpolação da curva de Bigot, a retracção no ponto crítico. 

Na mesma figura pode-se referir que a curva 1 corresponde a um corpo de ensaio com alta 

plasticidade e baixa porosidade, e pelo contrário a curva 2 corresponde a um corpo de prova de 

baixa plasticidade e alta porosidade. Desta forma, qualquer curva que se situar entre a curva 1 e 2 

apresentará plasticidade e porosidade moderadas. A plasticidade está relacionada com a 

retracção, quanto maior a retracção, mais plástico é o corpo de ensaio. Pelo contrário, quanto 

menor é a variação de água no corpo de ensaio, maior é a porosidade deste. 

Esporadicamente, em algumas argilas cauliníticas, durante a etapa final da segunda fase de 

secagem, verifica-se que existe uma retracção negativa, ou seja, uma dilatação. O segmento (bc’) 

da curva 1 da Figura 46 apresenta graficamente esta situação. Tal facto deve-se à remoção das 

forças capilares entre a película de água e as partículas minerais, provocada pela evaporação total 

da humidade. Como se verificou anteriormente, a remoção da água higroscópica conduz, 

inevitavelmente, a uma aproximação das partículas minerais e a uma consequente retracção. No 

entanto, pode ocorrer na segunda fase de remoção da água, próximo da secagem completa, um 

reajustamento espacial das partículas de caulinite, uma vez que as forças capilares foram 

totalmente removidas levando a um afastamento inter-partículas (dilatação), por acção da carga 

superficial negativa em contactos face-face (repulsão electrostática), pelo tamanho dos cristais 

(habitualmente grandes), pelo facto da carga global ser muito baixa e ter, por isso, baixa 

capacidade de adsorção de água e a estrutura não permitir a intercalação de moléculas de água. 

Durante a secagem, os minerais não argilosos mantêm-se praticamente “inertes” porque 

retêm menos água adsorvida à superfície das suas partículas, mas desempenham uma função 

estrutural, conferindo ao corpo cerâmico conformado maior estabilidade (coesão) e maior 

porosidade (Gomes, 2002). 

As propriedades mais importantes, após secagem, são: retracção verde-seco, resistência 

mecânica e humidade de equilíbrio. 

A humidade de equilíbrio é constante para cada tipo de argila ou massa argilosa em 

determinadas condições ambientais. A humidade de equilíbrio representa o ponto de equilíbrio 

entre a humidade residual que a argila ou a massa argilosa contém e a humidade relativa do ar. 

Após a extrusão retirou-se um provete destinado ao ensaio da curva de Bigot. Para a 

obtenção da curva de Bigot foi-se, sucessivamente, ao longo de intervalos de tempo pré-definidos, 

medindo a retracção linear do provete até se atingir peso constante assim como a perda de peso 

no mesmo, por acção de fluxo de ar, gerado através de uma ventoinha. Para isto, o provete, foi 

colocado a cerca de 15 cm de altura e distanciado 70 cm de uma ventoinha ligada na velocidade 

mais lenta. A dimensão máxima dos provetes manteve-se paralela ao fluxo de ar e estes ficaram 

assentes sobre a face de área intermédia. 
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A variação linear foi medida com um paquímetro digital Mitutoyo Absolute Digimatic CD-

15CP, com sensibilidade de ±0,001 cm e a respectiva variação de peso foi verificada numa 

balança analítica Mettler Toledo PB3002. 

 

5.3.30.8. Reabsorção de água após secagem 

A reabsorção de água após secagem e após cozedura faz diminuir a resistência mecânica do 

corpo cerâmico, faz aumentar o volume do mesmo, pode provocar fissuração ou mesmo 

fendilhamento, resultantes da absorção diferencial entre o núcleo e a superfície do corpo e tem, 

por isso, importantes implicações tecnológicas, com importantes consequências económicas 

reflectidas na qualidade e na durabilidade dos cerâmicos. A fissuração manifesta-se através de 

fendas com distribuição irregular nas superfícies das peças cerâmicas, as quais se podem 

propagar por toda a espessura. 

A humidade de equilíbrio relaciona-se com o fenómeno da reabsorção de água após 

secagem. À medida que a temperatura desce, aumenta a energia de ligação argila-água e a 

humidade de equilíbrio aumenta, iniciando-se a absorção de humidade do ambiente. A reabsorção 

de humidade pós-secagem corresponde à hidratação das peças cerâmicas, no espaço de tempo 

em que estas permanecem expostas à humidade ambiente, desde a saída do secador até à 

entrada no forno. 

Nas peças cerâmicas cozidas, a expansão por humidade manifesta-se por efeito da 

reabsorção da humidade ambiente promovida pela existência de fases cristalinas 

incompletamente desidratadas nas peças cerâmicas, os quais procuram restabelecer as 

respectivas estruturas. 

A expansão por humidade favorece ainda os efeitos deletérios, como é o caso do 

esfarelamento. 

Submeteram-se provetes secos a reabsorção de água até atingirem a humidade de equilíbrio 

numa câmara climatizada, em ambiente condicionado a 99% de humidade relativa, à temperatura 

constante de 27 ºC durante 24 h (Coroado, 2000). 

Também nestes provetes foi quantificada a variação linear, a variação de peso e a resistência 

mecânica à flexão. 

 

5.3.30.9. Retracção linear: verde-seco, seco-cozido e total 

A retracção ou contracção linear e, consequentemente, a contracção volumétrica ocorrem 

quando um corpo argiloso é seco após a conformação (verde). Esta retracção é denominada 

retracção verde-seco. 

A retracção verde-seco manifesta-se quando um corpo cerâmico húmido, após a secagem, 

perde a água necessária à sua conformação, com uma redução nas suas dimensões. Esta 

propriedade depende da composição mineralógica, da ordem estrutural dos minerais argilosos, do 

tamanho e forma das partículas, dos catiões de troca, da plasticidade, etc . As argilas cauliníticas 
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e ilíticas apresentam retracções inferiores às argilas esmectíticas. Argilas com minerais argilosos 

com baixa ordem estrutural apresentam valores de retracção mais elevados após a secagem. À 

medida que diminui o tamanho de partícula, ou aumento de concentração de minerais argilosos (< 

2 µm), maior será a contracção após secagem. Pelo contrário, a concentração de minerais não 

argilosos (quartzo, carbonatos, fosfatos, feldspatos, …) tende a reduzir-se após secagem, 

dependendo, em parte, da distribuição dimensional do grão e da forma que apresentam. 

Foram efectuadas, em 10 provetes extrudidos, medidas de retracção linear verde-seco de 

acordo com a norma ASTM C326-82:1997, tendo por base marcas previamente distanciadas entre 

si de 10,000 cm. A retracção linear verde-seco foi determinada nos provetes secos e nos provetes 

cozidos às várias temperaturas de cozedura para cada tipo de argila. 

Nos provetes prensados para porcelanato também se efectuaram medidas de retracção linear 

de acordo com a norma ASTM C326-82:1997 em corpos de prova secos e cozidos às várias 

temperaturas. Neste caso, tomou-se a distância entre as duas faces (10,000 cm) correspondentes 

à largura dos provetes paralelipipédicos, uma vez ser impossível a percussão de duas marcas 

num provete prensado, com uma espessura média que ronda os 0,5 cm. 

A variação linear foi medida com um paquímetro (craveira) digital Mitutoyo Absolute Digimatic 

CD-15CP com sensibilidade ±0,001 cm. 

Sob determinadas circunstâncias, e de uma forma geral, em corpos produzidos por 

conformação não plástica, a retracção verde-seco pode ser negativa. Ou seja, em vez de uma 

contracção do corpo cerâmico obtém-se uma expansão (dilatação) do mesmo. No caso dos 

corpos conformados por prensagem, tal facto deve-se essencialmente a dois factores: o primeiro, 

menos significativo, à perda de alguma humidade que o granulado seco ou semi-seco contém por 

acção directa da prensagem, levando, consequentemente, e como anteriormente se verificou à 

diminuição das forças capilares entre as partículas minerais e os poros. O segundo, mais 

pronunciado, deve-se ao facto do corpo, após conformação na matriz, estar confinado e 

logicamente, comprimido no interior desta. Quando o corpo é retirado da matriz, por acção de uma 

força uniaxial de sentido contrário à força de prensagem, ele deixará de estar confinado e 

expandirá devido à remoção das tensões que o confinavam e ao reajustamento espacial das 

partículas minerais. 

Pelas mesmas razões que se determina a retracção linear de um corpo cerâmico seco, a 

retracção total de um corpo cerâmico cozido deve ser avaliada. A retracção total é um parâmetro 

de importância extrema e que caracteriza a variação linear (volumétrica) do corpo cerâmico como 

produto acabado. O corpo cozido é o objectivo final da indústria cerâmica e, como tal, as 

características e as propriedades deste têm que corresponder ao produto idealizado para o 

mercado. 

Sempre que nada se refira em contrário, e o termo empregue seja simplesmente retracção, 

reportamo-nos à retracção total. 
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A retracção total não é mais do que a soma da retracção verde-seco e da retracção seco-

cozido. A retracção seco-cozido representa a retracção que uma peça cerâmica seca sofre 

durante a cozedura. 

De forma a obter algum rigor no controle dos valores da retracção verde-seco e da retracção 

total, foram calculados os seguintes parâmetros estatísticos: média aritmética, desvio padrão e 

coeficiente de variação. Este último representa a razão entre o desvio padrão e a média aritmética 

multiplicada por cem. Foram eliminados todos os valores que apresentem coeficiente de variação 

superior a 12%. Como anteriormente foi referido, a discrepância entre os valores obtidos em 

laboratório e nas unidades fabris, pode ser “pronunciada” e, de certa forma, este controle permite 

atenuar essa diferença. 

 

5.3.30.10. Resistência mecânica à flexão (RMF) 

Os corpos cerâmicos secos têm que adquirir resistência mecânica que permite a sua 

manipulação durante o processo de cozedura. A resistência mecânica de um determinado corpo 

cerâmico argiloso depois de seco, é maior ou menor, em função de diversos parâmetros: forma e 

espessura do corpo, tipo e quantidade de argila, finura e morfologia das partículas. 

Regra geral, salvaguardadas as condições de pressão e temperatura normal, a resistência 

mecânica de uma peça verde aumenta à medida que a secagem desta se processa. 

A vulgarização da avaliação da resistência mecânica à flexão (RMF) em detrimento da 

resistência à compressão, à torção, à tracção, à dobragem, à tenacidade, à fadiga ou à fluência, 

deve-se ao facto desta simular com mais acuidade a generalidade das forças que serão 

produzidas no vulgar manuseamento do corpo cerâmico. Pontualmente, e dependendo do 

objectivo ou função do objecto cerâmico poder-se-á, ter que avaliar algum outro tipo de resistência 

mecânica. 

Quando a resistência mecânica à flexão em seco dum corpo cerâmico é inferior a 30 kgf/cm2, 

este valor é indicador duma argila muito “magra”, portanto com baixa plasticidade e alta 

porosidade, apresentado geralmente granulometria elevada. Quando ela se situa entre 30–70 

kgf/cm2, este valor é indicador duma argila com plasticidade e porosidade normais. Quando ela é 

superior a 70 kgf/cm2, indica-nos uma argila com alta plasticidade (argila “gorda”) e baixa 

porosidade, podendo apresentar problemas durante a secagem. 

Durante a cozedura a variação da RMF não é linear, sendo consequência da formação da 

fase vítrea e da formação de fases de alta temperatura. Tendencialmente a RMF subirá até o 

corpo adquirir a estrutura cerâmica “ideal”, após a qual, continuando o aumento da cozedura ou o 

tempo da mesma, a RMF diminuirá acentuadamente, uma vez ultrapassada a formação das fases 

atrás referidas, entrando em fusão. 

Os valores desejados de RMF dos corpos cerâmicos cozidos têm que ser essencialmente em 

função do seu uso e aplicabilidade. Uma peça de loiça utilitária, para manipulação manual, terá 

forçosamente que ter menor resistência mecânica à flexão do que uma placa de grés para 
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pavimento, a qual terá que suportar elevadas cargas, por exemplo, de mobiliário doméstico ou 

maquinaria industrial. 

A determinação da resistência mecânica à flexão (RMF) em três pontos de apoio em 10 

provetes extrudidos secos, em 10 provetes extrudidos secos sujeitos a reabsorção de água após 

secagem e em 10 provetes prensados secos, foi determinada segundo a norma ASTM C689-

93:1997. Em 10 provetes extrudidos cozidos e em 10 provetes prensados cozidos às várias 

temperaturas, foi determinada a RMF com base na norma ASTM C674-89:1999. Nestes ensaios 

foi utilizada uma prensa universal de ensaios Lloyd com célula de carga de 5 kN. As condições 

operacionais foram de 8,0 cm para o espaçamento inter-apoios, velocidade de carga de 1 N/min 

para provetes secos, e 50 N/min para provetes cozidos. 

A resistência mecânica à flexão expressa-se, em unidades CGS, em kgf/cm2 (quilograma 

força por centímetro quadrado) e em unidades SI, em N/mm2 (Newton por milímetro quadrado). 

As características dimensionais dos provetes foram medidas com um paquímetro digital 

Mitutoyo Absolute Digimatic CD-15CP, com sensibilidade de ±0,001 cm. 

Tal como na retracção e com a mesma finalidade, os valores de RMF sofreram tratamento 

estatístico. 

 

5.3.31. Cozedura 

Após secagem, os corpos de prova devem ser imediatamente cozidos. A operação final do 

processo cerâmico durante a qual os corpos secos adquirem as suas propriedades e 

características finais, por acção do aumento da temperatura ambiente onde estes se encontram, 

designa-se cozedura. Esta pode ocorrer num intervalo de temperaturas muito lato dependendo 

das características e propriedades desejadas, em consequência da função e objectivo do produto 

final. Por outro lado, a cozedura potencia qualquer tipo de defeito, oriundo das matérias-primas ou 

originado em qualquer fase do processo industrial. 

As características cerâmicas dos produtos finais, tais como: resistência mecânica, retracção, 

porosidade, estabilidade relativamente à humidade e aos químicos, expansão térmica, 

condutividade térmica, dureza, cor, eflorescências, etc, são resultantes, quer da amplitude, quer 

do tipo das fases que se formam durante a cozedura. A cozedura não é mais do que um processo 

de aquecimento térmico dos minerais, de forma a que estes, para um determinado intervalo de 

temperatura, modifiquem a estrutura cristaloquímica ou mesmo se fundam e permitam o 

aparecimentos de novos minerais designados de alta temperatura, por serem formados a 

temperaturas elevadas. As propriedades, as características e os comportamentos cerâmicos são, 

em último caso, dependentes dos tipos e naturezas das estruturas que se estabelecem. 

Durante a cozedura os componentes minerais dos corpos cerâmicos sofrem modificações 

que se manifestam mediante fenómenos distintos: 

- Reacções de decomposição: perda de água zeolítica e estrutural, decomposição de 

óxidos e de sais, processos de oxidação e redução; 
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- Reacções de recomposição: recombinações, formação de novos minerais e de vidro (fase 

vítrea); 

- Reacções térmicas: absorção, libertação e troca de calor; 

- Libertação de gases; 

- Variações volumétricas: dilatações e contracções (retracções), reversíveis e irreversíveis; 

 

As reacções de baixa temperatura mais frequentes acontecem até valores próximo de 300 ºC, 

afectando exclusivamente os minerais argilosos, e envolvem a perda de água absorvida ou 

zeolítica (100–200 ºC), relacionada com a solvatação de catiões existentes nos espaços 

estruturais intercamadas de certos minerais argilosos, do tipo 2:1 e expansivos, com a 

consequente retracção do corpo. O efeito provocado é especialmente visível nas esmectites, nas 

vermiculites e nos interestratificados ilite-esmectite e ilite-vermiculite, minerais onde se constata o 

colapso dos espaços estruturais intercamadas hidratados, reduzindo o valor do espaçamento 

basal de aproximadamente 14 Å para cerca de 10 Å, coincidente com os espaçamentos basais 

dos minerais argilosos do tipo 2:1 não expansivos. Este efeito processa-se a temperatura tanto 

mais elevada, quanto maior for o grau de solvatação dos catiões existentes nos espaços 

estruturais intercamadas destes minerais (Brindley & Lemaitre, 1987). 

As reacções desenvolvidas a temperaturas que oscilam entre 300º C e 800º C, são, 

tipicamente, reacções de desidroxilação. Estas reacções dependem da presença de vapor 

(mesmo a baixa pressão), do tamanho e do empacotamento das partículas. 

Entre os 400 e os 600 ºC ocorre a combustão da matéria orgânica, a eliminação da água 

estrutural e a oxidação dos sulfuretos. A contracção do corpo prossegue. 

A decomposição dos carbonatos ocorre entre os 400–900 ºC. 

A inversão do quartzo (574 ºC) e início da expansão do corpo prossegue até cerca dos 

900 ºC, contrariada em certa medida pela contracção resultante da perda de água. 

A formação de silicatos inicia-se a 700 ºC. 

A 980 ºC dá-se o início da formação da fase espinela com respectiva contracção do corpo e 

diminuição de porosidade. Inicia-se a sinterização do corpo cerâmico. 

O início da formação de mulite primária (“amorfa”) ocorre por volta dos 1000 ºC. 

À temperatura de 1050 ºC, tem início a formação de fase líquida a partir da fusão do feldspato 

e o crescimento da mulite. Prossegue a contracção do corpo. 

A 1200 ºC existem aumento da fase líquida, continuação do crescimento da mulite e início da 

dissolução do quartzo. A contracção continua e dá-se o encerramento dos poros. 

A 1250 ºC cristaliza a mulite secundária. A porosidade é mínima e o corpo está vitrificado. 

Todas estas transformações minerais por efeito térmico transformam a microestrutura da 

peça seca na microestrutura final da peça cozida. Tanto a microestrutura final da peça, que 

determina as suas propriedades físicas, químicas e tecnológicas, como o desenvolvimento das 

transformações físicas e químicas que têm lugar na fase de cozedura dependem, em maior ou 

menor medida, da microestrutura da peça em cru (Amorós & Orts, 2001). 
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A sinterização é a última fase da cozedura e nela estão envolvidas reacções específicas e 

determinantes para que a peça cerâmica adquira as propriedades e características finais. Com a 

subida de temperatura, inicia-se a remoção dos grupos OH– externos e posteriormente dos grupos 

OH– internos, o que permite o contacto entre os grãos e a formação de ligações Si–O–Si. Inicia-se 

então o processo de sinterização, em presença ou não de fase líquida (Tschapeck, 1952). 

As transformações durante a sinterização com presença de fase líquida (Kingery et al., 1976; 

Kingery, 1978; Koller, 1994) iniciam-se pela etapa de reorientação das partículas, adoptando 

posições energeticamente mais favoráveis, através da produção de fase líquida suficiente entre as 

partículas, após a fusão das capas superficiais de alguns grãos, originando a densificação rápida 

do material. Esta densificação ocorre por acção de pressão capilar, por deslocação e rearranjo das 

partículas sólidas umas sobre as outras e por quebra das ligações de material fundido entre as 

partículas. A velocidade de densificação é dependente da solubilidade da fase sólida na fase 

líquida, da viscosidade da fase líquida e da forma e distribuição do tamanho do grão. Nesta etapa, 

não se verificam reacções entre a fase líquida e a fase sólida. 

Concluída a primeira etapa de reorientação, a seguinte, designa-se de solução/precipitação 

ou fusão/recristalização e resulta da maior solubilidade nos pontos de contacto entre partículas, 

relativamente a outros pontos na superfície das mesmas partículas sólidas. A transferência de 

material a partir dos pontos de contacto é favorecida fazendo com que a distância entre os centros 

das partículas diminua, ocorrendo continuamente a densificação do corpo cerâmico. Nesta etapa 

existe a dissolução da fase sólida e reacção com a fase líquida. 

Na terceira etapa, que promove a formação da coalescência, verifica-se o contacto entre 

partículas sem fase líquida entre elas, podendo ocorrer transferência de material entre a fase 

sólida e originar densificação, mas a uma velocidade menor da que se verifica nos estágios 

anteriores, sendo semelhante à sinterização no estado sólido. Nesta etapa, aumenta a 

proximidade das partículas e o crescimento destas verifica-se por um processo de difusão na 

superfície/fronteira dos grãos. 

As etapas de sinterização com presença de fase líquida podem não ocorrer separadamente e 

em muitos sistemas observa-se a sobreposição das sucessivas etapas. 

Um dos efeitos da transformação térmica nos materiais de argila é a sucessiva perda de 

capacidade de adsorção, relacionada com a alteração da capa superficial e com a diminuição da 

superfície específica das partículas. A diminuição da superfície específica é função da 

densificação do material a temperaturas mais elevadas, da sua decomposição e respectiva 

sinterização (Tschapeck, 1952). 

As reacções que se processam nas matérias-primas durante a transformação térmica de 

elevada temperatura (reacções de recristalização) são normalmente incompletas e o seu estado 

de equilíbrio depende de factores relacionados com a própria operação de cozedura (velocidade, 

atmosfera, ciclo, patamar) e com a composição química, mineralógica e granulométrica dos 

minerais constituintes. Em matérias-primas finamente divididas e ciclos de cozedura muito lentos 

as reacções aproximam-se bastante do estado de equilíbrio (Coroado, 2000). 
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Em função da temperatura alcançada e do patamar adoptado formam-se, sucessivamente, 

novas fases minerais, designadas por fases de alta temperatura que se processam a temperaturas 

superiores a 800 ºC, permanecendo outras relativamente inalteradas, segundo transformações 

conhecidas como topotáticas (Brindley & Nakahira, 1959; Brindley & Lemaitre, 1987). Assim, os 

minerais constituintes das pastas, em especial os filossilicatos, quando sofrem transformações 

térmicas, não se decompõem bruscamente originando um novo mineral nem variam a sua 

composição por adição de outros componentes. A sua transformação é o resultado de uma série 

de reacções que começam a processar-se quando o limite de equilíbrio desse mineral é 

ultrapassado. Estas reacções são graduais e os produtos mantêm sempre uma afinidade 

estrutural relativamente às fases antecedentes. 

Numa pasta cerâmica para aplicações comuns, a fase líquida que se forma na sinterização a 

elevadas temperaturas, vai ocupar os espaços livres, distribuindo-se à volta das partículas mais 

refractárias, actuando como um aglutinante durante o arrefecimento. A quantidade de fase vítrea 

admissível a uma determinada temperatura, sem provocar fenómenos piroplásticos, é em função 

da quantidade de fundentes presentes. Os produtos cerâmicos tradicionais são obtidos a partir de 

uma mistura composta por minerais argilosos (plásticos) e minerais não argilosos (não plásticos), 

dependendo as reacções que se produzem durante as diferentes fases do processamento, da sua 

percentagem relativa e do grau de reactividade destes constituintes. Sendo a complexidade 

mineral das pastas elevada, as fases resultantes da cozedura tendem a ser reduzidas, formando 

um sistema mais simples em que a fase vítrea é importante, uma vez que a sua quantidade 

influencia as propriedades do produto final, e as fases cristalinas formadas dependem da 

composição das matérias primas (Coroado, 2000). A temperatura para a qual a absorção de água 

é nula é denominada temperatura de gresificação ou de vitrificação (considera-se vitrificação 

quando a sinterização tem lugar na presença de fase líquida), diminuindo de valor à medida que 

as matérias-primas enriquecem em elementos alcalinos e alcalino-terrosos que actuam como 

fundentes. 

Nos minerais do grupo do caulino, a ligação entre camadas estruturais adjacentes tem lugar 

através de ligações de hidrogénio entre iões O2– e grupos de iões OH–, situados em planos 

atómicos justapostos. A energia das referidas ligações varia de espécie para espécie, e, até, 

dentro da mesma espécie em função do grau da respectiva ordem estrutural. Em todos os casos, 

a energia das ligações é relativamente alta, de tal modo que os grupos OH– são eliminados 

apenas quando os minerais são aquecidos no intervalo de temperaturas entre 500 ºC e 700 ºC à 

pressão normal. A água estrutural é representada por grupos OH–. A desorganização da estrutura 

cristalina da caulinite, consequência da desidroxilação, isto é da remoção dos grupos OH–, produz 

uma metafase criptocristalina denominada metacaulinite, Al2Si2O7 (≈ 520 ºC). Como existem dois 

tipos posicionais de grupos OH–, uns interiores, situados no plano atómico comum às folhas 

tetraédrica e octaédrica, e outros exteriores, estes em maior número, naturalmente que, os últimos 

evoluirão da estrutura, quando submetida a tratamento térmico, para temperaturas ligeiramente 

inferiores, relativamente ao que acontece nos primeiros. Esta fase apresenta alguns cristais de 
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caulinite com a morfologia original (McConnell & Fleet, 1970) e material “amorfo” (Srikrishna et al., 

1990). Com o aumento da temperatura, ocorre a decomposição da metacaulinite, levando ao início 

da formação da fase líquida a cerca de 850–950 ºC, dependendo da velocidade de aquecimento 

utilizada (McConville, 2001). Taylor (1962) refere que a decomposição da metacaulinite se faz em 

regiões imiscíveis com fases ricas em alumínio e silício. As regiões com fases ricas em alumínio 

formam a espinela e as fases ricas em silício formam uma matriz líquida. A partir desta fase 

líquida, entre 900 ºC e 1000 ºC, é formada a fase tipo espinela, de composição incerta, para uns, 

gama-alumina, para outros estará muito próximo de mulite (Sonuparlak et al., 1987; Onike et al., 

1986; Pask & Tomsia, 1991), podendo ter uma composição aproximada (Al2O3)2(SiO2)3 = Al4Si3O12 

(Gomes, 2002). A fase tipo espinela decompõe-se por volta de 1200 ºC e a formação de mulite 

torna-se mais pronunciada acima desta temperatura. Aproximadamente a 1100–1200 ºC aparece 

mulite 1:1, (Al2O3)(SiO2) = Al2SiO5. Acima de 1300 ºC ocorre a formação de mulite 3:2, 

(Al2O3)3(SiO2)2 = Al6Si2O13 e cristobalite (Brindley & Nakahira, 1959). Com o aumento da 

temperatura as partículas fundem-se completamente acima de 1600 ºC (McConville et al., 1998). 

Na ilite/moscovite, a desidroxilação por remoção dos grupos OH– das folhas estruturais tem 

lugar, em regra, em dois estádios: um entre 500–600 ºC e outro a cerca de 900 ºC, dependendo 

da energia de ligação dos OH– ao ferro ou magnésio ou, então, ao alumínio. A fase da espinela 

ocorre por volta de 1050 ºC e a 1250 ºC aparece mulite 1:1, γ-Al2O3 e corundo (Al2O3). 

O ciclo e a curva de cozedura dos produtos cerâmicos são estabelecidos com base nas 

características das matérias-primas e nas formulações com estas constituídas, também na 

natureza, modo de conformação e dimensões dos produtos e, ainda, nas características dos 

fornos utilizados (Fonseca, 2000). Segundo este mesmo autor, para cada pasta é estabelecida 

uma curva temperatura/tempo (fornos contínuos e descontínuos), ou temperatura/espaço (fornos 

contínuos), que tendo em conta os pontos críticos típicos da composição da pasta, fixa a duração 

do ciclo de cozedura (carga, entrada no forno, início do aquecimento, cozedura, arrefecimento, 

saída do forno e descarga), e também o gradiente térmico admissível nas fases de pré-

aquecimento, cozedura e arrefecimento. 

Os diagramas de gresificação ou de cozedura (Figura 47) são fundamentais para o estudo da 

aptidão e o comportamento cerâmico das matérias-primas, ou das pastas com elas preparadas, 

relacionam geralmente os seguintes parâmetros físicos do corpo cerâmico: absorção de água, 

retracção ou contracção linear, densidade aparente e resistência mecânica à flexão, com a 

temperatura de cozedura. 

O intervalo de temperaturas de cozedura depende das características das pastas cerâmicas e 

deve ser o mais amplo possível. Caso contrário, pequenas variações de temperatura podem 

originar deformações irreversíveis ou uma cozedura deficiente. A absorção de água está 

relacionada com o tipo e proporção das várias matérias-primas que compõem a massa, enquanto 

que a retracção linear dependerá, em grande medida, da composição mineralógica e da 

compactação obtida durante a conformação. 
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Figura 47 – Diagrama de cozedura 

Um aspecto a ter em conta durante a cozedura é a presença de minerais não argilosos. Os 

minerais não argilosos habitualmente presentes nas pastas cerâmicas, tais como quartzo, 

feldspatos, calcite e dolomite, influenciam a cozedura e consequentemente a RMF, a absorção de 

água e a retracção. Desta forma, a calcite e a dolomite promovem o aumento da porosidade e 

reduzem a retracção pela formação de fases cristalinas. Por sua vez, os feldspatos, que 

funcionam como fundentes e proporcionam a formação de fase líquida, melhoram a compactação. 

Para baixas temperaturas reduzem a absorção de água e a retracção, mas aumentam a retracção 

para temperaturas elevadas. O quartzo funciona como “inerte”, melhora a compacidade, e, para 

temperaturas baixas, reduz a absorção de água e a retracção, enquanto que para temperaturas 

altas, aumenta a absorção de água mas reduz a retracção (Gomes, 2002; Sánchez, 2001). 

À cozedura estão associados diversos factores que têm que ser devidamente conjugados, 

alguns em compromisso entre si e que dependem da composição do corpo cerâmico e, por 

conseguinte, das características e propriedades desejadas para o produto final. Em termos 

industrias, a cozedura processa-se de uma forma geral em fornos de túnel, onde as peças 

cerâmicas secas são deslocadas progressivamente ao longo de três zonas. A primeira, 

denominada zona de aquecimento, onde a temperatura aumenta até atingir o máximo. A segunda, 

designada zona de queima, onde a temperatura é máxima. E por fim, a zona de arrefecimento, 

onde a temperatura vai baixando até muito próximo da temperatura ambiente da unidade fabril. O 

tempo em que o corpo cerâmico se situa numa das zonas atrás referidas designa-se por patamar. 

A temperatura e o tempo de cozedura são parâmetros básicos que constantemente devem 

estar sob controlo. O ciclo de cozedura reporta-se à temperatura máxima de cozedura e ao tempo 

total que o corpo cerâmico está dentro do forno, ou seja, desde a entrada até à saída do forno, por 

isto também vulgarmente designado “frio-frio”. Se a peça cerâmica o exigir, dentro de cada zona 

de queima do forno, podem-se definir secções de temperaturas e patamares específicos. 
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Considera-se cozedura rápida ("fast firing"), cada vez mais habitual, quando ela decorre em 

tempos que podem ir até 1 hora, e cozedura lenta (“slow firing”), em desuso, para intervalos de 

tempo entre 30 a 50 horas.  

Quanto ao número de cozeduras que um corpo cerâmico pode sofrer ao longo do processo 

cerâmico, são de três tipos: 

1. Monocozedura, compreendendo uma única cozedura, durante a qual fica completa não só 

a cozedura do corpo, mas também a cozedura do vidrado e da decoração, caso estes 

existam; 

2. Bicozedura, compreendendo duas cozeduras; a primeira do corpo, denominada chacota 

ou biscoito e a segunda do vidrado e da decoração; 

3. Tricozedura, compreendendo três cozeduras; a primeira do corpo, a segunda do vidrado e 

a terceira da decoração. 

 

Para além da cozedura (aquecimento), durante o arrefecimento também se podem processar 

algumas reacções de recristalização e variações volumétricas. 

Tabela 16 – Temperaturas de cozedura de pirómetro e de anel, taxa de aquecimento e 
patamar à temperatura máxima para as matérias-primas 

Matéria-prima 
Temperatura do 

pirómetro (ºC) 

Taxa de 
aquecimento 

(ºC/min) 

Patamar à 
temperatura 

máxima (h) 

Temp. anel 

Buller (ºC) 

1100 5 1 1050 

1175 5 1 1160 

1250 5 1 1250 

1325 5 1 1380 

Caulino 

sedimentar 

1400 5 1 1440 

1025 5 1 1000 

1100 5 1 1070 

1175 5 1 1160 

1250 5 1 1250 

“Ball-clay” 

1325 5 1 1370 

875 5 1 — 

950 5 1 — 

1025 5 1 1000 

1100 5 1 1070 

Argila vermelha 

1175 5 1 1160 
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O rebentamento ou eclosão é um defeito e manifesta-se pelo desprendimento de porções 

superficiais das peças cerâmicas que resultam da existência de concentrações de calcário, pirite 

ou sais que foram incompletamente decompostos durante a cozedura ou, ainda, de desidratação 

superficial súbita durante a cozedura. É por isto, entre outras razões, que a cozedura é de 

primordial importância e deve, como tal, ser devidamente controlada e optimizada. 

No presente caso, tanto para as argilas como para o porcelanato, utilizou-se sempre a 

monocozedura, uma vez que não tínhamos como objectivo a utilização de vidrado e/ou decoração, 

para além do facto da monocozedura ser o processo mais evoluído no fabrico de ladrilhos de 

porcelanato. 

No laboratório, a cozedura dos corpos de prova extrudidos das matérias-primas foi realizada 

em forno de câmaras Termolab, a diferentes temperaturas, de acordo com resistência térmica 

habitual das mesmas, a taxa de aquecimento constante (5 ºC/min) e 1 h de patamar à temperatura 

máxima. Os provetes secos foram cozidos a cinco temperaturas diferentes (Tabela 16), tendo-se 

utilizado 10 corpos de prova de cada matéria-prima para cada uma das temperaturas de cozedura. 

O arrefecimento dos provetes até à temperatura ambiente efectuou-se dentro do forno. 

Em laboratório, a cozedura dos corpos de prova prensados foi realizada em vários fornos de 

rolos industriais, a diferentes temperaturas e diferentes tempos. A temperatura máxima e a 

duração da cozedura (tempo) foram os utilizados na produção diária de várias empresas. 

Tabela 17 – Temperaturas de pirómetro e de anel e tempos de cozedura 
para as pastas de porcelanato 

Pasta 
Temperatura do 

pirómetro (ºC) 

Tempo cozedura 

frio – frio (min) 

Temperatura 

anel Dmc2 (ºC) 

A 

B 

C 

D 

1175 

1200 
1205 

42 

40 
40 

1150 

1140 
1147 

E    

F 1210 65 1153 

G 1230 80 1164 

H    

 

Os provetes secos foram cozidos a cinco ciclos diferentes (Tabela 17), tendo-se utilizado 10 

corpos de prova de cada pasta para cada ciclo (temperatura – tempo) de cozedura. Tanto para os 

provetes extrudidos como para os provetes prensados e para as temperaturas possíveis, 

utilizaram-se inicialmente anéis de Buller que posteriormente foram substituídos por anéis Dmc2, 

com o intuito de obter um valor informativo da temperatura alcançada pelo provete no interior do 

forno indicada pelo pirómetro do mesmo. 
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De salientar ainda que sempre que se refira temperatura de cozedura ou, simplesmente, 

temperatura, considera-se a temperatura de cozedura indicada pelo pirómetro do forno e não a 

temperatura do provete determinada pelo anel. 

 

5.3.32. Fusibilidade 

O ensaio de fusibilidade para uma determinada matéria-prima permite observar o 

comportamento térmico desta à medida que a temperatura de cozedura aumenta em intervalos de 

temperatura crescentes. Permite por isso, avaliar de forma qualitativa, para as temperaturas 

realizadas, as várias etapas do processo de fusão, recorrendo à cor, ao brilho e à forma dos 

provetes. 

Esta propriedade pode ser avaliada recorrendo ao microscópio de aquecimento ou ao forno 

de gradiente. No primeiro caso, o provete cúbico é colocado num porta-amostras iluminado, e a 

sua imagem é projectada conjuntamente no campo óptico do microscópio e no campo óptico de 

uma máquina fotográfica que regista a evolução do material durante o aquecimento. No segundo 

caso, e de acordo com a capacidade do forno, um determinado número de provetes cilíndricos é 

colocado no forno sob cada ponto de calor. É seleccionada a temperatura máxima de 

aquecimento, e nos vários pontos de calor, as outras temperaturas variam automaticamente em 

função do gradiente do forno. No decurso do aquecimento, identificam-se quatro momentos 

consecutivos (Emiliano & Corbara, 1999) que correspondem à: 

1. Temperatura de sinterização; 

2. Temperatura de amolecimento; 

3. Temperatura de fusão; 

4. Temperatura de escorrimento. 

 

À medida que a temperatura de aquecimento aumenta, o corpo de prova diminui de volume, 

pela retracção das partículas e espaços intragranulares, atingindo-se a temperatura de 

sinterização. A temperatura de amolecimento corresponde ao início do arredondamento da(s) 

aresta(s) do provete. A forma da aresta, em ângulo recto ou arrendondada com maior ou menor 

curvatura, está relacionada com a evolução do amolecimento. Por convenção, o momento que 

corresponde ao amolecimento do provete na forma de uma semi-esfera, designa-se temperatura 

de fusão. A fusão completa do provete representa o momento de fluidez, quando a largura da 

base do provete é cerca de seis vezes a altura do mesmo. 

Este controlo permite ainda determinar a temperatura de vitrificação do provete definida pela 

ocorrência de brilho, relacionada com a formação da fase vítrea em quantidade suficiente para que 

ocorra o recobrimento do provete. 

Na determinação da fusibilidade de uma mistura de 2 ou 3 matérias-primas, pode observar-se 

o comportamento da mistura de acordo com as interacção dos vários componentes entre si, 
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verificando-se a existência, ou não, de pontos eutéticos que baixem a temperatura de fusão da 

mistura, assim como o início da sinterização e da formação da fase vítrea. 

Foram realizados ensaios de fusibilidade no talco e no feldspato (Tabela 18) em separado e 

em três misturas com estas duas matérias-primas, em proporções de talco/feldspato alcalino - 1:9, 

1:14 e 1:19 (Tabela 18), num forno de gradiente Gabbrielli, com ≈ 200 ºC de gradiente térmico e 

taxa de aquecimento de 10 ºC/min, recorrendo a nove pequenos provetes cilíndricos prensados, 

com cerca de 1,5 g de amostra e dimensões 1,3 cm de diâmetro e 0,7 cm de altura, aquecidos à 

temperatura máxima de 1250 ºC. 

Tabela 18 – Temperaturas utilizadas no ensaio de fusibilidade do talco e o do feldspato 
alcalino e nas misturas de talco/feldspato alcalino nas proporções 1:9, 1:14 e 1:19 

Matéria-prima Temperaturas (ºC) 

Talco 

Feldspato-K 
1028 1067 1103 1130 1160 1192 1219 1237 1252 

Talco/Feldspato-K 

1:9, 1:14 e 1:19 
1016 1060 1099 1129 1160 1192 1218 1238 1252 

 

5.3.33. Absorção de água 

A absorção de água está directamente relacionada com a porosidade do corpo cerâmico 

cozido. Quanto maior absorção de água, maior a porosidade que o corpo cerâmico contém. 

Esta propriedade é de vasta importância para qualquer tipo de objecto cerâmico. Com 

especial destaque, para aplicações exteriores relativamente a aplicações interiores, onde a 

impermeabilização é essencial, como por exemplo, tijolo face à vista, telha e revestimento para 

exterior, tanto de parede, como de pavimento. Uma outra função ou objectivo de uma peça 

cerâmica pode estar relacionada com ambientes de gelo e degelo cíclicos. A gelividade 

corresponde à baixa resistência manifestada por peças cerâmicas aos ciclos de gelo-degelo e que 

se manifesta pela sua degradação devido à pressão que se desenvolve no interior das peças, pelo 

facto de a água que preenche os poros aumentar de volume durante a congelação. 

As actuais exigências de novos produtos e respectivos mercados no segmento do 

revestimento, estão a evoluir para a produção de cerâmicos de preferência sem absorção de água 

ou seja, sem porosidade. Deste modo é necessário desenhar e conceber produtos finais com 

matérias-primas adequadas, em qualidade e em proporção quantitativa de forma a garantir a 

obtenção de um produto com as especificações técnicas previamente requeridas. 

As consequências mais comuns da absorção de água podem reportar-se às indicadas para a 

reabsorção de água após cozedura. A expansão do corpo cerâmico cozido por efeito de 

reabsorção de água é um fenómeno irreversível que ocorre frequentemente, e o grau da expansão 

é em função da humidade relativa do ambiente onde o corpo cerâmico é inserido. A reactividade 

do material aumenta com o aumento da fase vítrea e com o aumento da porosidade. As condições 
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da cozedura, o ciclo térmico, a temperatura máxima da cozedura e tempo de permanência à 

temperatura máxima, são factores que influenciam a expansão por humidade. 

A expansão por humidade é máxima para os produtos cerâmicos cozidos entre 950 ºC e 

1000 ºC. Ela parece estar associada à hidratação de compostos criptocristalinos, resultantes da 

transformação durante a cozedura dos minerais argilosos, tais como, caulinite, ilite e esmectite, ou 

ao colapso incompleto das estruturas da ilite e da esmectite e consequente hidratação parcial, ou 

à hidratação do vidro formado, ou também à decomposição incompleta de carbonatos, quando 

presentes nas matérias-primas argilosas. A hidratação de fases cristalinas ou criptocristalinas 

desenvolvidas durante a cozedura pode produzir microfissuras, derivadas de tensões térmicas 

residuais então geradas, e lentamente aliviadas após cozedura. A cristalização de sais nos poros 

do corpo cerâmico, e a expansão e contracção diferenciais dos distintos constituintes do corpo 

quando este é exposto a variações térmicas acentuadas, podem contribuir também para a 

expansão do corpo (Gomes, 2002). 

A capacidade de absorção de água, tanto para as matérias-primas argilosas como para o 

porcelanato, foi avaliada em 10 metades de provetes cozidos para cada temperatura de cozedura 

após o ensaio de RMF, segundo procedimento interno aplicado no CTCV. Os provetes foram 

mergulhados em água, mantida em ebulição durante 2 horas e deixada arrefecer até à 

temperatura ambiente, sendo posteriormente, com um pano humedecido, enxaguados, para 

remoção da água nas suas superfícies e pesados de seguida. Após secagem em estufa 

(110±1 ºC) arrefeceram-se dentro dum excicador e pesaram-se novamente. A absorção de água é 

calculada (em percentagem) relativamente ao provete seco, de acordo com a seguinte expressão: 

 0 1

0

p p
AA = 100

p
−  Equação 58 

onde: 

AA – absorção de água (%); 

p0 – peso antes da secagem (g); 

p1 – peso após secagem (g). 

 

À semelhança do que se fez com os valores da retracção e da RMF, os valores da absorção 

de água foram seleccionados pela mesma análise estatística. 

 

5.3.34. Eflorescências 

As eflorescências manifestam-se através do aparecimento de depósitos salinos superficiais 

ou subsuperficiais, e os seus efeitos podem ser de natureza estética, sob a forma de manchas de 

cores diversas dependentes do tipo de eflorescência, ou originar a degradação física do corpo, por 

esfoliação ou pulverização (Coroado, 2000). Um tipo particular de eflorescências são as 
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criptoflorescências que surgem quando sais solúveis em água recristalizam no interior das peças 

cerâmicas muito próximo das sua superfícies. 

As eflorescências podem ocorrer durante a secagem e/ou durante a cozedura e, de uma 

maneira geral, só são visíveis após estas etapas. Manifestam-se pela presença de sais solúveis 

nas matérias-primas que originam a formação de precipitados. Segundo Dondi et al. (1997) a 

manifestação de eflorescências pode ocorrer com um grau médio ou forte, consoante a 

concentração dos elementos solúveis. 

Podem ocorrer eflorescências após a cozedura por combinação de elementos alcalinos ou 

alcalino-terrosos, disponibilizados por efeito da transformação térmica dos constituintes das pastas 

com outros produtos resultantes do processo de cozedura, nomeadamente ácidos (sulfúrico, 

carbónico, clorídrico, fluorídrico, etc.), que reagem com os constituintes da pasta formando sais 

solúveis que, em condições de humedecimento/secagem, são facilmente removidos para a 

superfície dos materiais cerâmicos porosos, para aí precipitarem, por saturação resultante da 

evaporação de água (Fiori, 1975a, 1975b; Foltynek, 1980; Tourneret et al., 2000). 

Os procedimentos para evitar a ocorrência de eflorescências passam pela não utilização de 

matérias-primas contendo minerais que originem facilmente sais solúveis, pela adopção de 

estratégias que minimizem a sua existência (envelhecimento e apodrecimento por tempo 

suficiente), ou pela adição de reagentes que inibam a sua formação por reacção orientada, 

originando compostos insolúveis (Mori, 1996). 

O ensaio para observação qualitativa da ocorrência de eflorescências, tanto para as matérias-

primas argilosas como para o porcelanato, realizou-se segundo procedimento interno do CTCV 

(Anexo III.20), em duas metades dos provetes cozidos para cada temperatura de cozedura após o 

ensaio de RMF. 
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Capítulo 6. PROPRIEDADES DAS MATÉRIAS-PRIMAS 

CERÂMICAS 

6.1. INTRODUÇÃO 

Por definição, matéria-prima é toda a substância principal e essencial utilizada para fazer ou 

fabricar algo. Se o fim dessa substância for a produção cerâmica, será precisamente neste 

contexto que os recursos minerais não metálicos, argilosos e não argilosos, que ocorrem no 

depósito de caulino de Alvarães, se referem como matérias-primas cerâmicas. 

O estudo das propriedades e das características de determinado recurso mineral proporciona 

a sua caracterização mineral, física, química e tecnológica, e permite, se for esse o fim desejado, 

destiná-lo a uma aplicação industrial. Define-se recurso mineral como uma ocorrência, na crusta 

terrestre, de um componente orgânico ou inorgânico que pode ser objecto de interesse económico 

com recurso à actual tecnologia ou com recurso a tecnologia desenvolvida num futuro previsível. 

Se a utilização industrial for no âmbito da indústria cerâmica, o estudo do comportamento 

cerâmico e das transformações cerâmicas, por acção da temperatura, proporciona a 

caracterização cerâmica (tecnológica) e permite o uso deste recurso como matéria-prima cerâmica 

proporcionando a modelação e o desenho de produtos com propriedades e características 

específicas. 

A palavra “cerâmica” deriva da expressão grega (tékhne) keramiké e significa “arte de fazer 

vasos de barro” e segundo (Kingery et al.,1976) define-se como a ciência e a arte de produzir uma 

peça essencialmente sólida, composta em larga medida por substâncias inorgânicas e não 

metálicas. 

A caracterização de uma matéria-prima para utilização cerâmica, e, se necessário, o seu 

lotamento, deve ser efectuada na unidade de extracção ou de processamento, no sentido de 

providenciar a sua avaliação mineral, física, química e tecnológica. 

O controlo da matéria-prima deve ser efectuado no acto da recepção do lote, logo à entrada 

da unidade industrial, no sentido de eliminar os problemas que ocorrem no decurso do processo 

fabril. 
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Numa sã relação entre fornecedor e cliente, a caracterização e o controlo da matéria-prima 

exigirão a necessidade de implementar metodologias e procedimentos normalizados, em 

laboratórios acreditados, que proporcionem uma correcta e eficiente avaliação. 

Apresentam-se os resultados e as considerações sobre a composição, as propriedades, as 

características, o comportamento e as transformações cerâmicas das várias matérias-primas que 

ocorrem no depósito de caulino sedimentar de Alvarães, tendo em vista a utilização destas na 

industria cerâmica, em especial, no subsector do revestimento. 

 

6.2. AREIAS CAULINÍFERAS E CASCALHOS 

As areias que ocorrem no depósito de caulino de Alvarães são portadoras de matriz 

maioritariamente caulinítica, e, por isso, são designadas areias cauliníferas. Por vezes, 

conjuntamente com as areias, ocorrem níveis de materiais de grão mais grosseiro, muitas vezes 

cascalhentos. 

 

6.2.1. Granularidade e granulometria 

O estudo da granularidade das areias e cascalhos do depósito de caulino sedimentar de 

Alvarães foi efectuado em 13 amostras com o objectivo de caracterizar a dispersão dos grãos e 

obter os valores da percentagem em peso da fracção cascalho, areia, silte e argila. 

A separação dos grãos com diâmetro esférico equivalente superior a 38 µm foi efectuada 

recorrendo à crivagem por via húmida e a separação dos grãos com diâmetro esférico médio 

inferior a 38 µm foi efectuada por sedimentação e recorrendo à Lei de Stokes. 
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Figura 48 – Fuso granulométrico da areia e cascalho com matriz caulinítica do depósito de 
caulino sedimentar de Alvarães 
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Na Figura 48 está representado o fuso granulométrico das amostras de areia e cascalho com 

matriz caulinítica, recolhidas no depósito de caulino sedimentar de Alvarães. 

Tabela 19 – Rendimento das classes granulométricas presentes nos materiais arenosos e 
cascalhentos do depósito de caulino sedimentar de Alvarães 

Classe Fracção (mm) Rendimento (%) 

Cascalho 2,000–64,000 2–58 

Areia 0,063–2,000 28–79 

Silte 0,002–0,063 4–11 

Argila < 0,002 1–12 

 

A Tabela 19 apresenta o valor máximo e o valor mínimo do rendimento das várias classes 

granulométricas das amostras estudadas, que ocorrem no depósito de caulino sedimentar de 

Alvarães. Neste depósito, ocorrem níveis arenosos com rendimento máximo a rondar 80% e níveis 

cascalhentos com rendimento máximo a rondar 60%. Alguns destes níveis apresentam, para a 

fracção argila, rendimento mínimo a rondar 1%. Estes valores põem em evidência, que no 

depósito de caulino sedimentar de Alvarães, ocorrem níveis compostos, fundamentalmente, por 

areia e/ou cascalho e que alguns deste mesmos níveis praticamente não têm associada matriz de 

natureza argilosa. 

 

6.2.2. Esfericidade e arredondamento 

De acordo com a Figura 38 proposta por Powers (1982), a avaliação da esfericidade e do 

arredondamento dos grãos das areias (5 amostras) e dos cascalhos (2 amostras) do depósito de 

caulino sedimentar de Alvarães, incidente nas fracções granulométricas 2–8 mm, 1–2 mm e 

0,5–1 mm, permitiu destriçar a ocorrência de três dispersões. A distribuição predominante 

apresenta grãos com valores limites de arredondamento e esfericidade entre 2,5;0,5 e 0,5;4,5, ou 

seja, entre sub-anguloso;discoidal a muito anguloso;esférico, respectivamente. Em menor 

quantidade ocorre a distribução com grãos que apresentam valores limites de 3,5;0,5 a 0,5;-2,5, 

ou seja, com arredondamento e esfericidade entre sub-arredonadado;discoidal a muito 

anguloso;sub-prismático, respectivamente. Em quantidade diminuta, ocorre a terceira distribuição 

que apresenta grãos com arredondamento;esfericidade entre anguloso;discoidal a muito 

anguloso;sub-discoidal, ou seja, com valores limites entre 1,5;0,5 e 0,5;2,5. 

Quando o diâmetro médio do grão é inferior a 0,5 mm a avaliação visual da esfericidade e do 

arredondamento, recorrendo à lupa binocular, perde definição, dado o baixo poder de resolução 

deste sistema óptico para ampliações elevadas. 
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Na Fotografia 7 e na Fotografia 8 visualiza-se o grau de arredondamento e o grau de 

esfericidade da areia de Alvarães. 

 

 

Fotografia 7 – Arredondamento e esfericidade da areia de Alvarães 
(fracção granulométrica 2–1 mm) 

 

 

Fotografia 8 – Arredondamento e esfericidade da areia de Alvarães 
(fracção granulométrica 500–250 µm) 

A apreciação genérica destes valores de esfericidade e arredondamento indicia que a fonte 

deste material detrítico se encontra muito próxima, traduzindo-se numa curta distância percorrida 
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até ao local de deposição ou tendo, porventura, o percurso sido mais longo que o anteriormente 

referido, caracterizado por possuir baixa energia de transporte. 

Outra característica geral destas areias reporta-se ao facto da superfície dos grãos 

apresentar concavidades relativamente profundas de forma muito variável. A superfície interna 

destas concavidades é bastante irregular, o que favorece a acumulação de matriz argilosa ou de 

óxidos e hidróxidos de ferro e que torna difícil a sua remoção, mesmo por lavagem mecânica 

vigorosa, desfavorecendo a utilização destas areias para aplicações cerâmicas nobres. 

 

6.2.3. Composição mineral e avaliação semi-quantitativa 

A identificação dos minerais é, numa primeira etapa, efectuada por observação à lupa 

binocular nas diversas fracções granulométricas e, numa segunda etapa, recorrendo à DRX. 

As areias que ocorrem no depósito de caulino sedimentar de Alvarães são quase 

exclusivamente compostas por quartzo, ocorrendo nelas, algumas impurezas. As impurezas 

minerais possuem propriedades específicas (cor, forma e dimensão), que permitem a sua 

separação dos restantes minerais, de forma a permitir uma identificação fácil e rápida. 

A avaliação semi-quantitativa dos minerais determinada por estimativa visual, em 

percentagem, foi levada a efeito com recurso aos diagramas (Figura 37) de Terry & Chilingar 

(1955). 

Os limites percentuais de ocorrência por estimativa visual nas três fracções granulométricas 

avaliadas, em amostras onde a classe dominante é a areia (5 amostras) ou o cascalho (2 

amostras), estão apresentados na Tabela 20. 

O termo vestigial representa quantidades inferiores a 1% na avaliação por estimativa visual. 

 

 

Fotografia 9 – Quartzo de Alvarães com inclusões de turmalina 
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Tabela 20 – Caracterização visual semi-quantitativa de areias e cascalhos do depósito de caulino sedimentar de Alvarães 

Classe 
Fracção 

(mm) 
Quartzo 

(%) 
Quartzo* 

(%) 
Turmalina 

(%) 
Cassiterite 

(%) 
Ortoclase 

(%) 
Fibrolite 

(%) 

Ilite/ 
moscovite 

(%) 

Andaluzite 
(%) 

Óxidos e 
hidróxidos 

de ferro (%) 

Matéria 
orgânica 

(%) 

2,0 – 8,0 98 – 100 vestigial vestigial — 0 – 2 vestigial — vestigial — — 

1,0 – 2,0 91 – 93 0 – 2 0 – 1 — 0 – 5 vestigial 0 – 1 vestigial — — Cascalho 

0,5 – 1,0 89 – 95 0 – 4 0 – 3 — 0 – 3 vestigial 0 – 5 vestigial — — 

2,0 – 8,0 88 – 100 88 – 100 0 – 3 0 – 3 0 – 2 vestigial vestigial vestigial 0 – 3 0 – 1 

1,0 – 2,0 87 – 94 87 – 92 0 – 4 0 – 2 0 – 2 vestigial 0 – 1 — 0 – 4 — Areia 

0,5 – 1,0 71 – 89 71 – 78 0 – 3 0 – 1 0 – 5 vestigial 0 – 10 — 0 – 10 — 

 

* com inclusões de turmalina e/ou revestido com óxidos e hidróxidos de ferro 
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O quartzo assinalado com asterisco (*) representa a percentagem de quartzo que contém 

inclusões de turmalina (Fotografia 9) e/ou está revestido com uma película de óxidos e hidróxidos 

de ferro e/ou magnésio. São facilmente observadas, à lupa e até a olho nu, concreções 

(agregados) concêntricas de cor avermelhada que se poderão atribuir genericamente a óxidos e 

hidróxidos de ferro. A matéria orgânica engloba, especificamente, restos de raízes e pequenos 

fragmentos de madeira. 

A turmalina, (Na,Ca)(Li,Mg,Al)3(Al,Fe,Mn)6(BO3)3(Si6O18)(OH)4, identificada corresponde à 

variedade mais comum de cor preta a castanho escuro, rica em ferro, denominada schorl 

(Fotografia 10). 

 

Cu Kα   º2θ
5 10 2015 25 30 35 40 45 50 55 60 65 700

Sc - schorl

And - andaluzite

Sc

Sc Sc
And

And

Sc

Sc
Sc

Sc

Sc
Sc

Sc

Sc
Sc

Sc

Sc

Sc

Sc

Sc
Sc

Sc Sc

Sc

Sc

Sc

Sc

Sc
Sc

Sc ScSc

 

Figura 49 – Difractograma de schorl (turmalina) de Alvarães 

 

 

Fotografia 10 – Schorl (turmalina) de Alvarães 

A turmalina é um silicato (ciclossilicato) complexo de boro e alumínio. Cristalograficamente, 

pertence ao sistema trigonal. Os cristais ocorrem, comummente, com formas prismáticas 
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triangulares estriadas. Apresenta lustre vítreo a resinoso e fractura concoidal. A sua densidade 

varia entre 3,00 e 3,25 e apresenta dureza 7 a 7 ½ na escala de Mohs. O difractograma da schorl 

(Figura 49) apresenta contaminação de andaluzite. 

A andaluzite (Figura 50 e Fotografia 11), é um dos três polimorfos de Al2SiO5, os outros dois 

são sillimanite e cianite (ou distena), tem cor, geralmente, rosada, podendo ser esverdeada ou 

acastanhada. 
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Figura 50 – Difractograma da andaluzite de Alvarães 

 

 

Fotografia 11 – Andaluzite de Alvarães 

Tem dureza 7 ½ na escala de Mohs e densidade que varia entre 3,16 e 3,20. 

Cristalograficamente pertence ao sistema ortorrômbico. Apresenta lustre vítreo. É um nesossilicato 
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de alumínio e silício, sob a forma de SiO2 (36,8%) e Al2O3 (63,2%) que apresenta comummente 

cristais com formas prismáticas quadrangulares. 

A fibrolite é a variedade fibrosa da sillimanite, apresenta cor branca indiciando um avançado 

estado de alteração para caulinite (Fotografia 12). Cristalograficamente pertence ao sistema 

ortorrômbico. Tem dureza Mohs entre 6 e 7 e apresenta densidade 3,23. Aparece no 

difractograma contaminada com quartzo (Figura 51). 

 

 

Fotografia 12 – Fibrolite (sillimanite) de Alvarães 
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Figura 51 – Difractograma da fibrolite (sillimanite) de Alvarães 

 

A ortoclase (Fotografia 13) apresenta cor creme opaca com brilho, foi identificada por DRX 

(Figura 52) e também pelo valor da triclinicidade (∆ = 0,3) de Laves (1952). 
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Figura 52 – Difractograma da ortoclase de Alvarães 

 

 

Fotografia 13 – Ortoclase de Alvarães 

A cassiterite, SnO2, (Fotografia 14) apresenta brilho e cor cinzenta. Tem dureza Mohs 6–7 e a 

densidade varia entre 6,8 e 7,1. Foi identificada por DRX (Figura 53). No difractograma ocorre um 

máximo de reflexão a 2,18 Å que se atribui a contaminação. Cristalograficamente pertence ao 

sistema tetragonal. 
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Figura 53 – Difractograma da cassiterite de Alvarães 

 

 

Fotografia 14 – Cassiterite de Alvarães 

Este cortejo mineralógico evidencia a existência de fontes litológicas distintas. Se a presença 

de quartzo, ortoclase e ilite/moscovite (Fotografia 15) está relacionada com a ocorrência de 

granitos, a turmalina, com a ocorrência de pegmatitos, a cassiterite, com mineralizações 
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associadas a granitos e a pegmatitos, a presença de andaluzite e fibrolite está associada, quer a 

metamorfismo regional representado por xistos, quer a metamorfismo de contacto representado 

por gnaisses e xistos anfibolíticos, ambos de alta temperatura. 

Todas estas litologias confinam e delimitam a Bacia Tectono-Sedimentar de Alvarães. Ribeiro 

(1992) constata a ocorrência de fibrolite e andaluzite em metassedimentos do Silúrico (Figura 24). 

 

 

Fotografia 15 – Ilite/moscovite de Alvarães 

 

6.2.4. Composição química 

A fracção granulométrica superior a 63 µm, das 13 amostras colhidas dos níveis arenosos e 

cascalhentos que ocorrem no depósito de caulino sedimentar de Alvarães, foi analisada por FRX, 

para determinar as composições químicas respectivas (Tabela 21). 

Verifica-se, genericamente, que as amostras de cascalho e areia apresentam valores muito 

baixos de manganés e fósforo, respectivamente sob a forma de MnO e P2O5. Os baixos valores de 

cálcio, sob a forma de CaO põem em evidência a não ocorrência de carbonatos e plagioclases 

cálcicas. Os valores de potássio são também muito baixos, com excepção de duas amostras que 

revelam 3,41% e 1,92% de K2O situadas próximo da zona de caulino residual (Fonte Branca), e 

que por isso evidenciam a presença de FK. 

As amostras de cascalho apresentam elevados teores de sílica (96–97%) e valores 

relativamente elevados de ferro, magnésio e titânio, tendo em conta granulometria tão grosseira. 

Os dois primeiros resultam de contaminações sob a forma de óxidos e hidróxidos de ferro e 

turmalina, e o último deve-se à presença de anatase. 
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Tabela 21 – Composição química das amostras de areia e cascalho do depósito de caulino sedimentar de Alvarães 

Classe dominante 
Fe2O3*

(%) 

MnO 
(%) 

TiO2 
(%) 

CaO 
(%) 

K2O 
(%) 

P2O5 
(%) 

SiO2 
(%) 

Al2O3 
(%) 

MgO 
(%) 

Na2O 
(%) 

PR** 
(%) 

0,10 0,01 0,09 <0,02 0,07 0,11 97,42 0,74 0,71 0,25 0,87 

0,31 0,01 0,50 0,01 0,15 0,10 96,23 1,00 1,16 0,05 0,46 Cascalho 

0,21 0,01 0,28 <0,02 0,10 0,09 96,74 0,73 1,25 0,0018 0,58 

2,53 0,04 1,01 <0,02 0,48 0,08 93,07 1,46 0,63 0,19 1,16 

2,94 0,06 1,40 0,01 0,28 0,21 92,09 1,53 0,81 0,17 1,48 

2,10 0,01 0,24 0,01 0,19 0,17 93,78 1,23 1,23 0,0021 1,00 
Areia vermelha 

3,20 0,18 5,26 <0,02 0,16 0,04 89,03 0,86 0,63 0,12 1,08 

0,50 0,01 0,09 0,01 0,18 0,15 96,53 1,03 0,82 0,16 0,95 
Areia alaranjada 

0,29 0,01 0,39 0,01 0,50 0,11 94,07 2,46 1,26 0,08 0,79 

0,19 <0,02 0,09 0,01 3,41 0,14 88,15 5,62 1,27 0,19 0,99 
Areia amarelada 

0,21 0,01 0,32 <0,02 0,12 0,06 97,18 0,48 0,63 0,49 0,90 

Areia branca 0,13 <0,02 0,06 0,01 1,92 0,10 92,49 3,30 1,23 0,09 0,64 

Areia cinzenta 0,39 0,02 0,61 <0,02 0,15 0,07 96,26 0,82 1,11 0,0021 0,51 

* Fe2O3 – ferro total  ** PR – perda ao rubro 
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A cor que as amostras de areia apresentam relaciona-se com o conteúdo de ferro: vermelho 

(2,1–3,2%), alaranjado (0,19–0,50%) e amarelado (0,21%). A areia branca, apesar de apresentar 

0,13% de Fe2O3 que lhe daria tonalidades claras, aparece revestida por caulinite, como se pode 

observar pelo elevado conteúdo de Al2O3 (3,30%). A areia cinzenta apresenta esta coloração 

devido à contaminação por matéria orgânica proveniente do coberto vegetal. O conteúdo de 

magnésio é mais ou menos constante, variando sob a forma de MgO entre 0,6% e 1,3%. Pode-se 

atribuir estas contaminações, não só aos óxidos e hidróxidos de ferro, mas também à presença de 

alguma ilite/moscovite e de turmalina, em minerais individuais situados no interior ou exterior 

(agregados) de alguns grãos de quartzo. O titânio, sob a forma de TiO2, apresenta valores 

bastante díspares, atingindo um máximo com 5,6% e um mínimo com 0,06%. Esta disparidade 

está relacionada com a anatase. O silício, sob a forma de SiO2, apresenta valores que vão de 

88,2% a 97,2%. Uma areia onde o teor de SiO2 atinge este último valor pode ser considerada 

como uma amostra quartzosa relativamente “pura”. Por fim, o conteúdo de alumínio, sob a forma 

de Al2O3 (0,8–5,6%) está relacionado com a presença de caulinite. Estes valores variam 

significativamente dependendo da eficácia da lavagem. 

 

6.3. ARGILAS CAULINÍTICAS BRANCAS E ARGILA CAULINÍTICA VERMELHA 

O caulino (sedimentar e residual) e a argila plástica do tipo “ball-clay” são classificados como 

argilas especiais e a argila vermelha é classificada como argila comum. 

A utilização industrial desta última matéria-prima resume-se, quase exclusivamente, na 

cerâmica de construção, mais especificamente no fabrico de tijolo e tijolo face à vista, ainda que 

seja empregue, em menor proporção, na olaria decorativa e de mesa, em pequenas unidades 

industriais localizadas nos arredores de Barcelos. 

O caulino designado por sedimentar é conhecido localmente como “barro branco”. Obteve-se 

esta matéria-prima por crivagem em via húmida (lavagem com água) do estrato de areia branca 

caulinífera que se situa estratigraficamente por cima do estrato de “ball-clay” (Figura 27), 

proveniente do depósito de caulino sedimentar de Alvarães, denominado localmente por 

Barreiras/Chasqueira (Figura 23). 

A título excepcional, foram executados alguns ensaios com o caulino designado por residual, 

obtido também por crivagem em via húmida da rocha-mãe caulinizada proveniente do depósito de 

caulino residual de Alvarães, denominado localmente por Fonte Branca (Figura 23). Algumas das 

propriedades do caulino residual foram comparadas com as propriedades do caulino sedimentar, 

da ”ball-clay” e da argila vermelha. 

Localmente, a argila vermelha é designada por “barro vermelho” e a “ball-clay” é designada 

por “barro D”. 

Segundo a classificação industrial das argilas proposta por Harvey (2000) e Harvey & Keeling 

(2002), o caulino sedimentar, o caulino residual e a “ball-clay” estarão inseridas na categoria 3B, 

enquanto que a argila vermelha estará inserida na categoria 4. De acordo com a classificação 
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proposta por Gomes (1990, 2002) os caulinos sedimentar e residual e a “ball-clay” inserem-se, 

respectivamente, próximo da área da “cerâmica mais branca” no campo dos “caulinos primários e 

secundários” e no campo das “argilas cauliníticas do tipo ball-clay”. 
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Figura 54 – Fluxograma da caracterização das matérias-primas argilosas para a indústria 
cerâmica 

A Figura 54 apresenta um fluxograma dos processos de caracterização e processamento 

(refinação e/ou beneficiação), que uma matéria-prima argilosa pode sofrer durante a sua 

avaliação. 

Sempre que seja textura e composicionalmente possível dever-se-á avaliar a matéria-prima 

tal-qual, ou seja, em bruto. Tendo consciência que a avaliação de algumas propriedades e mesmo 
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comportamentos, no acaso de algumas matérias-primas, só é exequível e viável em determinada 

fracção granulométrica, resulta daí a imperiosa necessidade de fraccionamento prévio das 

matérias-primas. Isto, porque na indústria cerâmica, a menos que justificável, e as excepções são 

muito raras, a utilização das matérias-primas impõe refinação prévia. 

 

6.3.1. Composição e propriedades 

6.3.1.1. Distribuição dimensional do grão e granularidade 

As curvas granulométricas cumulativas e os histogramas da distribuição granulométrica do 

caulino sedimentar, da “ball-clay”, da argila vermelha e do caulino residual, para a fracção inferior 

a 63 µm constam na Figura 55 e na Figura 56. Por sua vez, alguns parâmetros granulométricos e 

estatísticos são apresentados na Tabela 23. 

Através da análise granulométrica, obtida por crivagem e pelo Sedigraph, do caulino 

sedimentar, da “ball-clay” e da argila vermelha, efectuou-se o cálculo do rendimento de cada uma 

das fracções granulométricas estabelecidas, com interesse científico e comercial (Tabela 22). 

De notar que o caulino sedimentar apresenta baixíssimo rendimento no que respeita à 

fracção argila (8%), e que a “ball-clay” apresenta uma componente de areia insignificante (1%). 

Em termos granulométricos, a “ball-clay” e a argila vermelha são matérias-primas silto-argilosas 

(Ferraz, 2000a, 2000b), contendo 34% e 39%, respectivamente, de fracção silte e 65% e 49%, 

respectivamente, de fracção argila. A argila vermelha contém uma componente de areia 

relativamente elevada (12%), como resultado da “contaminação” do estrato arenoso que se 

sobrepõe ao estrato de argila vermelha (Figura 27), em virtude do difícil acesso, em profundidade, 

a esta matéria-prima, na frente de desmonte. 

Tabela 22 – Rendimento das várias fracções granulométricas do caulino sedimentar, da 
“ball-clay” e da argila vermelha 

Rendimento 
Fracção 

Caulino sedimentar “Ball-clay” Argila vermelha 

> 63 µm 84% 1% 12% 

< 63 µm 16% 99% 88% 

2–63 µm 8% 34% 39% 

< 38 µm 15% 96% 71% 

< 2 µm 8% 65% 49% 

 

Em termos de fracção inferior a 63 µm, o caulino sedimentar, a argila vermelha e o caulino 

residual apresentam uma distribuição granulométrica bimodal e a “ball-clay” apresenta uma 

distribuição granulométrica unimodal. 
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Figura 55 – Curvas granulométricas e respectivos histogramas do caulino sedimentar e da “ball-clay” 
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Figura 56 – Curvas granulométricas e respectivos histogramas da argila vermelha e do caulino residual 
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Em termos relativos, e comparando as matérias-primas argilosas, o caulino residual 

apresenta a granularidade mais grossa, seguindo-se o caulino sedimentar, a argila vermelha, e por 

fim a “ball-clay”, a qual apresenta a granularidade mais fina (fracção argila) entre as argilas 

estudadas (Figura 55, Figura 56 e Tabela 23). 

Tabela 23 – Alguns parâmetros granulométricos e estatísticos referentes ao caulino 
sedimentar, à “ball-clay”, à argila vermelha e ao caulino residual 

Parâmetros Caulino sedimentar “Ball-clay” Argila vermelha Caulino residual 

< 2 µm 51,0% 65,5% 56,8% 32,0% 

2–20 µm 39,8% 29,3% 33,1% 59,0% 

> 20 µm 9,2% 5,2% 10,1% 9,0% 

Mediana 1,9 µm 0,9 µm 1,4 µm 3,1 µm 

Moda(s) 0,7 µm e 11,2 µm 0,7 µm 1,2 µm e 11,2 µm 2,5 µm e 10,2 µm 

 

Com base na distribuição granulométrica, e tendo em conta as fracções granulométricas < 2 

µm, 2–20 µm e > 20 µm, utilizou-se o diagrama ternário de Winkler (1954) para averiguar a 

potencialidade da argila vermelha para aplicação cerâmica (Figura 57). 
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Figura 57 – Diagrama de Winkler (Winkler, 1954) 
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De acordo com o diagrama de Winkler, é fácil constatar que a argila vermelha do depósito de 

caulino sedimentar de Alvarães, apesar de não se inscrever no campo de aplicação da telha 

(campo 3) ou da tijoleira (campo 4), poderá ser lotada com outras matérias-primas de modo a 

possibilitar a sua aplicação em algum destes dois sectores cerâmicos. Esta indicação constituiu o 

primeiro indício de apetência para aplicação da argila vermelha no domínio do revestimento. 

O Diagrama de Winkler só se utiliza para matérias-primas com potencial aplicabilidade na 

cerâmica de construção (telha e tijolo) e na cerâmica de revestimento (tijoleira). Assim sendo, o 

caulino sedimentar, o caulino residual e a “ball-clay” de Alvarães foram analisados em 

conformidade com o diagrama triangular SiO2–Al2O3–outros óxidos de uso comum em caulinos e 

“ball-clays” comerciais (Fabbri & Fiori, 1985; Ligas et al., 1997). A Figura 58 mostra que estas 

argilas são, do ponto de vista da composição química, similares aos caulinos e às “ball-clays” 

comerciais apresentadas, evidenciando com isto o elevado e variado potencial de aplicações 

concorrentes com as demais de igual para igual, desde que devidamente beneficiadas e/ou 

refinadas por processos de concentração, como os que são correctamente aplicados  às argilas 

comerciais. 
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Figura 58 – Diagrama triangular SiO2–Al2O3–outros óxidos correntes em caulinos e “ball-
clays” comerciais (Fabbri & Fiori, 1985; Ligas et al., 1997) 
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6.3.1.2. Composição química 

A Tabela 24 apresenta a composição química (elementos maiores), do caulino, da “ball-clay” 

e da argila vermelha para as várias fracções granulométricas e para amostra em bruto 

representativas da “ball-clay” e da argila vermelha. A análise química do caulino sedimentar, que é 

resultado da lavagem de areia caulinífera, não apresenta esta matéria-prima no estado bruto, ou 

tal qual. 

As análises químicas apresentadas no que respeita ao caulino sedimentar, revelam valores 

que pouco diferem das de outros caulinos estudados noutras parte do globo, por exemplo, na 

Argentina (Cravero et al., 1997, 2001), no Canadá (Long, 2000), em Angola (Gomes et al., 1994), 

no Peru (Dill et al., 1997), no Brasil (Costa & Moraes, 1998), na Grécia (Galán et al., 1996; 

Sikalidis et al., 1989), no Egipto (Abdel-Khalek, 1999), na Polónia (Stoch et al., 1978), no 

Botswana (Ekosse, 2000, 2001), na Índia (Chandrasekhar & Ramaswamy, 2002), na Nigéria 

(Oaikhinan, 1991), na Etiópia (Fentaw & Mengistu, 1998), na Indonésia (Dill et al., 1995), assim 

como de caulinos comercializados pela ECCI e pela WBB. 

Tabela 24 – Composição química (elementos maiores, em %) das matérias-primas argilosas 

Fracção 
Fe2O3* 

(%) 
MnO 
(%) 

TiO2

(%) 
CaO
(%) 

K2O 
(%) 

P2O5

(%) 
SiO2 
(%) 

Al2O3

(%) 

MgO 
(%) 

Na2O 
(%) 

PR** 
(%) 

Caulino sedimentar 

< 63 µm 0,78 < 0,02 0,32 0,02 0,94 0,18 47,40 39,20 1,19 0,21 13,10

< 38 µm 1,05 < 0,02 0,44 0,01 0,75 0,22 42,51 38,66 1,22 0,16 14,47

< 2 µm 1,13 < 0,02 0,43 0,02 0,27 0,29 40,24 40,23 1,23 0,10 14,85

“Ball-clay” 

Bruto 1,31 0,02 1,27 0,12 2,32 — 54,17 30,45 0,02 0,20 9,62 

< 63 µm 1,41 < 0,02 1,21 0,18 1,95 0,21 48,12 34,13 0,95 0,05 11,20

< 38 µm 1,57 < 0,02 1,27 0,11 1,79 0,34 45,86 36,17 0,91 0,03 11,65

< 2 µm 1,64 < 0,02 0,97 0,11 0,98 0,42 43,36 38,09 0,77 0,14 13,65

Argila vermelha 

Bruto 6,97 0,03 1,08 0,14 2,91 — 55,92 24,36 0,08 0,17 7,69 

< 63 µm 7,26 0,02 1,02 0,04 3,65 0,26 50,21 24,60 1,65 0,39 8,37 

< 38 µm 8,04 0,02 1,07 0,05 3,29 0,34 45,58 28,32 1,87 0,36 9,54 

< 2 µm 9,54 0,02 0,77 0,07 1,79 0,55 38,24 32,70 1,96 0,36 12,94

* Fe2O3 – ferro total  ** PR – perda ao rubro 

 

A “ball-clay”, em bruto e nas várias fracções granulométricas estudadas, apresenta análise 

química similar à análise química apresentada pelas “ball-clays” comercializados pela ECCI 

(Glasson, 1989) e pela WBB (Bougher, 1999). 
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A elevada quantidade de ferro e magnésio presente no caulino sedimentar e na “ball-clay”, é, 

em parte, estrutural, isto é, estes elementos estarão incorporados nas estrutura cristaloquímica da 

caulinite, mas por outro lado, resulta também da contaminação da ilite/mica, presente na nestas 

matérias-primas. A relativa abundância de titânio advém, maioritariamente, da ocorrência de 

anatase (Figura 60 e Figura 87), e minoritariamente, da presença deste na estrutura cristalina da 

caulinite. A sílica é relativamente elevada devido à presença de sílica livre sob a forma de quartzo. 

A Tabela 25 apresenta a composição química (elementos menores e traço) do caulino 

sedimentar e da “ball-clay”. 

Tabela 25 – Composição química (elementos menores e traço, em ppm) do caulino 
sedimentar e da “ball-clay” 

Elemento Caulino sedimentar “Ball-clay” 

As (ppm) < 5  7 

Ba (ppm) 222 385 

Co (ppm) < 5 7 

Cr (ppm) 51 56 

Cu (ppm) 23 17 

Nb (ppm) < 5 22  

N (ppm) 38 27 

Pb (ppm) 233 116 

Rb (ppm) 85 216 

Sn (ppm) 22 45 

Sr (ppm) 288 101 

V (ppm) 30 67 

W (ppm) < 5 < 5 

Y (ppm) 18 31 

Zn (ppm) 55 89 

Zr (ppm) 281 336 

 

6.3.1.3. Composição mineral 

O caulino sedimentar apresenta caulinite como sendo o mineral argiloso essencial e quartzo 

como sendo o mineral não argiloso mais representado, e que ocorre até com relativa abundância 

na fracção argila. Os minerais acessórios são plagioclase e ilite/moscovite que se detectam nas 

fracções inferior a 63 µm e inferior a 38 µm. A plagioclase ocorre vestigialmente na fracção inferior 

a 38 µm (Figura 59). 

A Figura 60 apresenta o difractograma da fracção < 63 µm do caulino sedimentar calcinado a 

650 ºC, com 3 h de patamar à temperatura máxima, onde se observa a ocorrência de anatase, 

TiO2, para além do quartzo e da plagioclase identificados na Figura 59. 
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Figura 59 – Difractogramas do caulino sedimentar 

 

Figura 60 – Difractograma do caulino sedimentar calcinado a 650 ºC com 3 h 
de patamar à temperatura máxima 
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A Figura 61 apresenta os difractogramas das várias fracções granulométricas analisadas, da 

“ball-clay” bem como da “ball-clay” tal-qual (em bruto). A “ball-clay”, à semelhança do caulino 

sedimentar, apresenta o mesmo cortejo mineral. A caulinite continua a ser o mineral essencial, 

cujo teor aumenta à medida que o tamanho do grão diminui e o quartzo é o mineral não argiloso 

principal, cujo teor varia inversamente ao teor da caulinite. A ilite/moscovite e a plagioclase estão 

presentes desde os materiais em bruto até à fracção argila, sempre com tendência decrescente. 

Pereira (1944) identifica também no caulino de Alvarães, por análise microscópica: zircão, 

rútilo e magnetite. 

Alves (1995) refere a ocorrência de turmalina, zircão, monazite, anatase, rútilo, brookite, 

cassiterite, estaurolite, andaluzite e sillimanite e minerais opacos no depósito de caulino 

sedimentar de Alvarães (Chasqueira/Barreiras), observados ao microscópio petrográfico, após 

separação com bromofórmio. 
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Figura 61 – Difractogramas da “ball-clay” 

Em estratos de “ball-clay” de cor cinzento escuro devido à presença de matéria orgânica, 

ocorre pirite, FeS2, com forma de “fuso” e brilho metálico amarelo escurecido, por motivo de 

oxidação. A pirite tem ocorrência vulgar em sedimentos e foi identificada à lupa binocular 

(Fotografia 16) e por DRX (Figura 62). 
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Figura 62 – Difractograma da pirite presente na “ball-clay” 

 

 

Fotografia 16 – Pirite de Alvarães 

A formação de pirite requer matéria orgânica, 2-
4SO  para poder originar H2S (ácido sulfídrico), 

e ferro (Fe) para originar sulfuretos de ferro metaestáveis e, ainda, um agente oxidante, por 

exemplo O2 molecular para decompor o H2S em S, que pode reagir com os sulfuretos 

metaestáveis e formar FeS2 (Berner, 1970; Reiswell & Berner, 1985). A pirite está associada a 

ambientes redutores onde o pH > 4,4. Para pH < 4,4 a estabilidade da pirite tanto pode prevalecer 

em condições redutoras como em condições oxidantes (Figura 64a). As suspensões aquosas de 

“ball-clay” apresentam valores de pH a rondar 4,5 (Tabela 36). 

A oxidação da pirite, durante a cozedura, pode provocar vários inconvenientes, desde a 

corrosão de equipamentos por acção de ácido sulfúrico, H2SO4, ou pela produção de sais de 

sulfato, gesso por exemplo, resultantes da reacção entre o ácido sulfúrico e alguns constituintes 

das matérias-primas disponíveis. 
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A argila vermelha apresenta um cortejo mineral bastante amplo ao longo de todas as fracções 

granulométricas analisadas (Figura 63). A amostra tal-qual (em bruto) apresenta a seguinte 

composição mineral: caulinite, quartzo, ilite/moscovite, goethite, feldspato potássico, plagioclase e 

anidrite, CaSO4. Na fracção argila, identificou-se: caulinite, quartzo, ilite/moscovite, goethite, 

feldspato potássico, plagioclase e, em quantidades vestigiais, anidrite. Ao longo das várias 

fracções granulométricas, este cortejo mineral apresenta uma tendência decrescente em 

quantidade, com excepção da caulinite e da goethite. O manganésio como impureza está 

habitualmente presente em quantidades até 5%. 
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Figura 63 – Difractogramas da argila vermelha 

A goethite é um dos minerais mais comuns, formado sob condições de oxidação, como 

produto de meteorização de minerais portadores de ferro, tais como pirite e magnetite. A anidrite é 

indicadora de desidratação de gesso. Esta desidratação ocorre, quer pela compactação do MC 

pelo MT, quer pelo facto de, nalguns locais do depósito sedimentar, o estrato de argila vermelha 

se situar acima do nível freático. A formação de gesso requer cálcio (Ca2+) e sulfato ( 2-
4SO ). O 
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sulfato poderá ser originário de águas salinas do ambiente fluvio-lacustre que originou o MC, ou 

resultar da lixiviação do MT, tal como o cálcio. 

O facto de coexistirem na argila vermelha minerais próprios de ambientes redutores e de 

ambientes oxidantes poderá está relacionado com a variação sazonal do nível freático, que, de 

uma forma geral, apresenta níveis piezométricos às profundidades a que ocorre a argila vermelha 

no depósito de caulino sedimentar de Alvarães. 

Pelo que foi observado, tanto nos ensaios de ATD, como nos provetes cozidos às 

temperaturas estabelecidas, os carbonatos e os sulfatos presentes na argila vermelha não 

proporcionaram ou favoreceram o aparecimento de defeitos, nem mesmo na secagem. 

 

 

Figura 64 – Diagramas de estabilidade Eh/pH: 
a) Fe2O3, FeS2 e C (matéria orgânica) a 25 ºC, Ptotal = 1 atm e PCO2 = 10-2 atm (adaptado de 

Rose et al., 1979); 
b) Fe2O3, Fe3O4, Fe2CO3, a 25 ºC, Ptotal = 1 atm e PCO2 = 10-2 atm (adaptado de Garrels & 

Christ, 1965) 

No depósito de caulino residual de Alvarães (Fonte Branca), Alves (1995) cita a ocorrência de 

turmalina, zircão, anatase, rútilo, cassiterite, estaurolite, andaluzite, sillimanite e granada e 

minerais opacos. 
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Tabela 26 – Composição mineral semi-quantitativa do caulino sedimentar, da “ball-clay” e da argila vermelha 

Fracção 
Caulinite

(%) 
Ilite/moscovite 

(%) 
Goethite

(%) 
Feldspato-K 

(%) 
Quartzo

(%) 
Plagioclase

(%) 
Anidrite 

(%) 

Caulino sedimentar 

< 63 µm 79 8 – – 11 2 – 

< 38 µm 85 6 – – 8 1 – 

< 2 µm 97 – – – 3 vestigial – 

“Ball-clay” 

Tal-qual 56 20 – – 20 4 – 

< 63 µm 71 18 – – 9 2 – 

< 38 µm 77 16 – – 5 2 – 

< 2 µm 87 8 – – 3 2 – 

Argila vermelha 

Tal-qual 21 15 3 8 45 5 3 

< 63 µm 36 14 5 4 37 3 1 

< 38 µm 62 10 6 vestigial 19 2 1 

< 2 µm 73 7 8 – 11 1 vestigial 

 

 



_________________________ Propriedades das matérias-primas cerâmicas 

 |  224 

A Tabela 26 apresenta a composição mineral semi-quantitativa, recorrendo à análise 

aproximada (Worrall, 1975) para o caulino sedimentar e para a “ball-clay”. A mesma tabela 

apresenta a composição mineral semi-quantitativa para a argila vermelha, calculada através da 

análise química e comparada com a metodologia do poder reflector proposta por Thorez (1976) e 

Schultz (1964). 

A proporção relativa de caulinite e halloysite no caulino sedimentar, no caulino residual, na 

“ball-clay” e na argila vermelha foi avaliada com recurso ao método da intercalação com hidrato de 

hidrazina (Gomes & Almeida, 1983) e os resultados estão expressos na Tabela 27. 

Tabela 27 – Proporção relativa de halloysite e caulinite nas matérias-primas argilosas 

Matéria-prima Halloysite (%) Caulinite (%) 

Caulino sedimentar 4 96 

“Ball-clay” 24 76 

Argila vermelha 48 52 

Caulino residual 6 94 

 

Como se pode facilmente observar na Figura 66, a presença de ilite/moscovite em todas as 

argilas estudadas provoca a necessidade de subtrair o valor da área deste máximo de reflexão ao 

valor da área do máximo de reflexão pertencente à halloysite + caulinite. Esta operação é bastante 

facilitada e exequível com alto rigor no tratamento dos difractogramas, através do ajuste por 

justaposição dos máximos de reflexão e respectiva desconvolução. 
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Figura 65 – Difractogramas do caulino residual 
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Figura 66 – Difractogramas de intercalação e lavagem de hidrato de hidrazina nas matérias-primas 
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Pode verificar-se também que no caulino sedimentar o difractograma da amostra intercalada 

com hidrato de hidrazina apresenta um máximo de difracção (001) muito largo e de fraca 

intensidade, por volta dos 12,2 (º2θ) que se pode atribuir a caulinite que não foi intercalada. Este 

facto está associado aos defeitos estruturais da mesma e, portanto, a desordem estrutural será 

muito elevada (Gomes & Almeida, 1983; Amigó et al., 1994). 

O caulino residual apresenta para a fracção inferior a 63 µm e para a fracção inferior a 2 µm 

uma composição mineral, onde a caulinite abunda como mineral essencial e o quartzo posiciona-

se a seguir, em termos quantitativos. Quartzo, ilite/moscovite, feldspato potássico e ilmenite vêem 

os seus teores diminuir à medida que diminui a granularidade, ocorrendo ainda vestigialmente na 

fracção argila (Figura 65). 

 

6.3.1.4. Ordem-desordem estrutural da caulinite 

De acordo com os condicionalismos expostos e pelo facto de os caulinos apresentarem 

halloysite e quartzo, impedindo o uso do índice de Liètard, assim como a presença de caulinite de 

intermédia ordem-desordem estrutural que impede o uso do índice de Plançon & Zacharie, optou-

se pela determinação da ordem-desordem estrutural da caulinite, recorrendo ao índice de Hinckley 

(IH), que é também o mais utilizado e vulgarizado. 

Os valores do índice de Hinckley da caulinite presente no caulino sedimentar, na “ball-clay”, e 

na argila vermelha constam na Tabela 28. Observa-se que a caulinite apresenta valores de 

desordem estrutural muito elevada (0,2) a valores de desordem estrutural elevada (0,3 e 0,4). 

Tabela 28 – Índice de Hinckley da caulinite presente no caulino sedimentar, 
na “ball-clay” e na argila vermelha 

Matéria-prima IH 

Caulino sedimentar 0,41 

“Ball-clay” 0,34 

Argila vermelha 0,22 

 

O caulino proveniente dos estratos arenosos e cascalhentos, separados pelo estrato de “ball-

clay” (Figura 27) apresenta valores de IH distintos. O estrato inferior apresenta menor IH que o 

estrato superior (Ferraz, 1997). 

Almeida (1987) determinou o valor do índice de Hinckley, tanto da caulinite presente no 

caulino sedimentar, como da caulinite presente no caulino residual de Alvarães. Para a fracção < 

38 µm obteve os valores 0,15 e 0,86, respectivamente, e, para a fracção < 2 µm obteve os valores 

0,26 e 1,07, respectivamente. Estes valores confirmam a origem genética dos caulinos de 

Alvarães. Ordem estrutural muito fraca a fraca, para a caulinite do caulino sedimentar e ordem 

estrutural boa a elevada para a caulinite do caulino residual. Por outro lado, a ordem estrutural da 
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caulinite melhora à medida que a granularidade das argilas se torna mais fina, devido à atenuação 

de efeitos mineralógicos e texturais influentes sobre o IH. 

A halloysite, quando acompanha a caulinite, ocasiona redução nos valores do índice de 

Hinckley (Gomes, 1979). 

 

6.3.1.5. Limites de consistência e plasticidade 

Os valores do limite de líquido, do limite plástico e do índice de plasticidade de Atterberg para 

as várias argilas estão apresentados na Tabela 29 e na Figura 67 (Ferraz, 2000a, 2000b). 

Através da Figura 67, observa-se que o caulino sedimentar, a”ball-clay” e a argila vermelha 

são argilas com elevada plasticidade e que não apresentam apetência para a extrusão, tendo em 

conta simplesmente, os valores do limite líquido e do índice de plasticidade de Atterberg. 

Tabela 29 – Limites de consistência e índice de plasticidade de Atterberg do caulino 
sedimentar, da “ball-clay” e da argila vermelha (Ferraz, 2000a, 2000b) 

Propriedade 
Caulino 

sedimentar 
“Ball-clay” 

Argila 
vermelha 

Limite Líquido (LL) 86,7% 84,8% 66,3% 

Limite Plástico (LP) 49,8% 36,8% 31,8% 

Índice de plasticidade de Atterberg (IP) 36,9% 48,0% 34,5% 

 

Ou seja, a quantidade de água que estas argilas necessitam para determinar os limites de 

consistência não é suficiente para efectuar uma extrusão eficiente e sem problemas, de acordo 

com o diagrama de plasticidade. 
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Figura 67 – Diagrama de plasticidade do caulino sedimentar, da “ball-clay” e da argila 
vermelha 
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Efectivamente, o caulino sedimentar e a “ball-clay” proporcionaram alguns problemas durante 

a extrusão, que se solucionaram através da adição de água. Quanto à argila vermelha, apesar de 

não ter causado tantos problemas, foi necessário adicionar um pequeno suplemento de água. A 

humidade de extrusão (em base húmida) para estas argilas está apresentada na Tabela 45 e 

decresce do caulino sedimentar para a argila vermelha, passando pela “ball-clay”. 

O caulino sedimentar, graficamente (Figura 67), está localizado na zona onde as argilas, 

supostamente, conterão matéria orgânica. Neste caso, esta localização estará algo deslocada pelo 

facto de o caulino sedimentar apresentar um elevado limite plástico, implicando a redução o IP. 

 

6.3.1.6. Matéria orgânica 

O uso de “ball-clays” contendo uma determinada quantidade de matéria orgânica (lignito) 

beneficia as propriedades reológicas das suspensões argilosas para enchimento (Kelly, 1997, 

1998). Phelps (1947, 1959) descreve a importância de colóides orgânicos, com origem em 

diferentes lignitos, no controle de suspensões argilosas para enchimento, em particular com “ball-

clays”. 

A confirmação da presença de halloysite tanto no caulino como na “ball-clay” inviabilizou a 

avaliação da quantidade de matéria orgânica total por tratamento térmico. 

Foram praticados, no caulino sedimentar, na “ball-clay” e na argila vermelha em amostras da 

fracção < 63 µm, dois procedimentos que recorrem à oxidação química (Anexo III.16), com a 

finalidade de obter um valor plausível e satisfatório, no que concerne à quantidade de matéria 

orgânica total, de forma a propiciar uma comparação entre eles e verificar se estes dois 

procedimentos, relativamente expeditos, são ou não eficazes na remoção da matéria orgânica 

total destas matérias-primas. 

A avaliação da quantidade de matéria orgânica total pelo método do peróxido de hidrogénio, 

revelou-se um fracasso, uma vez que os valores finais de ensaio apresentaram um ganho de peso 

e não uma perda. A perda de peso deveria ser proporcional à quantidade de matéria orgânica 

eliminada pela oxidação e tal não ocorreu porque, alguma quantidade de ferro existente na 

estrutura dos minerais argilosos presentes, em especial na caulinite, na halloysite e na goethite, 

oxida-se em virtude do ataque químico e recombina-se com outros elementos disponíveis. 

Eventualmente, poderá ter ocorrido a remoção de alguma quantidade de ferro, na forma de óxido 

ou hidróxido, coloidal ou “amorfo”, mas, em face do anteriormente exposto, tornou-se impossível a 

sua quantificação. Pelo método do hipoclorito-bicarbonato-carbonato de sódio os resultados foram 

em tudo similares. 

Os resultados práticos, dos dois ensaios propostos, revelaram a total incapacidade para 

avaliar o teor de matéria orgânica total, pondo em evidência que estes métodos não são os mais 

eficazes para a determinação da matéria orgânica total que ocorre nestas matérias-primas. Outra 

forma de analisar este assunto poderá estar relacionada com a diminuta quantidade de matéria 
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orgânica que estas matérias-primas possuem quando comparada com a quantidade de matéria 

orgânica que argilas da mesma natureza, sobretudo a “ball-clay”, habitualmente apresentam. 

 

6.3.1.7. Beneficiação e avaliação da cor em seco 

A Tabela 30 e a Figura 68 apresentam os valores respeitantes aos parâmetros cromáticos 

das argilas, sem qualquer tipo de beneficiação (s/ B) e após beneficiação a que estas foram 

sujeitas, na forma de beneficiação física correspondente a simples decantação (1 B) e 

beneficiação física e química expressa na remoção de óxidos e hidróxidos de ferro após 

decantação (2 B). 

Verifica-se que o caulino sedimentar, recorrendo aos três parâmetros CIE L*a*b*, é a argila 

que apresenta maior brancura, seguida pela “ball-clay” e pelo caulino residual, tanto antes como 

após beneficiação. 

Tabela 30 – Avaliação da cor do caulino sedimentar, da “ball-clay” e 
do caulino residual em seco 

 Brilho (%) Amarelidez (%) L* a* b* 

Caulino sedimentar 

s/ B 73,10 7,46 90,51 -0,3 3,9 

c/ 1 B  75,37 7,04 91,48 -0,2 3,7 

c/ 2 B  77,24 4,06 91,59 -0,7 2,4 

“Ball-clay” 

s/ B 64,46 11,94 87,33 -0,2 6,0 

c/ 1 B  66,94 10,50 88,23 -0,2 5,3 

c/ 2 B  68,34 5,35 87,61 -0,9 3,0 

Caulino residual 

s/ B 61,22 12,92 85,84 0,3 6,2 

c/ 1 B  62,94 13,53 86,96 0,2 6,7 

c/ 2 B  69,01 6,40 88,30 -0,8 3,5 

1 B – decantação 

2 B – decantação e remoção dos óxidos e hidróxidos de ferro 

 

No caulino sedimentar obteve-se um ganho de brancura (∆E*) de 1,00 e 1,89, 

respectivamente, após o primeiro e o segundo tratamentos. Com o primeiro tratamento obteve-se 

um ganho na luminosidade (∆L* = 0,97), pequeno desvio para o vermelho (∆a* = 0,10) e desvio 

com ênfase para o azul (∆b* = -0,2). Com o segundo tratamento obteve-se igualmente um ganho 

na luminosidade (∆L* = 1,08), desvio para o verde (∆a* = -0,4) e desvio com ênfase para o azul 

(∆b* = -1,50). 
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Figura 68 – Avaliação da cor em seco do caulino sedimentar, da “ball-clay” e 
do caulino residual
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Da primeira para a segunda beneficiação, obteve-se ganho de luminosidade (0,11), e desvio 

para o verde (0,5) e para o azul (1,3) com especial nota para a mudança de ∆a* de vermelho para 

verde (Tabela 31). 

No que respeita à “ball-clay”, o ganho de brancura (∆E*) cifrou-se nos 1,14 e 3,09 

respectivamente, com a primeira e a segunda beneficiações. No que respeita à primeira 

beneficiação obtive-se ganho na luminosidade (∆L* = 0,90), desvio nulo no vermelho-verde e 

desvio para o azul (∆b* = -0,7). Com a segunda beneficiação há ainda um ligeiro ganho na 

luminosidade (∆L* = 0,28), e desvios para o verde (∆a* = -0,7) e para o azul (∆b* = -3,0). Da 

primeira para a segunda beneficiação ocorreu uma perda na luminosidade (0,62), um ganho em 

verde (0,7) e em azul (2,3) (Tabela 31). 

Por fim, o caulino residual apresentou o maior ganho de brancura (∆E*), 1,23 e 3,81 

respectivamente, com a primeira e a segunda beneficiações. Na primeira beneficiação obteve-se 

ganho na luminosidade (∆L* = 1,12) e desvios para o verde (∆a* = -0,1) e para o amarelo (∆b* = 

0,5). Com a segunda beneficiação obteve-se ganho na luminosidade (∆L* = 2,46) e desvios para o 

verde (∆a* = -1,1) e azul (∆b* = -2,7). Da primeira para a segunda beneficiação ocorreu um ganho 

de luminosidade (1,34), em verde (1,1) e em azul (3,2), com especial nota para a mudança de ∆b* 

de amarelo para azul (Tabela 31). 

Tabela 31 – Avaliação dos desvios da cor do caulino sedimentar, da “ball-clay” e 
do caulino residual após beneficiação 

 ∆L* ∆a* ∆b* ∆E* 

Caulino sedimentar 

s/ B — — — — 

c/ 1 B  0,97 0,1 -0,2 1,00 

c/ 2 B  1,08 -0,4 -1,5 1,89 

“Ball-clay” 

s/ B — — — — 

c/ 1 B  0,90 0,0 -0,7 1,14 

c/ 2 B  0,28 -0,7 -3,0 3,09 

Caulino residual 

s/ B — — — — 

c/ 1 B  1,12 -0,1 0,5 1,23 

c/ 2 B  2,46 -1,1 -2,7 3,81 

1 B – decantação 

2 B – decantação e remoção dos óxidos e hidróxidos de ferro 

 

Em termos efectivos, não se obteve um ganho assinalável na brancura destas matérias-

primas, com estes procedimentos de beneficiação, uma vez que o investimento e o controlo 
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ambiental necessários para este tipo de beneficiação suplantariam o custo da argila beneficiada. 

No entanto, é necessário salvaguardar que as condições laboratoriais, técnicas e as metodologias 

empregues poderão não ser as ideais para uma eficiente beneficiação destas argilas. Estudos 

específicos e ensaios com maior precisão, caso se pretenda uma matéria-prima mais branca, 

poderão ser implementados observando-se o comportamento destas em função das várias 

técnicas e métodos de beneficiação industriais de caulinos e “ball-clays”. 

Um procedimento para avaliar a cor das matérias-primas sem recorrer ao fotómetro Elrepho 

2000 foi preliminarmente desenvolvido de forma a obter um procedimento recorrendo a 

instrumentos (“hardware”) comuns tais como um computador pessoal, um “scanner” (Umax Astra 

1220U) e o programa informático (“software”) Photoshop 7.0. Este procedimento pode ser utilizado 

com qualquer outro programa informático que tenha possibilidade de converter o modo de cor de 

uma imagem em formato jpg (“joint-photographic experts group”), tif (“tagged-image file format”) ou 

gif (“graphics interchange format”) no modo L*a*b*, bem como possibilidade para discriminar esses 

parâmetros. No Photoshop 7.0 o modo de cor L*a*b* é, por questões de simplificação, expresso 

como “Lab” (sem asteriscos) e no “color picker” as duas componentes cromáticas (a* e b*) variam 

entre -128 a +128, uma vez que a profundidade de cor é de 8 bit por canal. O bit mede a 

quantidade de informação que cada cor tem disponível para apresentar em cada pixel da imagem 

num monitor ou numa impressora. 

O pixel (acrónimo de “picture element”) representa a unidade da dimensão visual de uma 

imagem. A dimensão de uma imagem num monitor é determinada pelo número de pixels da 

imagem (resolução) e pela dimensão e características do monitor. Por exemplo, num monitor de 

15” com resolução de 800 pixels na horizontal e 600 pixels na vertical, qualquer imagem com esta 

resolução preenche por completo o ecrã. Num monitor de 17” com resolução de 800×600 pixels, a 

imagem com a mesma resolução continuaria a preencher o ecrã, mas cada pixel aparece com 

maior largura. Mudando a resolução do monitor de 17” para 1024×768 pixels a imagem é 

apresentada em tamanho inferior ao tamanho exibido no monitor de 15”, ocupando apenas uma 

parte do ecrã. 

O número de pixels apresentados por unidade de comprimento numa imagem é usualmente 

expresso em ppi (pixel por polegada - “pixel per inch”). O número de pixels ou pontos por unidade 

de comprimento num monitor é usualmente expresso em dpi (pontos por polegada - “dots per 

inch”). 

O detalhe de uma imagem depende da dimensão do pixel, enquanto que a resolução de uma 

imagem controla o espaço que os pixels ocupam. Pode-se modificar a resolução de uma imagem 

sem modificar a dimensão dos pixels, mudando-se o tamanho da imagem. Contudo, se se quer 

manter o tamanho da imagem, mudança de resolução, requer mudança no número de pixels. 

Quando impressa, uma imagem com alta resolução contém mais e, consequentemente, pixels 

mais pequenos, que uma imagem com baixa resolução. Por exemplo, uma imagem com 

dimensões de 1”×1” e resolução de 72 dpi contém na totalidade 5184 pixels (72 pixels/largura × 72 

pixels/altura). A mesma imagem, mas com uma resolução de 300 dpi contém 90000 pixels. 
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Imagens com maior resolução, usualmente, reproduzem maior detalhe e transições de cor mais 

subtis do que as imagens com menor resolução. 

O número de dots por polegada na separação de cores, também conhecidos como frequência 

de ecrã, expressa-se em lpi (linhas por polegada – “lines per inch”). A relação entre a resolução da 

imagem e a frequência de ecrã determinam a qualidade dos detalhes de uma imagem. 

Maior profundidade de cor (mais bit em cada pixel) significa maior número de cores em cada 

pixel e, consequentemente, maior será a resolução cromática da imagem digital. Por exemplo, um 

pixel com uma profundidade de 1 bit (21) só apresenta dois valores possíveis: preto e branco. Mas 

um pixel com 8 bit tem 28 (ou 256) possíveis valores, ou seja 256 cores possíveis. E um pixel com 

24 bit tem 224, ou seja 16 milhões de cores possíveis. A imagem que contenha por exemplo 8 bit 

de profundidade de cor por canal, apresenta uma profundidade de cor total dependente do modo. 

Por exemplo, os modos RGB (“Red-Green-Blue”: vermelho-verde-azul) e L*a*b* são compostos, 

respectivamente, por três cores e três parâmetros, que vão ocupar cada um, um canal, e desta 

forma a imagem apresenta uma profundidade de cor total de 24 bit (8 bit × 3 canais). O modo 

CMYK (“Cian-Magenta-Yellow-blacK”: ciano-magenta-amarelo-preto) apresenta um profundidade 

de cor total de 32 bit (8 bit × 4 canais). O “K” simboliza “black”, em vez de “B”, para não se 

confundir com o “B” de “blue”. E o modo “grayscale” (tons de cinzento) apresenta uma 

profundidade de cor total de 8 bit (8 bit × 1 canal). 

Para além dos provetes conformados com as argilas de Alvarães, o talco, o feldspato, o 

quartzo (areia) e os caulinos comerciais utilizados no ensaio da TF e TFP, foram conformados 

provetes onde se misturaram alguns destes componentes. 

A digitalização da cor dos provetes foi efectuada com as seguintes opções: 

– Formato de imagem: jpg; 

– Modo de cor e profundidade: RGB – 8 bit; 

– Resolução da imagem: 300 dpi; 

– Frequência de ecrã (“descreen”): sem; 

– Filtros: sem; 

– Escala da imagem: 100%; 

– Ajuste automático (de cor): não; 

– Brilho (“brightness”): 0; 

– Contraste (“contrast”): 0; 

– Altos tons (“highlight”): 255 e 245; 

– Baixos tons (“shadow”): 0; 

– Meios tons (“midtone”): 1,50; 

– Curva de tonalidade: entrada/saída - linear; 

– Croma e tonalidade cromática (“croma” ou “saturation” e “hue”): valores por defeito; 

 

Os provetes de todas as amostras foram digitalizados em dois testes com dois valores para 

os altos tons: 255 e 245, e escolhido o teste em que se obteve menor desvio. 
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O Photoshop 7.0 não descrimina os parâmetros da cor no modo L*a*b* em valores 

normalizados, sendo necessário proceder a uma correcção matemática de acordo com: 

 *
P

100L*=L
255

 Equação 59 

 *
P

240a*=-120+a
255

 Equação 60 

 *
P

240b*=-120+b
255

 Equação 61 

onde: 

L* – Luminosidade L*a*b*; 
*
PL  – Luminosidade Photoshop; 

a* – verde-vermelho L*a*b*; 
*
Pa  – verde-vermelho Photoshop; 

b* – azul-amarelo L*a*b*; 
*
Pb  – azul-amarelo Photoshop. 

 

A Tabela 32 apresenta os valores dos parâmetros de cor L*a*b* obtidos com recurso ao 

Elrepho 2000 e ao Photoshop 7.0 com prévia aquisição através de “scanner” Umax Astra 1220U. 

De uma forma geral os valores dos desvios entre os dois métodos não ultrapassam o valor 

∆E* = 5, com excepção da amostra de argila vermelha que apresenta um desvio com valor a 

rondar ∆E* ≈ 9. Tal facto deve-se à elevada saturação de cor da argila vermelha e ao facto das 

variáveis de avaliação não estarem devidamente optimizadas para amostras que apresentem este 

tipo de característica física. 

A Tabela 33 apresenta a análise estatística referente aos desvios obtidos pelo Elrepho 2000 e 

pelo Photoshop 7.0/Umax 1220U, excluindo o valor do desvio para a argila vermelha. 

No que respeita ao Elrepho, a Datacolor afirma que, para o mesmo provete e para as 

mesmas condições operacionais, a diferença entre avaliações de cor consecutivas não ultrapassa 

∆E* = 0,05. Na realidade, este valor muito dificilmente se consegue atingir, mesmo com condições 

laboratoriais excelentes. A título de experiência, e com a finalidade de avaliar o valor deste tipo de 

desvio em condições laboratoriais “normais”, executaram-se, em 10 amostras diferentes e para o 

mesmo provete, uma série de 10 medidas consecutivas com intervalos de cerca de 10 s entre 

cada avaliação, tendo-se obtido o desvio máximo de ∆E* a rondar o valor 1. 
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Tabela 32 – Parâmetros de cor L*a*b* obtidos através do Elrepho 2000 e do Photoshop 7.0/Astra 1220U e respectivos desvios 

Elrepho Photoshop Desvios 
Matéria-prima 

L* a* b* L* a* b* ∆L* ∆a* ∆b* ∆E* 

Caulino sedimentar* 88,79 0,0 4,9 88,56 0,6 5,6 -0,23 0,62 0,69 0,96 

“Ball-clay”** 85,78 -0,6 4,2 85,82 -2,0 4,3 0,04 -1,37 0,15 1,38 

Argila vermelha** 70,22 8,6 28,0 62,02 5,5 30,0 -8,20 -3,07 2,02 8,99 

Caulino residual** 84,11 -0,5 4,8 82,37 -0,4 5,5 -1,74 0,10 0,70 1,87 

Areia e caulino sedimentar (moído) 88,50 1,5 5,3 87,86 1,9 6,2 -0,64 0,40 0,94 1,21 

Talco (moído)* 82,09 -1,4 -0,6 79,50 -1,0 -1,2 -2,59 0,37 -0,56 2,67 

Talco (moído e depurado)** 87,70 -1,0 1,9 86,96 -0,7 1,4 -0,74 0,30 -0,49 0,94 

Feldspato alcalino (britado e moído)* 90,95 0,7 5,4 92,43 0,8 6,4 1,48 0,10 0,98 1,78 

Feldspato alcalino (moído)* 90,54 1,5 8,7 91,24 1,3 10,8 0,70 -0,25 2,13 2,26 

Saibrais** 82,98 4,2 12,8 80,53 4,6 15,9 -2,45 0,36 3,10 3,96 

Mibal** 80,69 -0,5 6,6 77,75 -0,8 7,6 -2,94 -0,35 1,01 3,13 

Vialpo** 85,51 2,3 12,8 84,91 1,2 16,5 -0,60 -1,06 3,71 3,90 

Polaris* 87,34 0,2 8,2 86,61 -0,5 9,8 -0,73 -0,67 1,56 1,85 

Remblend** 87,56 0,5 7,7 88,31 0,2 9,4 0,75 -0,33 1,66 1,86 

S. S. Porcelain* 90,48 -0,1 5,8 91,20 -0,3 6,9 0,72 -0,17 1,12 1,34 

Kernick** 89,29 -0,1 6,1 90,23 -0,3 7,4 0,94 -0,25 1,29 1,61 

Grolleg* 90,46 0,0 6,3 91,73 -0,3 7,4 1,27 -0,32 1,06 1,69 

Pasta A** 86,97 1,2 7,0 87,84 1,5 8,4 0,87 0,27 1,44 1,71 

Pasta B** 85,26 1,1 7,2 86,66 1,2 7,8 1,40 0,11 0,59 1,53 

Pasta C** 82,51 3,9 21,0 81,38 2,5 25,3 -1,13 -1,40 4,28 4,64 

Pasta D** 82,55 3,6 20,3 81,81 2,0 24,3 -0,74 -1,62 3,97 4,35 

Pasta E* 90,05 0,4 4,0 90,85 0,9 4,7 0,80 0,46 0,68 1,14 

Pasta F* 89,03 0,6 4,3 89,42 1,0 5,0 0,39 0,43 0,66 0,88 

Pasta G* 88,58 0,7 4,6 87,85 1,0 5,5 -0,73 0,31 0,92 1,21 

Pasta H* 85,20 3,0 17,0 83,50 1,7 21,3 -1,70 -1,32 4,35 4,85 

* Teste com altos tons no valor 255; ** Teste com altos tons no valor 245 
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Tabela 33 – Estatística descritiva dos desvios obtidos através do Elrepho 2000 e do 
Photoshop 7.0/Astra 1220U 

Estatística 

Média 2,197916667 

Erro padrão 0,254612507 

Mediana 1,745 

Moda 1,21 

Desvio padrão 1,247341448 

Variabilidade amostral 1,555860688 

Kurtosis -0,224872846 

Skewness 1,056707705 

Amplitude 3,97 

Mínimo 0,88 

Máximo 4,85 

Somatório 52,75 

N.º pontos 24 

Nível de confiança (95,0%) 0,526705383 

 

Face ao valor médio do desvio obtido, recorrendo a duas metodologias distintas, e tendo em 

conta que o valor do desvio admissível na avaliação da cor de matérias-primas para a indústria 

cerâmica, recorrendo a duas metodologias distintas ou a avaliações consecutivas do mesmo 

material, não está devidamente avaliado, a relação entre produtor (vendedor) e consumidor 

(comprador) de matérias-primas cerâmicas ditará o valor deste desvio. 

O procedimento proposto necessita de ser optimizado para cada uma das variáveis. Algumas 

destas variáveis terão que ser ajustadas, em especial, o contraste, os altos tons, os baixos tons, 

os meios tons, a curva de tonalidade, o croma e tonalidade cromática. Por outro lado, na avaliação 

dos desvios deveriam ter sido executadas, pelo menos 30 digitalizações de cada amostra afim de 

se avaliar a reprodutibilidade de cada digitalização, e tratados estatisticamente os três parâmetros 

de cor: L*, a* e b*, de modo a avaliar a reprodutibilidade da avaliação destes parâmetros. O 

número de amostras ensaiadas deveria ter sido entre 50 e 60 e estas deveriam abranger 

cromaticamente a maior amplitude possível do espaço CIE LAB, de forma a proporcionar uma 

amostragem representativa. 

A instrumentação existente para avaliação da cor de matérias-primas que apresenta 

excelente fiabilidade é extremamente dispendiosa, existindo também instrumentação menos 

onerosa, mas com fiabilidade duvidosa e que exige manutenção periódica. Os desvios de cor 

obtidos indiciam que esta metodologia preliminar poderá ser utilizada na avaliação da cor CIE 
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L*a*b* de uma determinada matéria-prima para a indústria cerâmica, tendo em consideração que, 

face a idêntica fiabilidade, a escolha recairá sobre instrumentação menos dispendiosa. 

 

6.3.1.8. Superfície específica (SE) 

Os valores da superfície específica do caulino sedimentar, da “ball-clay” e da argila vermelha 

constam na Tabela 34 (Ferraz, 2000a, 2000b). Estes valores estão de acordo com o esperado 

para a tipologia de argilas estudadas (Tabela 13). 

Estes valores elevados de superfície específica reflectem, para além do método utilizado, a 

elevada finura e desordem estrutural da caulinite evidenciada pelo IH. Observa-se que, segundo 

este índice, a desordem estrutural da caulinite aumenta, do caulino sedimentar para a argila 

vermelha, passando pela “ball-clay” (Tabela 28), estando os valores do IH concordantes com os 

valores apresentados para a SE. 

Tabela 34 – Superfície específica do caulino sedimentar, da “ball-clay” e 
da argila vermelha (Ferraz, 2000a, 2000b) 

Matéria-prima SE (m2/g) 

Caulino sedimentar 35,4 

“Ball-clay” 47,6 

Argila vermelha 57,7 

 

A presença de halloysite (Tabela 27) em maior proporção na “ball-clay” e na argila vermelha, 

do que no caulino sedimentar, favorece o aumento da superfície específica destas matérias-

primas argilosas. 

Aliado a tudo isto, a matéria orgânica não deverá ser completamente descurada. Apesar de 

nestas matérias-primas argilosas existir em quantidade diminuta, ela influenciará, numa pequena 

percentagem, os valores da SE obtidos, essencialmente para a “ball-clay” e para o caulino 

sedimentar. 

O valor da superfície específica obtido para o caulino sedimentar está concordante com os 

valores obtidos por Almeida (1987), para a fracção < 38 µm e < 2 µm, que recorreu ao método do 

azul de metileno. No caulino sedimentar, os valores obtidos foram 33 m2/g e 43 m2/g, 

respectivamente. No caulino residual, para a fracção < 38 µm e < 2 µm, os valores obtidos foram 

31 m2/g e 37 m2/g, respectivamente. Estes valores estão de acordo com a ordem-desordem 

estrutural da caulinite. Caulinite com muito fraca a fraca ordem estrutural, como é o caso da 

caulinite presente no caulino sedimentar, apresenta maior valor de superfície específica que 

caulinite com boa a elevada ordem estrutural, como é caso da caulinite presente no caulino 

residual. 
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6.3.1.9. Capacidade de troca catiónica (CTC) 

A Tabela 35 apresenta os valores de CTC avaliados nas várias argilas, de acordo com os 

dois métodos de avaliação utilizados. Estes valores estão dentro dos valores de referência para 

este tipo de matérias-primas, conforme os valores apresentados na Tabela 14 e também de 

acordo com os valores referidos por Worrall (1975) que cita 2–5, 10–20 e 7 cmolc/kg, 

respectivamente, para o caulino, “ball-clay” e argila vermelha provenientes do Reino Unido. 

Pereira (1944) refere o valor de 9 cmolc/kg para a CTC do caulino de Alvarães. 

Estes valores de CTC para as várias matérias-primas estudadas estão em concordância com 

os valores obtidos para a SE. A menor CTC, em regra, corresponde menor SE. Existe também 

coincidência com a avaliação da ordem-desordem estrutural da caulinite pelo índice Hinckley, 

apesar das limitações que este índice apresenta quando utilizado em argilas com este tipo de 

composição mineral. 

Tabela 35 – Capacidade de troca catiónica segundo o acetato de amónio e o azul de 
metileno do caulino sedimentar, da “ball-clay” e da argila vermelha (Ferraz, 2000a, 2000b) 

Método 
Caulino 

sedimentar 
“Ball-clay” 

Argila 

vermelha 

Acetato de amónio (cmolc/kg) 6,0 7,0 8,2 

Azul de metileno (cmolc/kg) 5,5 7,4 9,0 

 

6.3.1.10. pH 

A avaliação do pH das várias matérias-primas consta da Tabela 36, assim como a 

temperatura da suspensão durante a determinação. 

Tabela 36 – Valores de pH do caulino sedimentar e residual, da “ball-clay” e da argila 
vermelha 

Matéria-prima pH Temperatura (ºC) 

Caulino sedimentar 4,8 23 

“Ball-clay” 4,5 23 

Argila vermelha 5,3 23 

Caulino residual 4,9 23 

 

O pH das suspensões aquosas das várias matérias-primas situa-se no campo da acidez. A 

água destilada utilizada apresenta pH vulgarmente a rondar 4,5–5,5. 

O valor do pH obtido por Pereira (1944) para o caulino sedimentar foi 4,65, para suspensões 

com 5% de concentração de sólidos. 
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6.3.1.11. Abrasão e índice de abrasividade 

A Tabela 37 apresenta os valores da abrasividade avaliada através da abrasão e do índice de 

abrasividade (IA96) nas fracções < 63 µm e < 38 µm do caulino sedimentar, da “ball-clay”, da argila 

vermelha e do caulino residual. 

A abrasividade das argilas depende do tamanho médio do grão, da distribuição dimensional 

do grão, da forma do grão e do tipo e teor dos minerais tidos como impurezas, uns mais, outros 

menos abrasivos. 

O comportamento da abrasividade para as duas fracções granulométricas analisadas e para 

as quatro argilas, está de acordo com o esperado. Menor granulometria menor abrasividade. Maior 

quantidade de contaminantes maior abrasividade. 

 

Tabela 37 – Abrasividade do caulino sedimentar, da “ball-clay” e da argila vermelha 

Matéria-prima Fracção Abrasão (mg) IA96 (g/m2) 

< 63 µm 43,9 143,9 
Caulino sedimentar  

< 38 µm 38,4 125,9 

< 63 µm 107,2 351,5 
“Ball-clay” 

< 38 µm 36,3 119,0 

< 63 µm 535,2 1754,4 
Argila vermelha 

< 38 µm — — 

< 63 µm 128,1 420,0 
Caulino residual 

< 38 µm 76,5 250,8 

 

O caulino sedimentar apresenta a mais baixa abrasividade. Isto, porque esta argila contém 

menores quantidades de contaminantes (quartzo, ilite/moscovite e feldspatos) do que as outras 

argilas. 

A “ball-clay” é a argila que apresenta abrasividade intermédia entre o caulino sedimentar e a 

argila vermelha. A baixa granularidade desta argila é contrariada pela quantidade de 

contaminantes. Efectivamente, possui maior quantidade de contaminantes, comparativamente 

com o caulino sedimentar e menor quantidade, quando comparada com a argila vermelha. 

A argila vermelha apresenta granularidade grosseira e elevada quantidade de contaminantes, 

sobretudo quartzo, e tem nestes factores a principal causa da elevadíssima abrasividade. 

O caulino residual, sendo a argila que apresenta, em termos comparados, a granularidade 

mais grosseira, apresenta uma abrasividade intermédia contrariada pela quantidade e qualidade 

dos contaminantes. Por comparação com a “ball-clay”, o caulino residual contém menor 

quantidade de quartzo, mas aparece ilmenite em pequena quantidade, que é suficiente para que a 

abrasividade deste seja superior à abrasividade da “ball-clay”. 

 



_________________________ Propriedades das matérias-primas cerâmicas 

 |  240 

6.3.1.12. Morfologia das partículas 

Na Fotografia 17a observa-se que o caulino sedimentar apresenta partículas de quartzo, 

caulinite, ilite/moscovite e halloysite. A caulinite apresenta frequentemente cristais com 

empilhamento de lamelas segundo o eixo c (Ventworth et al., 1940), denominado livro (“book”) ou 

empilhamento (“stacking”) que se observa com mais detalhe na Fotografia 17b. As partículas 

individuais de caulinite apresentam geometria pseudohexagonal de forma plana e de contornos 

regulares (Fotografia 17a), com diâmetros maiores a rondar 2 µm e as de menor tamanho 

aparecem em agregados devido à acção electroquímica do desfloculante. Na Fotografia 17c as 

partículas de caulinite apresentam diâmetros maiores a rondar 2 µm. A ilite/moscovite apresenta 

uma geometria ondulada e contornos irregulares (Fotografia 17a). A halloysite apresenta a vulgar 

forma tubular (Fotografia 17c) característica da halloysite-7 Å. 

A “ball-clay” apresenta caulinite com geometria pseudohexagonal (Fotografia 18b) e a 

Fotografia 18c com forma lisa e contornos regulares, com diâmetros maiores a rondar os 318 nm e 

os 136 nm e halloysite-7 Å (Fotografia 18a). 

Yuan & Murray (1997) demonstraram a influência da forma das partículas de caulinite lamelar, 

halloysite esférica e tubular, na viscosidade do sistema caulino/água. Para suspensões 

concentradas (70%), desfloculadas com 0,5% de hexametafosfato de sódio, à temperatura de 

28 ºC, a viscosidade da suspensão de halloysite esférica revelou-se a mais baixa, seguindo-se-lhe 

a suspensão de caulinite lamelar, apresentando a suspensão de caulinite tubular a maior 

viscosidade. 

A argila vermelha apresenta caulinite com morfologia pseudohexagonal (Fotografia 19a) com 

diâmetro maior estimado em 187 nm aproximadamente, halloysite-7 Å (Fotografia 19b) e goethite 

(Fotografia 19c). 

Parte da caulinite presente no caulino residual também se apresenta em associação de 

cristais lamelares sob a forma de livro (Fotografia 20a), à semelhança do que ocorre no caulino 

sedimentar. As partículas de caulinite individualizadas apresentam uma geometria 

pseudohexagonal, também com forma lisa de contornos regulares e diâmetros maiores entre 500 

nm e 3 µm (Fotografia 20b). A halloysite-7 Å está individualizada na Fotografia 20c. 
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Fotografia 17 – Microscopia electrónica de transmissão do caulino sedimentar: a) C-
caulinite, Q-quartzo, I/M-ilite/moscovite, H-halloysite; b) livro de caulinite; c) halloysite-7 Å 
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Fotografia 18 – Microscopia electrónica de transmissão da “ball-clay”: 
a) caulinite e halloysite; b) caulinite; c) caulinite 
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Fotografia 19 – Microscopia electrónica de transmissão da argila vermelha: 
a) caulinite; b) halloysite-7 Å; c) goethite 
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Fotografia 20 – Microscopia electrónicas de transmissão do caulino residual: 
a) caulinite; b) caulinite; c) halloysite-7 Å



_________________________ Propriedades das matérias-primas cerâmicas 

 |  245

6.3.1.13. Comportamento reológico 

A viscosidade aparente de uma suspensão é um parâmetro tecnológico importante que 

distingue as argilas cauliníticas, e que determina a espessura de parede da suspensão argilosa, 

sobre o molde de gesso, no estado de desfloculação desejado. 

A parede formada com uma suspensão desfloculada (electroquimicamente estabilizada) de 

caulino ou de “ball-clay” é menos espessa mas mais densa, coesa e menos permeável, do que 

uma parede formada a partir de uma suspensão floculada. 
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Figura 69 – Curvas de desfloculação do caulino sedimentar, do caulino residual, da “ball-
clay” e da argila vermelha 

Tabela 38 – Parâmetros da curva de viscosidade do caulino sedimentar, da “ball-clay”, da 
argila vermelha e do caulino residual 

Silicato de sódio (%) Teor óptimo de desfloculante 
Matéria-prima 

@ 0,7 Pa·s @ 0,5 Pa·s Vis. aparente (Pa·s) Sil. de sódio (%) 

Caulino sedimentar 0,196 0,197 0,035 0,357 

“Ball-clay” 0,634 0,648 0,040 0,958 

Argila vermelha 0,403 0,409 0,035 0,699 

Caulino residual 0,203 0,210 0,148 0,287 



_________________________ Propriedades das matérias-primas cerâmicas 

 |  246 

Na curva de viscosidade do caulino sedimentar, apresentada na Figura 69, pode-se observar 

que a suspensão desta matéria-prima para adquirir a viscosidade aparente de 0,5 Pa·s necessita 

de 0,197% de silicato de sódio e atinge o teor óptimo de desfloculante 0,357% para 0,035 Pa·s 

(Tabela 38). 

O reograma do caulino sedimentar (Figura 70) apresenta o valor máximo 82 Pa de tensão de 

corte para uma velocidade máxima de corte 1000 Hz e exibe comportamento pseudoplástico com 

tixotropia (4580 Pa/s) e tensão de cedência a 4,2 Pa. Observa-se que, sensivelmente, a partir de 

600 Hz até 1000 Hz e vice-versa, a viscosidade aparente atinge um patamar constante 

correspondente ao valor mínimo de 0,08 Pa·s (Tabela 40). O primeiro valor de viscosidade 

aparente determinado foi suprimido da Figura 70 dado ser muito elevado e estar relacionado com 

o início do ensaio: suspensão em repouso, maior resistência ao reajustamento entre as partículas, 

logo, maior viscosidade aparente inicial. Este factor poderá condicionar a fase inicial do ensaio 

repercutindo-se num ligeiro empolamento até próximo de 150 Hz, podendo ainda dever-se ao 

facto de não se ter executado antes do inicio do ensaio reológico uma agitação vigorosa de curta 

duração (segundos), afim de “homogeneizar” a suspensão que esteve em “repouso” aquando da 

sua colocação no reómetro. 

A curva de viscosidade da “ball-clay” é apresentada na Figura 69. Para atingir a viscosidade 

aparente 0,5 Pa·s é necessário 0,648% de silicato de sódio, atingindo-se o teor óptimo de 

desfloculante a 0,040 Pa·s com 0,958% de desfloculante (Tabela 38). 

A “ball-clay” apresenta, à semelhança do caulino sedimentar, um comportamento 

pseudoplástico com tixotropia (3240 Pa/s) e tensão de cedência a 4,2 Pa, proporcionando o valor 

máximo da tensão de corte a 54 Pa para a velocidade máxima de corte. O primeiro valor 

encontrado para a viscosidade aparente, à semelhança do que se passou com o caulino, foi 

eliminado por razões similares. Também os mesmos factores descritos para o caulino sedimentar 

influenciam a parte inicial da histerese até 150 Hz. Verifica-se também um patamar constante de 

viscosidade aparente entre 600 e 1000 Hz e vice-versa, até ao valor mínimo de 0,05 Pa·s (Figura 

70e Tabela 40). 

A argila vermelha apresenta um teor óptimo de desfloculante que ronda 0,699%, para 

0,035 Pa·s. A quantidade de desfloculante para 0,5 Pa·s cifra-se em 0,409% (Figura 69 e Tabela 

38). A argila vermelha, à semelhança do caulino sedimentar e da “ball-clay”, apresenta um 

comportamento pseudoplástico com tixotropia (3820 Pa/s) e tensão de cedência avaliada em 

5,1 Pa. O valor máximo de tensão de corte cifra-se em 57 Pa para a velocidade de corte máxima. 

Tal como no caulino sedimentar e na “ball-clay”, foi suprimido o primeiro valor de viscosidade 

aparente na representação gráfica e esta atinge o valor mínimo para a velocidade de corte 

máxima, avaliada em 0,06 Pa·s. A argila vermelha apresenta um patamar de viscosidade aparente 

constante entre 600 Hz e 1000 Hz e vice-versa (Figura 71 e Tabela 40). 

A curva de viscosidade do caulino residual é apresentada na Figura 69. Verifica-se que o teor 

óptimo de desfloculante é atingido a 0,148 Pa·s, com 0,287% de desfloculante. Para 0,5 Pa·s é 

necessário 0,210% de desfloculante (Tabela 38). 
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Figura 70 – Comportamento reológico do caulino sedimentar e da “ball-clay” 
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Figura 71 – Comportamento reológico da argila vermelha e do caulino residual 
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O reograma do caulino residual (Figura 71) apresenta um comportamento reológico do tipo 

dilatante com baixa reopexia (-2680 Pa/s), atingindo a histerese o valor máximo de 264 Pa de 

tensão de corte para a velocidade máxima de corte (500 Hz) e tensão de cedência avaliada em 

4,3 Pa (Tabela 40). Pode-se verificar que em relação ao caulino sedimentar, à “ball-clay” e à argila 

vermelha, o caulino residual apresenta viscosidade aparente muito superior, e no final do ensaio 

esta argila apresenta-se no estado de gel. A análise do comportamento reológico do caulino 

residual evidencia que esta matéria-prima poderá apresentar problemas se for utilizada numa 

barbotina para conformação por enchimento, uma vez que se verifica o aumento da viscosidade 

aparente com o aumento da velocidade de corte. A distribuição granulométrica bimodal do caulino 

residual, a sua grosseira granularidade e a morfologia das partículas conferem-lhe elevada 

viscosidade aparente, comparativamente às outras três matérias-primas argilosas, contribuindo, 

para além da carga eléctrica superficial das partículas, para a formação do gel no final do ensaio. 

A Tabela 39 apresenta alguns valores que balizam a velocidade de corte a que se induz uma 

matéria-prima em suspensão ou uma barbotina, nalgumas etapas do processo cerâmico. Sendo 

ideal que as matérias-primas ou as barbotinas apresentem viscosidade aparente constante, à 

medida que aumenta a velocidade de corte. 

Tabela 39 – Velocidades de corte obtidas no decurso do processo industrial 

 Velocidade de corte (Hz) 

Descarga do moinho 1–10 

Tanques 5–30 

Tubagens 5–100 

Moinho 100–1000 

Peneiros vibratórios 400–10000 

Atomizador 5000–10000 

 

Em termos industriais, uma barbotina para porcelanato tem densidade elevada que ronda 1,7 

kg/l a 1,8 kg/l e apresenta baixo valor de viscosidade aparente, geralmente inferior a 0,5 Pa·s, para 

as várias velocidades de corte a que esta está sujeita no decurso do processo industrial. 

Ou seja, idealmente, uma matéria-prima ou uma barbotina para porcelanato é tanto mais 

adequada, quanto menos variações de viscosidade aparente apresentar para as várias 

velocidades de corte. O caulino sedimentar, a “ball-clay” e até a argila vermelha apresentam 

amplitudes de viscosidade aparente mais ou menos constantes para velocidades de corte 

superiores a 200 Hz. 
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Tabela 40 – Parâmetros reológicos do caulino sedimentar, da “ball-clay”, da argila vermelha e do caulino residual 

Patamar 
Matéria-prima 

Comportamento 

reológico 

Tensão de 

cedência (Pa) 

Ten. de corte 

máx. (Pa) 

Vel. de corte 

máx. (Hz) 

Tixotropia/ 

Reopexia Vel. de corte (Hz) Visc. aparente mín. (Pa·s) 

Caulino sedimentar Pseudoplástico 4,2 82 1000 4580 600–1000 0,08 

“Ball-clay” Pseudoplástico 4,2 54 1000 3240 600–1000 0,05 

Argila vermelha Pseudoplástico 5,1 57 1000 3820 600–1000 0,06 

Caulino residual Dilatante 4,3 264 500 -2680 — — 

 

 

 

 

 

 

 

 



_________________________ Propriedades das matérias-primas cerâmicas 

 |  251

No limite, a reologia de uma barbotina para porcelanato com estas características, está 

sujeita a dois riscos: sedimentação, em caso de paragem prolongada por agitação insuficiente e 

sobredesfloculação, por excesso de dosagem de desfloculante, facto que pode levar ao 

desenvolvimento de comportamento dilatante em velocidades de corte elevadas, por exemplo, nos 

peneiros vibratórios e no atomizador. 

Devido ao comportamento tixotrópico destas matérias-primas argilosas e para velocidades de 

corte inferiores a 200 Hz, poderão ocorrer adensamentos nos tanques e nas condutas, entre estes 

e o moinho. Os próprios tempos de descarga dos moinhos poderão ser mais elevados que o 

desejado, sendo por isto, preferível a utilização de moinhos contínuos. 

 

6.3.2. Comportamento e transformações cerâmicas 

6.3.2.1. Taxa de formação de parede, taxa de filtração e índice de vazios 

A taxa de formação de parede, a taxa de filtração e o índice de vazios do caulino sedimentar, 

da “ball-clay”, da argila vermelha e do caulino residual (Tabela 41) foram avaliados nas duas 

concentrações de sólidos analisadas 1180 g/l (25%) e 1550 g/l (58%), a última desfloculada à 

viscosidade aparente de 0,5 Pa·s com silicato de sódio L-60 (50% p/p). A massa volúmica 

aparente foi avaliada nestas argilas (Tabela 41), numa pequena porção seca (110±1 ºC) do bolo 

obtido após os ensaios da taxa de filtração e do índice de vazios. 

Uma suspensão caulino/água para formação de parede não pode estar nem muito viscosa 

nem muito fluida. Uma suspensão com baixa viscosidade aparente (muito fluida) apresenta maior 

dispersão das partículas, em virtude da maior concentração electrolítica e, consequentemente, 

menor dupla camada difusa, pelo que levará mais tempo a filtrar. Pelo contrário, se uma 

suspensão estiver muito viscosa (pouco fluida) apresentará maior aglomeração de partículas, 

devido a menor concentração electrolítica, e, consequentemente, maior dupla camada difusa, 

proporcionando a rápida sedimentação destes aglomerados, favorecendo, por efeito da sucção, a 

migração dos aglomerados menos densos para a superfície de contacto entre a suspensão e o 

meio filtrante. A este processo dá-se o nome de segregação (Hampton et al., 1992; Ferreira, 1998; 

Olhero & Ferreira, 2002). 

Numa apreciação global dos valores obtidos, conclui-se que, quanto maior for a concentração 

de sólidos, maior será a massa volúmica aparente do bolo obtido após o ensaio da TF. Isto 

permite concluir que, para determinada pressão de ar comprimido e para a mesma viscosidade 

aparente, quanto maior for a disponibilidade de sólidos, maior será a massa volúmica aparente e 

maior será o empacotamento. 

Tal facto repercute-se na diminuição da porosidade, como demonstra o decréscimo do índice 

de vazios, com o aumento da concentração de sólidos. A TF diminui com o aumento da 

concentração de sólidos, o que é compreensível, uma vez que a mesma quantidade de água tem 

que passar por maior quantidade de partículas e menor quantidade de poros. 
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Tabela 41 – Taxa de formação de parede, taxa de filtração, índice de vazios e massa volúmica aparente do caulino sedimentar e residual, da 
“ball-clay” e da argila vermelha 

Matéria-prima 
Con. de sólidos 

(g/l) 

TFP 

(mm2/min) 

TF 

(cm2/s) 
IV 

Temp. do 

filtrado (ºC) 

Mas. vol. aparente 

(g/cm3) 

1180 — 0,0015 0,6090 20,5 1,27 
Caulino sedimentar 

1550 2,6019 0,0014 0,5519 20,5 1,47 

1180 — 0,0012 0,6043 20,5 1,43 
“Ball-clay” 

1550 0,8771 0,0009 0,5504 20,5 1,48 

1180 — — — — — 
Argila vermelha 

1550 0,2248 0,0002 0,5035 24,0 1,61 

1180 — 0,0102 0,6275 20,5 1,06 
Caulino residual 

1550 8,2248 0,0050 0,5546 20,5 1,26 
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Almeida (1987) refere que a massa volúmica aparente do caulino sedimentar de Alvarães, em 

pó, apresenta o valor de 2,54 g/cm3 e 2,61 g/cm3 para a fracção granulométrica < 38 µm e < 2 µm, 

respectivamente. O caulino residual, em pó, apresenta massa volúmica aparente com valor de 

2,55 g/cm3 e 2,56 g/cm3 para fracção granulométrica < 38 µm e < 2 µm, respectivamente. 

O caulino sedimentar apresenta TFP com valor dentro da amplitude de valores de TFP para 

caulinos comerciais. A “ball-clay” apresenta valor relativamente baixo para a taxa de formação de 

parede e a argila vermelha apresenta um valor muitíssimo baixo. 

Numa apreciação mais particular da concentração de sólidos a 1550 g/l, verifica-se que o 

caulino residual apresenta maior TPF, maior TF, maior IV e menor massa volúmica aparente, 

devido ao facto desta argila apresentar a granularidade mais grosseira, entre as argilas estudadas. 

O valor crítico do Modelo de Furnas (1928) para o caulino residual que possui distribuição bimodal 

(2,5 µm e 10,2 µm) ronda 4,1. O que, por si só, poderia conduzir a erros de análise se não se 

considerasse a granularidade desta argila que se sobrepõe a este factor, proporcionando baixo 

empacotamento e alta porosidade. Seguidamente, aparece na sequência dos parâmetros 

referidos, o caulino sedimentar que apresenta granularidade menos grosseira (51% < 2 µm e 0,1% 

< 0,1 µm) do que o caulino residual e possui também distribuição bimodal. Após o caulino 

sedimentar, aparece a “ball-clay” e por fim a argila vermelha. Nestas duas últimas argilas, 

considerando a fracção inferior a 2 µm, a granularidade, por si só, não explica a troca de posições. 

Levando a concluir que, para além da granularidade, a distribuição granulométrica do grão, nas 

matérias-primas argilosas de granularidade fina, também influencia o empacotamento, logo o IV, e 

por conseguinte a TF e a TPF. De facto, para a fracção inferior a 2 µm, a argila vermelha 

apresenta um teor de partículas (57%) inferior ao teor de partículas da “ball-clay” (66%), mas, se 

se considerar a fracção inferior a 0,1 µm, as posições invertem-se, passando a argila vermelha a 

ter 12,6% e a “ball-clay” 9,7%. A somar a tudo isto, a “ball-clay” apresenta uma distribuição 

granulométrica unimodal e a argila vermelha uma distribuição granulométrica bimodal que 

segundo o Modelo de Furnas (1928) favorece a obtenção de maior valor de massa volúmica 

aparente, logo, melhor empacotamento e menores valores de IV, TF e TFP. 

A tendência das argilas estudadas mantém-se para a concentração de sólidos 1180 g/l e para 

os parâmetros analisados, podendo supor-se que a influência do desfloculante e, 

consequentemente, do estado de desfloculação da suspensão, pelo menos para 0,5 Pa·s, é um 

factor de importância reduzida. 

Evidencia-se ainda outro facto tanto na filtração como na extrusão. Nestes processos, a 

sequência relativa de empacotamento é igual, considerando o caulino sedimentar, a “ball-clay” e a 

argila vermelha, uma vez que não se extrudiu o caulino residual. Supondo-se que as forças 

envolvidas nos dois processos não são suficientes para alterar a ordem relativa dos 

empacotamentos das matérias-primas argilosas estudadas, os empacotamentos obtidos por 

extrusão são, evidentemente, superiores aos obtidos por enchimento, uma vez que as forças 

aplicadas na extrusão são substancialmente mais elevadas que na filtração. 
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A Tabela 42 apresenta a taxa de formação de parede, a taxa de filtração e o índice de vazios 

de caulinos comerciais sedimentares e residuais, nacionais e importados, avaliados numa 

suspensão com concentração de sólidos 1550 g/l desfloculada à viscosidade aparente de 0,5 Pa·s 

com silicato de sódio L-60 (50% p/p). 

Tabela 42 – Taxa de formação de parede, taxa de filtração e índice de vazios de caulinos 
comerciais nacionais e importados 

Matéria-prima 
TFP 

(mm2/min)

TF 

(cm2/s) 
IV 

Temp. do 

filtrado (ºC) 

Grolleg (ECCI) 0,9805 0,0009 0,5428 24,0 

Mibal (Portugal) 3,2479 0,0021 0,5587 24,0 

Polaris (WBB) 0,5658 0,0006 0,6066 24,0 

Saibrais (Portugal) 1,7096 0,0013 0,4854 24,0 

Sibelco (Portugal) 1,7800 0,0011 0,5374 24,0 

Super Standard Porcelain (ECCI) 0,3843 0,0004 0,5608 24,0 

Vialpo (Portugal) 20,7520 0,0082 0,5576 24,0 

 

Ferraz et al. (2001) correlacionaram a taxa de formação de parede com a taxa de filtração 

avaliada, tanto em argilas cauliníticas comerciais nacionais e importadas, como nas argilas 

cauliníticas estudadas nesta dissertação, de forma a substituir em termos industriais o ensaio de 

avaliação da TFP pelo ensaio de avaliação da TF e IV, de forma a obter valores reprodutíveis 

directamente proporcionais à TFP, recorrendo à mesma teoria físico-matemática que regula a 

TPF. 

A TFP é um parâmetro muito importante na indústria do barro branco. Contudo, a experiência 

mostra que a sua determinação, em muitas circunstâncias, não apresenta valores reprodutíveis. 

Tais circunstâncias abrangem: 

- Baixa espessura de parede. Dado a cinética da filtração ter um tempo relativamente 

elevado, se forem necessárias maiores espessuras de parede, maiores tempos de 

residência serão necessários, podendo afectar a estabilidade reológica da suspensão; 

- Tempo de desmoldagem. Uma vez alcançada a espessura de parede desejada, a 

moldagem por enchimento requer uma filtração de aproximadamente 15% de água, o que 

poderá supor tempos de residência de algumas horas; 

- Saturação dos moldes de gesso. Após cada ensaio e para cada conjunto de moldes, afim 

de evitar a saturação de água, é necessário a sua colocação em estufa a temperatura 

abaixo de 45 ºC durante cerca de 30 min. Após várias utilizações, ocorre a saturação dos 

poros de menor dimensão por restos de barbotina, por impurezas, pela deterioração do 

próprio molde, etc, sendo necessária a limpeza dos mesmos por raspagem, situação que 

provoca alguma rugosidade nas paredes internas e pequenos sulcos na base interna do 

molde, e que naturalmente dificultará a desmoldagem; 
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- Utilização limitada. Os moldes deterioram-se após um certo número de moldagens (que 

pode variar entre 10 e pouco menos de 200), dependendo da agressividade do meio 

(temperatura e pressão atmosférica), dos ciclos de utilização e dos tempos de utilização. 

O desfloculante utilizado e o uso de pressão, também contribuem para a degradação do 

molde; 

- Especialização na elaboração dos moldes. O desenho dos moldes e o controlo rigoroso da 

reologia da suspensão água/gesso que depende, entre outros factores, da qualidade e 

quantidade de água e de gesso, da temperatura e da pressão ambiente, do tempo e 

velocidade de agitação da suspensão, do tipo de aditivos, …; 

- Armazenamento e conservação. O número de conjuntos de moldes (no mínimo, 4 

unidades por conjunto) necessários para cada ensaio, assim como a sua conservação, 

implica o armazenamento destes numa divisão suficientemente ampla e com ambiente 

controlado; 

- Automatização. É indispensável a acção manual no decorrer deste ensaio, sendo, por isto, 

muito difícil a sua completa automatização. 

- Meio ambiente. Os moldes inutilizados apresentam constrangimentos associados à sua 

reutilização e reciclagem. 

 

Pelo contrário, a taxa de filtração é um parâmetro facilmente determinável e sem 

ambiguidades, recorrendo a um filtro-prensa. Este instrumento é barato e de muito fácil 

manuseamento. 

 

Taxa de formação de parede vs taxa de filtração
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Figura 72 – Correlação entre o ensaio da TFP e o ensaio da TF 

Tendo como desvantagens a necessidade de um ponto de ar comprimido, posicionado 

suficientemente perto do instrumento e a substituição dos filtros de papel em cada ensaio. 
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Os valores da TFP e os valores da TF são dependentes, intrinsecamente, das características 

texturais e composicionais das argilas e dependem, extrinsecamente, da reologia da suspensão. 

A conclusão geral deste ensaio experimental revelou uma correlação positiva entre a TFP e a 

TF (Figura 72), corroborada pelo bom coeficiente de correlação (R2). Ficou evidente a exequível 

substituição do ensaio da TFP pelo ensaio da TF, com a vantagem deste último avaliar o índice de 

vazios das argilas cauliníticas. 
 

6.3.2.2. Massa volúmica aparente após extrusão 

A Tabela 43 apresenta os valores da massa volúmica aparente após extrusão do caulino 

sedimentar, da “ball-clay” e da argila vermelha. 

Tabela 43 – Massa volúmica aparente após extrusão do caulino sedimentar, da “ball-clay” e 
da argila vermelha  

Matéria-prima Mas. vol. aparente (g/cm3) 

Caulino sedimentar 1,63 

“Ball-clay” 1,73 

Argila vermelha 1,95 

 

O caulino sedimentar, após extrusão, apresenta o valor mais baixo de massa volúmica 

aparente, logo a maior porosidade, devido ao fraco empacotamento provocado pela granularidade 

mais grosseira (51% < 2 µm) desta argila, em relação à “ball-clay” (66% < 2 µm) e à argila 

vermelha (57% < 2 µm). 

A argila vermelha, após extrusão, apresenta o maior valor de massa volúmica aparente, 

devido ao melhor empacotamento, comparativamente ao caulino sedimentar e à “ball-clay” e o seu 

quantitativo (1,95 g/cm3) situa-se muito próximo do valor de referência (2 g/cm3) para a massa 

volúmica aparente de pastas para porcelanato prensadas. 

A máxima densidade de empacotamento que se pode obter numa mistura binária depende da 

razão de tamanhos entre as partículas mais grossas (dc) e as partículas mais finas (df). De acordo 

com Furnas (1928), as partículas finas devem ser suficientemente pequenas para poderem ocupar 

os espaços intersticiais que resultam do empacotamento das grossas. Simplificando o modelo com 

esferas, o valor crítico (Dcf) teórico para um poro triangular, formado por cada três esferas 

adjacentes densamente empacotadas, de tamanho uniforme, que satisfaz estas condições é 

aproximadamente 6,46, conforme ilustra a Figura 73. 

Para uma distribuição dimensional do grão bimodal com modas 0,7 µm e 11,2 µm, o valor 

crítico para o caulino sedimentar é 16,0 e para a argila vermelha com uma distribuição bimodal 

(1,2 µm e 11,2 µm) ronda 9,3. Ou seja, quanto mais próximo do valor teórico, maior será o 

empacotamento e menor será a porosidade. 
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Figura 73 – Valor crítico para máximo empacotamento numa mistura binária uniforme 

A “ball-clay”, apesar de ser a argila de granularidade mais fina, apresenta uma distribuição 

dimensional do grão unimodal (0,7 µm) e, como tal, não consegue adquirir o melhor 

empacotamento, ficando com uma porosidade entre a argila vermelha e o caulino sedimentar. 

 

6.3.2.3. Secagem 

O comportamento durante a secagem, do caulino sedimentar, da”ball-clay” e da argila 

vermelha está representado na Figura 74. O respectivo ponto crítico determinado em base seca, 

assim como a retracção no ponto crítico, constam da Tabela 44. 

Pode-se comprovar pela curva de Bigot que o caulino sedimentar é a argila mais plástica, 

uma vez que apresenta maior diferença de retracção (8,52%), tendo a “ball-clay” e a argila 

vermelha plasticidade semelhante, mas inferior ao caulino sedimentar. A diferença de retracção 

entre o início e o fim do ensaio na argila vermelha (6,63%) é ligeiramente superior à da”ball-clay” 

(6,24%), tendo, por isto, a argila vermelha plasticidade ligeiramente superior a “ball-clay”. 

Como facilmente se pode constatar, a plasticidade avaliada pela curva de Bigot não é 

compatível como a plasticidade avaliada pelo método de Atterberg. Isto, porque a avaliação da 

plasticidade está condicionada às condições pré e pós método de conformação. A avaliação da 

plasticidade pela curva de Bigot é precedida de um processo de extrusão e a avaliação da 

plasticidade pelo método de Atterberg, em regra, antecede o processo de conformação. 

Em relação à porosidade, verifica-se que o caulino sedimentar é a argila menos porosa, dado 

que apresenta maior variação de perda de água durante a secagem (49,18%). A diferença de 

perda de água entre o início e o fim do ensaio na “ball-clay” foi 35,02%, enquanto que na argila 

vermelha foi 28,45%. Desta forma, a argila vermelha é a argila mais porosa, quando comparada 

com a “ball-clay” e o caulino sedimentar. 
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Figura 74 – Curvas de secagem do caulino sedimentar, da “ball-clay” e da argila vermelha 

Os valores dos pontos críticos no caulino sedimentar e na “ball-clay” são muito elevados, 

apresentando a argila vermelha um ponto crítico dentro do esperado para este tipo de argila. A 

retracção, nos respectivos pontos críticos, caracteriza-se por ser muito baixa, não sofrendo os 

corpos retracções superiores a 0,4%. Desta forma, não são de esperar, nestas argilas, grandes 

problemas durante a secagem, mesmo em secagens rápidas. 

Tabela 44 – Parâmetros de secagem do caulino sedimentar, da “ball-clay” e da argila 
vermelha 

Matéria-prima Ponto crítico (%) Retracção no ponto crítico (%) 

Caulino sedimentar 30,4 0,3 

“Ball-clay” 22,9 0,3 

Argila vermelha 16,6 0,4 

 

Os valores da humidade de extrusão determinada em base húmida, da retracção linear verde-

seco, da resistência mecânica à flexão e da cor (avaliada qualitativamente) avaliados após 

secagem em provetes extrudidos de caulino sedimentar, “ball-clay” e argila vermelha, constam na 

Tabela 45 e na Figura 75. 
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Tabela 45 – Propriedades cerâmicas após secagem do caulino sedimentar, da “ball-clay” e 
da argila vermelha (Ferraz, 2000a, 2000b) 

Propriedades 
Caulino 

sedimentar 
“Ball-clay” Argila vermelha 

Humidade de extrusão* (%) 37,8 29,4 21,9 

Retracção verde-seco (%) 7,99±0,20 6,07±0,21 5,91±0,16 

Res. mecânica à flexão (kgf/cm2) 7,97±0,72  10,51±0,86 31,12±1,81 

Cor Branco Branco amarelado Vermelho alaranjado 

*base húmida 

Caulino sedimentar "Ball-clay" Argila vermelha
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Figura 75 – Propriedades cerâmicas após secagem do caulino sedimentar, da “ball-clay” e 
da argila vermelha 

A humidade de extrusão, determinada em base húmida, no caulino sedimentar (37,8%), na 

“ball-clay” (29,45) e na argila vermelha (21,9%), é relativamente elevada. Isto confirma a 

necessidade de uma quantidade elevada de água para que estas argilas se deixem “trabalhar”, 

sob pena de ser muito difícil, ou mesmo impossível a sua extrusão, originando e potenciando 

problemas e defeitos na secagem e na cozedura. 
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A retracção verde-seco está dentro dos valores normais (< 10%), sendo superior no caulino 

sedimentar (~ 8%) e praticamente idêntica na “ball-clay” (~ 6%) e na argila vermelha (~ 6%). 

O caulino sedimentar e a “ball-clay” apresentam valores muito baixos (< 30 kgf/cm2) de 

resistência mecânica à flexão. Em relação à “ball-clay”e ao caulino sedimentar, a argila vermelha 

apresenta, respectivamente, resistência mecânica à flexão três e quatro vezes superior. 

 

6.3.2.4. Reabsorção de água após secagem 

A Tabela 46 e a Figura 76 apresentam os valores das propriedades cerâmicas obtidas em 

provetes de caulino sedimentar, de “ball-clay” e de argila vermelha, submetidos a reabsorção de 

água após secagem. Após a reabsorção de água pelos provetes secos é, natural que ocorram 

perdas em alguns parâmetros físicos relativamente aos valores obtidos em provetes secos sem 

reabsorção de água (Tabela 45 e Figura 75). 

Tabela 46 – Propriedades cerâmicas após secagem e reabsorção de água do caulino 
sedimentar, da “ball-clay” e da argila vermelha (Ferraz, 2000a, 2000b) 

Propriedades 
Caulino 

sedimentar 
“Ball-clay” Argila vermelha 

Retracção seco-reabsorção (%) -0,26±0,03 -0,10±0,01 -0,19±0,01 

Peso seco-reabsorção (%) 5,46±0,38 7,20±0,48 8,56±0,74 

Res. mecânica à flexão (kgf/cm2) 5,38±0,52 10,41±0,74 17,86±0,48 

Cor Branco Branco amarelado Vermelho alaranjado 

 

A retracção seco-reabsorção de água após secagem apresentou valores negativos. Este 

facto é sinónimo de dilatação ou expansão. O caulino sedimentar é a argila que apresenta maior 

expansão e a “ball-clay” é a argila que apresenta menor expansão. Apesar de não existirem 

valores de comparação para caulinos e “ball-clays”, os valores da expansão após reabsorção de 

água para as argilas cauliníticas estudadas são muito elevados, repercutindo-se no elevado ganho 

de peso no caulino sedimentar e na “ball-clay”. Os valores da expansão, do ganho de peso e da 

RMF obtidos para a argila vermelha são da mesma ordem de grandeza dos valores obtidos por 

Coroado (2000). 

A variação de peso repercute-se na RMF. Maiores variações de peso representam, 

geralmente, maiores perdas de RMF quando comparadas com os valores dos provetes sem 

reabsorção. Os valores de RMF após reabsorção de água para o caulino sedimentar e para a 

argila vermelha tiveram um decréscimo de 33% e 43%, respectivamente, em relação aos valores 

dos provetes secos. A “ball-clay” apresenta um decréscimo insignificante, cerca de 1%. 

No entanto, em relação ao caulino sedimentar e à “ball-clay”, os valores de RMF obtidos, 

tanto em seco como após reabsorção de água após secagem, estão muito próximos do limite 

inferior de medição da célula de carga presente na prensa dos ensaios de flexão. 
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Figura 76 – Propriedades cerâmicas após secagem e reabsorção de água do caulino 
sedimentar, da “ball-clay” e da argila vermelha 

Com estes valores de expansão e de ganho de peso poder-se-ão esperar problemas na 

estrutura do corpo cerâmico, no decurso da secagem e/ou no decurso da cozedura. 

 

6.3.2.5. Cozedura 

As transformações mais importantes que ocorrem durante a cozedura do caulino sedimentar 

podem observar-se nos termogramas da Figura 77, da Figura 80, da Figura 83 e no difractograma 

da Figura 86; as transformações durante a cozedura da “ball-clay” podem observar-se nos 

termogramas da Figura 78, da Figura 81, da Figura 84 e no difractograma da Figura 87; e as 

transformações durante a cozedura da argila vermelha podem observar-se nos termogramas da 

Figura 79, da Figura 82, da Figura 85 e no difractograma da Figura 88. Todos os resultados 

constam, resumidamente, na Tabela 48. 

 

6.3.2.5.1. Curva termogravimétrica 

A variação de peso, verificada nas curvas termogravimétricas (Figura 77, Figura 78, Figura 

79) e na Tabela 48, está naturalmente associada à caulinite como mineral preponderante nas 
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argilas estudadas. Para temperaturas que oscilam entre 21 ºC e 67 ºC no caulino sedimentar, 

entre 21 ºC e 81 ºC na “ball-clay” e entre 24 ºC e 78 ºC na argila vermelha, verifica-se a perda de 

massa de 2,3%, 1,8% e 2,3%, respectivamente, que está relacionada com a água adsorvida e 

zeolítica que a caulinite contém. 

 

Figura 77 – Curva termogravimétrica (verde escuro) e respectiva derivada (verde claro) do 
caulino sedimentar 

 

Figura 78– Curva termogravimétrica (verde escuro) e respectiva derivada (verde claro) da 
“ball-clay” 

E dado que a amostra ensaiada está seca a 40 ºC não se podem fazer considerações até 

100 ºC. Como tal, não se pode relacionar a perda de massa inicial com a SE do mineral argiloso 

predominante. Mas após 100 ºC, e através da análise da segunda derivada, para a argila 
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vermelha e para a “ball-clay”, verifica-se que existe uma assimetria da curva termogravimétrica 

relacionada com a perda de água de partículas de caulinite muito finas, com elevada SE. Esta 

assimetria é tanto maior quanto maior for a quantidade destas partículas e quanto maior for a SE 

das mesmas. E de facto, a argila vermelha é a argila que apresenta maior quantidade de 

partículas de diâmetro esférico equivalente, inferior a 0,1 µm (12,6%) e maior SE (57,7 m2/g), 

seguindo-se a “ball-clay”, com 9,7% de partículas de diâmetro inferior a 0,1 µm e 47,6 m2/g de 

superfície específica. No caulino sedimentar, dada a baixíssima quantidade (0,1%) de partículas 

de diâmetro inferior a 0,1 µm e a mais baixa (35,5 m2/g) SE entre as duas argilas atrás referidas, 

este fenómeno não se evidencia. Entre 251 ºC e 297 ºC (Figura 79 e Tabela 48) verifica-se a 

eliminação dos grupos hidroxilos dos hidróxidos de ferro presentes na argila vermelha com uma 

perda de massa de 0,7%, não se observando esta perda no caulino sedimentar e na “ball-clay”. No 

caulino sedimentar, entre 485 ºC e 560 ºC, ocorre a desidroxilação dos minerais presentes 

originando uma perda de massa relativamente elevada (13,3%). Na “ball-clay”, esta fase verifica-

se entre 469 ºC e 548 ºC e na argila vermelha entre 471 ºC e 554 ºC, com perdas de massa de 

10,2% e 7,0%, respectivamente. 

 

Figura 79 – Curva termogravimétrica (verde escuro) e respectiva derivada (verde claro) da 
argila vermelha 

No caulino sedimentar, o patamar de desidroxilação apresenta a temperatura de início de 

desidroxilação (485 ºC) mais elevada, evidenciando a maior ordem estrutural da caulinite (0,41) e 

a menor amplitude de intervalo (75 ºC) mostrando que a distribuição granulométrica de partículas, 

no conjunto inferior a 2 µm tem granularidade grosseira. A argila vermelha apresenta temperatura 

de início deste patamar (471 ºC) intermédia entre as outras duas argilas, pondo em evidência a 

baixa ordem estrutural da caulinite (0,22), a maior amplitude de desidroxilação (83 ºC) e 

distribuição granulométrica das partículas finas, similar ao caulino sedimentar. A “ball-clay” 

apresenta o início da desidroxilação (469 ºC) mais baixo quando comparado com o caulino 
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sedimentar e com a argila vermelha, e a amplitude de desidroxilação é  intermédia (79 ºC), pondo 

em evidência a maior homogeneidade granulométrica e a maior quantidade de partículas finas que 

promove a mais baixa temperatura de início da reacção, sendo a ordem estrutural da caulinite 

(0,34) intermédia. A perda de peso total para o caulino sedimentar, para a “ball-clay” e a para a 

argila vermelha foi 15,6%, 12,0% e 10,0%, respectivamente, denotando claramente a proporção 

relativa de caulinite em cada argila estudada. 

A Tabela 47 apresenta os valores do teor de caulinite calculados através da análise 

termogravimétrica (ATG) para as várias matérias-primas argilosas. Como se pode facilmente 

observar, estes valores diferem dos valores calculados pela análise aproximada, uma vez que 

estão claramente influenciados pela desidroxilação dos outros minerais presentes nas argilas, 

para além da caulinite. Daqui resulta, de forma expedita, sem ter que se executar uma análise 

química e posterior cálculo analítico, uma estimativa por excesso, da proporção de caulinite 

presente nas argilas. 

Tabela 47 – Teor de caulinite no caulino sedimentar, na “ball-clay” e na argila vermelha com 
base na ATG 

Matéria-prima Perda de massa (%) Teor de caulinite (%) 

Caulino sedimentar 13,3 95 

“Ball-clay” 10,2 73 

Argila vermelha 7,0 50 

 

6.3.2.5.2. Curva termodiferencial 

Pela análise das curvas termodiferenciais (Figura 80, Figura 81, Figura 82 e Tabela 48) o pico 

endotérmico que ocorre no caulino sedimentar, na “ball-clay” e na argila vermelha a 46 ºC, 49 ºC e 

50 ºC, respectivamente, está relacionado com a perda de humidade. A “ball-clay” apresenta dois 

ténues picos endotérmicos, bem diferenciados pela segunda derivada, a 166 ºC e 275 ºC, 

provavelmente devidos à remoção de água zeolítica de uma pequeníssima quantidade de 

esmectite e/ou interestratificados, eventualmente existentes, não detectados por DRX. A argila 

vermelha apresenta dois picos endotérmicos muito ligeiros por volta de 211 ºC e 289 ºC, 

detectados também pela segunda derivada. O primeiro poderá, igualmente, estar relacionado com 

a ocorrência de esmectite e/ou interestratificados e o segundo está relacionado com a 

desidroxilação dos hidróxidos de ferro. O caulino sedimentar não evidencia qualquer uma destas 

reacções. O pico endotérmico principal correspondente ao processo de desidroxilação e a 

temperatura a que ocorre está dependente da desordem estrutural e do tamanho da partícula. 

Este pico ocorre a temperaturas tanto menores quanto menor é o tamanho das partículas, uma 

vez que as partículas mais finas favorecem a difusão das moléculas de água geradas pela 

desidroxilação. Desta forma, pode-se deduzir que a granularidade das argilas estudadas cresce na 

sequência da argila vermelha, “ball-clay” e caulino sedimentar, uma vez que estas argilas 



_________________________ Propriedades das matérias-primas cerâmicas 

 |  265

apresentam um pico endotérmico a 525 ºC, 509 ºC e 506 ºC, respectivamente, para intervalos de 

desidroxilação que ocorrem respectivamente entre 462–563 ºC, 449–553 ºC e 452–555 ºC. 

 

Figura 80 – Curva termodiferencial (azul escuro) e respectiva derivada (azul claro) do 
caulino sedimentar 

 

Figura 81 – Curva termodiferencial (azul escuro) e respectiva derivada (azul claro) 
da “ball-clay” 

Uma vez mais, pelo que foi anteriormente referido e pelo referido na termogravimetria, esta é 

a sequência crescente das argilas com granulometria inferior a 0,1 µm. Na argila vermelha 

identifica-se, através da segunda derivada, um pico endotérmico muito ténue a rondar 905 ºC, que 

porventura estará associado à desidroxilação de estruturas cristalinas muito bem ordenadas, por 

exemplo ilite/moscovite. O pico exotérmico mais importante ocorre a 991 ºC no caulino sedimentar, 
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a 974 ºC na “ball-clay” e a 947 ºC na argila vermelha, para os intervalos de reacção entre 972–

1014 ºC, 951–997 ºC e 918–970 ºC, respectivamente. Este pico está associado ao início da fase 

de sinterização com o rearranjo das partículas. Corresponde à transformação da metacaulinite 

para uma estrutura que será percursora da mulite. 

 

Figura 82 – Curva termodiferencial (azul escuro) e respectiva derivada (azul claro) da argila 
vermelha 

Por fim, ocorre no caulino sedimentar a 1188 ºC, na “ball-clay” a 1106 ºC e na argila vermelha 

a 1031 ºC, um pico exotérmico muito aberto nas duas primeiras argilas e praticamente 

despercebido na última, que corresponde à segunda etapa da sinterização, com o início da fase 

solução/precipitação e a formação de mulite, como se pode comprovar por DRX, para 

temperaturas da ordem 1100 ºC no caulino sedimentar e 1025 ºC na “ball-clay” e na argila 

vermelha. 

 

6.3.2.5.3. Curva dilatométrica 

Através da análise dilatométrica (Figura 83, Figura 84, Figura 85 e Tabela 48) observa-se, 

durante o aquecimento, que o caulino sedimentar, a “ball-clay” e a argila vermelha apresentam 

uma suave e progressiva expansão até 420–421 ºC, devido à expansão natural das partículas 

quando aquecidas até estas temperaturas. A argila vermelha evidencia uma ligeira contracção 

entre 421 ºC e 500 ºC, devido à desidroxilação dos minerais argilosos mas, com o aumento da 

temperatura mantém a tendência de ligeira expansão entre 500 ºC e 774 ºC. Desta forma, na 

argila vermelha a primeira contracção (R1) originada pela desidroxilação dos minerais argilosos 

não se observa, provavelmente devido à expansão originada pela formação de maghemite e/ou 

wustite (Figura 88 e Figura 89). A expansão térmica da wustite está mal estudada. Alguns autores 

referem que as fases de alta temperatura originadas pela desidroxilação da goethite podem 
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expandir até 2%, como resultado da substituição dos grupos hidroxilos por oxigénio. A primeira 

contracção (R1), que ocorre no caulino sedimentar entre 420–830 ºC e na “ball-clay” entre 420–

790 ºC, corresponde à desidroxilação dos minerais argilosos. 

 

Figura 83 – Curva dilatométrica do caulino sedimentar 

 

Figura 84 – Curva dilatométrica da “ball-clay” 
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Figura 85 – Curva dilatométrica da argila vermelha 

Nova contracção (R2) devida ao início da sinterização no caulino sedimentar, na “ball-clay” e 

na argila vermelha, ocorre com a fase de rearranjo das partículas. A amplitude de temperaturas, 

para esta etapa, varia entre 890–973 ºC, 868–950 ºC e 846–922 ºC para o caulino sedimentar, 

para a “ball-clay” e a para argila vermelha, respectivamente. A terceira contracção (R3) representa 

a etapa de solução/precipitação que aparece acima de 1105 ºC no caulino sedimentar, acima de 

1058 ºC na “ball-clay” e acima de 1010 ºC na argila vermelha. As informações obtidas pelos 

difractogramas confirmam o observado para as temperaturas mais elevadas nos termogramas. Na 

fase de arrefecimento apenas se detecta vestigialmente (573 ºC) a inversão do quartzo de alta 

para baixa temperatura na argila vermelha, confirmando nesta argila a elevada quantidade deste 

mineral. A perda total, entre o início e o fim do ensaio, da dimensão do provete foi, 9,9%, 9,3% e 

9,4%, para o caulino sedimentar, para a “ball-clay” e para a argila vermelha, respectivamente. 

 

6.3.2.5.4. Fases de alta temperatura 

Os difractogramas das fases de alta temperatura do caulino sedimentar (Figura 86) põem em 

evidência a simplicidade das fases minerais que esta matéria-prima apresenta quando cozida. O 

quartzo apresenta um crescimento desde 1100 ºC até 1400 ºC. A mulite apresenta a mesma 

tendência, começando a evidenciar-se a 1100 ºC. A partir de 1250 ºC desenvolve-se a cristobalite, 

que vêm aumentando a sua quantidade até 1400 ºC. 
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Figura 86 – Difractogramas das fases de alta temperatura do caulino sedimentar 

 

Figura 87 – Difractogramas das fases de alta temperatura da “ball-clay” 
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A microestrutura do caulino sedimentar cozido, com taxa de aquecimento de 5 ºC/min, à 

temperatura de 1400 ºC, com 1 h de patamar à temperatura máxima, observada por microscopia 

electrónica de varrimento, demonstra a existência de cristais aciculares de mulite (Fotografia 21a) 

formando um entrançado e também a ocorrência de cristais de cristobalite (Fotografia 21b). 

 

 

 

Fotografia 21 – Microscopia electrónica de varrimento do caulino sedimentar 
cozido a 1400 ºC: a) Mu- mulite; b) Cr - cristobalite. 

As fases de alta temperatura, que ocorrem aquando da cozedura da “ball-clay” às várias 

temperaturas, estão expressas na Figura 87. Da análise da mesma ressalta, à semelhança do 

caulino sedimentar, que esta matéria-prima apresenta, quando cozida a altas temperaturas, 

poucas fases minerais. A 1025 ºC existe quartzo e começa a evidenciar-se a presença de mulite, 

que apresenta tendência de aumento até 1400 ºC. De 1025 ºC até 1250 ºC ocorre a plagioclase. 

Vestigialmente, a anatase está presente até 1025 ºC. 
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Figura 88 – Difractogramas das fases de alta temperatura da argila vermelha 

A argila vermelha, por contraposição às duas matérias-primas anteriores, apresenta alguma 

complexidade relativamente às fases de alta temperatura. Estas estão apresentadas na Figura 88. 

A 875 ºC verifica-se a ocorrência de ilite/moscovite, quartzo, feldspato potássico e plagioclase. De 

forma muito incipiente, detecta-se a 950 ºC a ocorrência de maghemite e a 1025 ºC, a presença 

de wustite, FeO. A formação destas duas fases (Figura 89) depende da quantidade de oxigénio 

presente no sistema. A cozedura em atmosfera oxidante forneceu o oxigénio necessário. 

 

Figura 89 – Diagrama ternário FeO–Fe2O3–Ti2O (MacChesney & Muan, 1959) 
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Tabela 48 – Síntese do comportamento durante a cozedura do caulino sedimentar, da “ball-clay” e da argila vermelha 

 Caulino sedimentar “Ball-clay” Argila vermelha 

A. T. Gravimétrica Reacções Temp. (ºC) ∆ Massa (%) Temp. (ºC) ∆ Massa (%) Temp. (ºC) ∆ Massa (%) 

Água adsorvida 21–67 -2,3 21–81 -1,8 24–-78 -2,3 

Hidróxidos de ferro (desidroxilação) — — — — 251–297 -0,7 Aquecimento 

Água estrutural (desidroxilação) 485–560 -13,3 469–548 -10,2 471–554 -7,0 

Total — 1397 -15,6 1347 -12,0 1196 -10,0 

A. T. Diferencial Reacções Temp. (ºC) ∆ Calor Temp. (ºC) ∆ Calor Temp. (ºC) ∆ Calor 

Água adsorvida 46 Endotérmica 49 Endotérmica 50 Endotérmica 

Água zeolítica (esmectites e/ou 

interestratificados) 
— — 

166 

275 
Endotérmica 211 Endotérmica 

Desidroxilação (hidróxidos de ferro) — — — — 289 Endotérmica 

Aquecimento 

Desidroxilação 525 Endotérmica 509 Endotérmica 506 Endotérmica 

Rearranjo das partículas 991 Exotérmica 974 Exotérmica 947 Exotérmica 
Sinterização 

Solução/precipitação 1188 Exotérmica 1106 Exotérmica 1031 Exotérmica 

A. Dilatométrica Reacções Temp. (ºC) ∆ Dimensão Temp. (ºC) ∆ Dimensão Temp. (ºC) ∆ Dimensão 

Dilatação das partículas 0–420 Expansão 0–420 Expansão 0–421 Expansão 

Goethite (desidroxilação) — — — — 421–500 Contracção 

Wustite/maghemite — — — — 500–774 Expansão 
Aquecimento 

Desidroxilação 420–830 Contracção 420–790 Contracção — — 

Rearranjo das partículas 890–973 Contracção 868–950 Contracção 846–922 Contracção 
Sinterização 

Solução/precipitação > 1105 Contracção > 1058 Contracção > 1010 Contracção 

Arrefecimento Quartzo β – quartzo α 573 (vestigial) Contracção — — — — 

Total — — -9,9% — -9,3% — -9,4% 
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A ilite/moscovite está presente até 950 ºC e o feldspato potássico, até 1025 ºC. Os máximos 

de reflexão para a ilite/moscovite, podem persistir até 800–900 ºC (Bohor, 1964). A mulite e a 

hematite aparecem, respectivamente, a 1025 ºC e 875 ºC, com tendência para aumentarem 

quantitativamente até 1175 ºC. A 1175 ºC ainda se detecta a presença de plagioclase. O quartzo 

mantém-se mais ou menos constante durante toda a cozedura e, durante esta, detecta-se 

vestigialmente a presença de anatase. 

 

6.3.2.5.5. Retracção total, resistência mecânica à flexão, absorção de água, cor e 
eflorescências 

As propriedades cerâmicas: retracção total, resistência mecânica à flexão, absorção de água, 

cor e eflorescências, obtidas às várias temperaturas de cozedura para o caulino sedimentar, a 

“ball-clay” e a argila vermelha, registaram os valores constantes na Tabela 49, os quais estão 

projectados na Figura 90. Os anéis para estimar a temperatura de cozedura do corpo cerâmico, e 

para as temperaturas possíveis, foram os anéis de Buller. 

O caulino sedimentar apresenta ao longo da cozedura (1100–1400 ºC) valores de retracção 

total elevados e crescentes desde 10% até 20%. Pelo contrário, os valores da absorção de água 

decrescem de 35% até 7%. Este último valor, é ainda, relativamente elevado, para uma matéria-

prima argilosa. Os valores da resistência mecânica à flexão (RMF) acima de 1175 ºC apresentam 

coeficiente de variação superior a 12%, e tal facto poder-se-á atribuir a heterogeneidades na 

estrutura dos provetes originadas na extrusão, pela elevada plasticidade e, sobretudo, pelo 

elevado limite líquido (87%) desta matéria-prima. Durante a cozedura às temperaturas 

estabelecidas, a RMF atinge o valor máximo relativamente elevado (247 kgf/cm2) à temperatura de 

1325 ºC. 

A “ball-clay” apresenta valores decrescentes de RMF e retracção total durante a cozedura 

(1025–1325 ºC). A 1325 ºC atinge-se o valor máximo de RMF (579 kgf/cm2) para as temperaturas 

estabelecidas. Este valor é considerado muito bom para uma matéria-prima argilosa. A retracção 

total apresenta valores crescentes e muito elevados, sobretudo para temperaturas superiores a 

1100 ºC, atingindo o valor máximo de 16%, a 1325 ºC. Em relação à absorção de água, esta 

decresce durante a cozedura, desde 26% até 1%. A partir de 1250 ºC os valores de absorção de 

água são baixos. Pondo em evidência que a 1325 ºC a porosidade do corpo está quase fechada. 

A argila vermelha apresenta valores de RMF crescentes até 1100 ºC (501 kgf/cm2), voltando 

a decrescer até 1175 ºC. Este facto, sugere que a fase vítrea formada, e só no que respeita à 

RMF, atinge a proporção ideal para esta matéria-prima por volta de 1100 ºC. A absorção de água 

diminui durante toda a cozedura (875–1175 ºC) até valores relativamente baixos (2%). A retracção 

total, à semelhança do caulino sedimentar e da “ball-clay”, apresenta valores crescentes e 

elevados, sobretudo a partir de 1100 ºC, atingindo o máximo de 13% a 1175 ºC. 
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Tabela 49 – Propriedades cerâmicas após cozedura, cor e eflorescências do caulino sedimentar, da “ball-clay” e 
da argila vermelha (Ferraz, 2000a, 2000b) 

Temp. pirómetro 

(ºC) 

Temp. anel 

Buller (ºC) 

Retracção 

total (%) 

Res. mec. à 

flexão (kgf/cm2) 

Absorção de 

água (%) 
Cor Eflorescências 

Caulino sedimentar 

1100 1050 10,23±0,31 23,44±1,77 34,61±0,31 branco — 

1175 1160 14,03±0,25 103,61±11,99 24,13±0,53 branco verdes (+) 

1250 1250 17,19±0,53 170,86±60,07 15,34±0,49 branco verdes (+++) 

1325 1380 18,60±0,25 247,43±87,35 10,68±0,38 creme verdes (++) 

1400 1440 20,43±0,40 214,66±66,68 6,63±0,21 creme — 

“Ball-clay” 

1025 1000 7,65±0,33 122,66±11,08 26,18±0,83 branco verdes (++) 

1100 1070 12,24±0,20 338,69±21,62 12,71±0,73 branco verdes (+) 

1175 1160 14,26±0,82 475,72±51,18 5,91±0,38 amarelo — 

1250 1250 15,30±0,12 564,78±52,24 2,67±0,14 amarelo acinzentado — 

1325 1370 15,64±0,09 578,87±68,73 1,23±0,10 cinza — 

Argila vermelha 

875 — 6,10±0,18 113,87±9,64 20,52±0,09 vermelho verdes (++) 

950 — 6,28±0,26 151,52±9,65 20,05±0,09 vermelho verdes (+++) 

1025 1000 9,75±0,31 355,53±35,00 11,73±0,29 vermelho verdes (+) 

1100 1070 12,53±0,57 501,08±39,55 4,21±0,28 verde escuro — 

1175 1160 13,11±0,18 483,32±29,73 2,07±0,14 verde escuro — 

+ vestigial; +++ abundante 
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Figura 90 – Propriedades cerâmicas após cozedura do caulino sedimentar, da “ball-clay” e 
da argila vermelha 

A argila vermelha apresenta valores de RMF crescentes até 1100 ºC (501 kgf/cm2), voltando 

a decrescer até 1175 ºC. Este facto sugere que a fase vítrea formada, e só no que respeita à 

RMF, atinge a proporção ideal para esta matéria-prima por volta de 1100 ºC. A absorção de água 

diminui durante toda a cozedura (875–1175 ºC) até valores relativamente baixos (2%). A retracção 

total, à semelhança do caulino sedimentar e da “ball-clay”, apresenta valores crescentes e 

elevados sobretudo a partir de 1100 ºC, atingindo o máximo de 13% a 1175 ºC. 

Os provetes de argila vermelha, cozidos à temperatura de 1175 ºC, apresentam “coração 

negro”, evidenciando que esta matéria-prima argilosa entra em sobrecozedura, a partir da referida 

temperatura. Durante a cozedura dos provetes de argila vermelha em água, para a avaliação da 

absorção de água, foram libertados pequenos fragmentos (“esquírolas”) das arestas e da zona de 

fractura. Este facto revela que esta argila, mesmo cozida, permite o desprendimento de material 

em zonas de elevada tensão. 

As eflorescências de cor verde que se formam nas matérias-primas argilosas estudadas são 

geralmente atribuídas ao vanádio, sob a forma de vanadatos. Verifica-se (Tabela 25) que os 

valores de vanádio, quer para o caulino sedimentar (30 ppm), quer para a “ball-clay” (67 ppm), não 

são elevados. 
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Tabela 50 – Ensaios de cozedura do caulino sedimentar 

CAULINO SEDIMENTAR 

Cozedura em mufla: 5 ºC/min - 1 h à temperatura máxima 
   

TEMPERATURA COR EFLORESCÊNCIAS 

Pirómetro 

1100 ºC 
 

Anel de Buller 

1050 ºC   

Pirómetro 

1175 ºC 
 

Anel de Buller 

1160 ºC   

Pirómetro 

1250 ºC 
 

Anel de Buller 

1250 ºC   

Pirómetro 

1325 ºC 
 

Anel de Buller 

1380 ºC   

Pirómetro 

1400 ºC 
 

Anel de Buller 

1440 ºC   
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Tabela 51 – Ensaios de cozedura da “ball-clay” 

“BALL-CLAY” 

Cozedura em mufla: 5 ºC/min - 1 h à temperatura máxima 
   

TEMPERATURA COR EFLORESCÊNCIAS 

Pirómetro 

1025 ºC 
 

Anel de Buller 

1100 ºC   

Pirómetro 

1100 ºC 
 

Anel de Buller 

1070 ºC   

Pirómetro 

1175 ºC 
 

Anel de Buller 

1160 ºC   

Pirómetro 

1250 ºC 
 

Anel de Buller 

1250 ºC   

Pirómetro 

1320 ºC 
 

Anel de Buller 

1370 ºC   
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Tabela 52 – Ensaios de cozedura da argila vermelha 

ARGILA VERMELHA 

Cozedura em mufla: 5 ºC/min - 1 h à temperatura máxima 
   

TEMPERATURA COR EFLORESCÊNCIAS 

Pirómetro 

875 ºC 
 

Anel de Buller 

–   

Pirómetro 

950 ºC 
 

Anel de Buller 

–   

Pirómetro 

1025 ºC 
 

Anel de Buller 

1000 ºC   

Pirómetro 

1100 ºC 
 

Anel de Buller 

1070 ºC   

Pirómetro 

1175 ºC 
 

Anel de Buller 

1160 ºC   
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O vanádio acompanha o fósforo, sob a forma de fosfatos, que por sua vez está relacionado 

com a presença de matéria orgânica. De facto, a “ball-clay” estudada apresenta o dobro do teor de 

vanádio, quando comparado com o caulino sedimentar e, em regra, as “ball-clays” apresentam 

maior teor de matéria orgânica, quando comparadas com os caulinos. Com o decorrer do tempo, a 

coloração das eflorescências mudou de verde para acastanhada. Podendo, este facto, atribuir-se 

à oxidação do vanádio. 

O vanádio, segundo Coroado (2000), que existe nas matérias-primas em quantidades 

reduzidas, sob forma insolúvel, pode originar eflorescências nos cerâmicos, quando, durante a 

cozedura, é convertido em formas solúveis. Os sais formados precipitam sob a forma de 

eflorescências coradas (verdes, amarelas, castanhas alaranjadas e brancas), actuando o pH do 

meio como regulador da cor. O meio ácido induz tonalidades esverdeadas e aumenta a sua 

solubilidade em água, enquanto que os precipitados em meio básico são esbranquiçados e 

possuem menor solubilidade na água. Esta referência corrobora o valor de pH do caulino 

sedimentar, da “ball-clay” e da argila vermelha, avaliado em 4,8, 4,5 e 5,3, respectivamente 

(Tabela 36). 

O vanádio tem comportamento anfotérico e, portanto, pode ser removido por reacção com 

bases ou com ácidos. Contudo, se se pretender remover o vanádio das matérias-primas que o 

contenham, devem-se utilizar preferencialmente bases, por terem maior poder de dissolução, não 

ocasionando colorações de eventuais resíduos, como pode acontecer na reacção ácida. 

Young (1959) refere que o vanádio que se torna solúvel, estimado em cerca de 12% do total 

existente, forma-se a partir de 800º C, atinge maior desenvolvimento por volta de 900º C, para 

voltar a diminuir até 1150º C e não foram registadas eflorescências deste sal em produtos cozidos 

acima desta temperatura. Pode-se observar na Tabela 49 que esta conclusão se aplica à “ball-

clay”, cozida entre 1025 e 1100 ºC e também à argila vermelha cozida entre 875 ºC e 1025 ºC, 

mas não se aplica ao caulino sedimentar, por razões ainda desconhecidas. 

A cor, a textura e a ocorrência de eflorescências nos provetes cozidos das matérias-primas 

argilosas estudadas, são apresentadas na Tabela 50, Tabela 51 e Tabela 52. 

Os provetes de caulino sedimentar apresentam fendilhamento, quando cozidos à temperatura 

de 1400 ºC. 

 

6.3.2.6. Avaliação da cor após cozedura 

A avaliação da cor após cozedura, às temperaturas estabelecidas, do caulino sedimentar e da 

“ball-clay”, consta na Tabela 53 e é apresentada na Figura 91. A Tabela 54 apresenta os valores 

dos desvios dos parâmetros CIE L*a*b*, tendo como referência os valores dos parâmetros CIE 

L*a*b* para o caulino sedimentar e a “ball-clay”, em seco e sem qualquer beneficiação (Tabela 

30). 

Verifica-se que a evolução da cor no decorrer da cozedura varia e não é igual para as duas 

matérias-primas. Tanto no caulino sedimentar como na “ball-clay”, à medida que a temperatura 
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aumenta, diminui a luminosidade (L*). Esta tendência é mais pronunciada na “ball-clay”, para todo 

o intervalo da cozedura. Os parâmetros cromáticos, em ambas as matérias-primas, têm desvios 

para a mesma tonalidade: vermelho para a* e amarelo para b*. A excepção surge no caulino 

sedimentar a 1100 ºC, apresentando um ligeiríssimo desvio para o verde (-0,2). No caulino 

sedimentar, os parâmetros a* e b* apresentam, à medida que a temperatura aumenta, uma 

tendência de subida ligeira, ao passo que na “ball-clay” existe uma variação irregular, 

apresentando um máximo,tanto para o parâmetro a* (1,2) como para o parâmetro b* (13,6) a 

1175 ºC, que poderá ser devido ao aparecimento de uma fase de alta temperatura relacionada 

com a decomposição térmica da plagioclase. 

Tabela 53 – Avaliação da cor após cozedura do caulino sedimentar e da “ball-clay” 

Temp. de cozedura Brilho (%) Amarelidez (%) L* a* b* 

Caulino sedimentar 

1100 ºC 85,43 6,71 95,94 -0,2 3,7 

1175 ºC 86,55 6,41 96,36 0,0 3,4 

1250 ºC 84,59 6,73 95,61 0,1 3,5 

1325 ºC 82,61 8,32 95,20 0,1 4,4 

1400 ºC 79,07 10,41 94,23 0,0 5,5 

“Ball-clay” 

1025 ºC 72,59 14,53 92,27 0,8 7,3 
1100 ºC 67,30 19,02 90,88 1,2 9,5 
1175 ºC 59,20 26,81 88,88 1,2 13,6 
1250 ºC 57,20 18,14 85,15 0,3 8,9 
1325 ºC 53,08 16,81 82,25 0,4 7,9 

 

Do ponto de vista da avaliação dos desvios da cor obtidos durante a cozedura, verifica-se que 

para toda a amplitude de cozedura, o caulino sedimentar apresenta ganho de luminosidade (∆L* > 

0) e o parâmetro cromático a* apresenta desvio para o vermelho (∆a* > 0). Em relação ao 

parâmetro cromático b*, o caulino sedimentar, entre 1100 ºC e 1250 ºC, apresenta desvio para o 

azul (∆b* < 0), e de 1250 ºC até 1400 ºC, apresenta desvio para o amarelo (∆b* > 0). Na brancura, 

o caulino sedimentar apresenta ganhos (∆E* > 0) no decurso da cozedura realizada, obtendo-se o 

maior ganho a 1175 ºC (5,88). 

No que diz respeito à “ball-clay”, observa-se que a luminosidade desta matéria-prima, 

apresenta ganhos (∆L* > 0) entre 1025 ºC e 1175 ºC e perdas (∆L* < 0) entre 1250 ºC e 1325 ºC. 

O parâmetro cromático a* apresenta, ao longo de toda a cozedura, desvio para o vermelho (∆a* > 

0) e o parâmetro b* desvio para o amarelo (∆b* > 0). Em termos de brancura, a “ball-clay” obtém, 

durante toda a cozedura, ganhos (∆E* > 0) com máximo a 1175 ºC (7,88). 
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Figura 91 – Avaliação da cor do caulino sedimentar e da “ball-clay” durante a cozedura 
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Tabela 54 – Avaliação dos desvios da cor do caulino sedimentar e da “ball-clay” após 
cozedura 

Temp. de cozedura ∆L* ∆a* ∆b* ∆E* 

Caulino sedimentar 

1100 ºC 5,43 0,1 -0,2 5,43 

1175 ºC 5,85 0,3 -0,5 5,88 

1250 ºC 5,10 0,4 -0,4 5,13 

1325 ºC 4,69 0,4 0,5 4,73 

1400 ºC 3,72 0,3 1,6 4,06 

“Ball-clay” 

1025 ºC 4,94 1,0 1,3 5,21 

1100 ºC 3,55 1,4 3,5 5,18 

1175 ºC 1,55 1,4 7,6 7,88 

1250 ºC -2,18 0,5 2,9 3,66 

1325 ºC -5,08 0,6 1,9 5,48 

 

Schmidt-Reinholtz (1985), com base nos teores de Fe2O3, Al2O3 e CaO das pastas cerâmicas 

e em ensaios experimentais, fez previsões relativamente à cor dos produtos cerâmicos, devendo 

estes apresentar cor vermelha quando a razão Fe2O3/Al2O3 se situe entre 0,3–0,5 e a razão 

Fe2O3/CaO seja alta, e deveriam apresentar cor amarela quando a razão Fe2O3/Al2O3 for inferior 

0,2 e a razão Fe2O3/CaO for inferior 0,5. 

Também Fischer (1983), Kreimeyer (1987) e Stepkowska & Jefferis (1992), afirmam que nos 

corpos cerâmicos cozidos a cor depende, fundamentalmente, do teor dos minerais de ferro, do 

estado de valência do ferro (Fe2+ ou Fe3+), da presença de outros elementos químicos cromóforos, 

das condições de cozedura (gradiente térmico e temperatura máxima de cozedura), da atmosfera 

do forno (oxidante ou redutora), do tipo de fases formadas, vítreas ou cristalinas, que incluam ferro 

nas respectivas estruturas, da microestrutura do corpo cerâmico (número e tamanho dos poros) e 

da presença de compostos solúveis. 

 

6.4. FUNDENTES 

Os fundentes são matérias-primas que concorrem decisivamente para a formação de um 

vidro no interior dos produtos cozidos, o qual, cimentado com outros componentes, é o principal 

responsável pela sua baixa porosidade e, até certo ponto, elevada resistência mecânica. A 

formação de tal vidro, de reduzida viscosidade a baixas temperaturas de cozedura, permite poupar 

energia durante a cozedura. Os fundentes funcionam, durante a secagem, como 

desengordurantes. Os materias cerâmicos que se sintetizem na presença de uma fase líquida, 
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necessitam de matérias-primas que a promovam a temperaturas tão baixas quanto possível 

(Lucas, 1991). 

O talco e o feldspato alcalino utilizados na formulação das pastas de porcelanato não são 

provenientes da Bacia Tectono-Sedimentar de Alvarães. 

O talco provem da Soeira (Bragança) e foi gentilmente cedido pela empresa Comital – 

Companhia Mineira de Talco, SA e o feldspato alcalino é proveniente de Mangualde (Viseu) e foi 

também gentilmente oferecido pela empresa Felmica – Exploração, Britagem e Moagem de 

Feldspatos e Quartzo, SA. Estes materiais fazem parte da variedade de matérias-primas nacionais 

que as referidas empresas transaccionam. 

Os valores seguidamente apresentados, com excepções da DRX e da FRX, foram cedidos 

pelas respectivas empresas e são meramente indicativos, reportando-se a produtos naturais, pelo 

que se reserva o direito de alteração dos dados, não constituindo os mesmos, portanto, qualquer 

condição ou garantia. 

 

6.4.1. Composição química 

A composição química (elementos maiores, em %) do talco e do feldspato alcalino (FK) 

consta na Tabela 55. 

O talco e o feldspato alcalino, em bruto (tal-qual), foram previamente moídos em moinho de 

bolas em via húmida. 

O talco após moagem, tanto foi utilizado sem depuração magnética, como após depuração 

magnética. 

Tabela 55 – Composição química (elementos maiores, em %) do talco e do feldspato 
alcalino 

Talco Feldspato alcalino 
 

(moído – depurado) (moído – depurado) (moído) 

Fe2O3* (%) 6,96 4,22 0,20 

MnO (%) 0,37 0,16 0,03 

TiO2 (%) 0,04 0,02 0,01 

CaO (%) 1,33 0,19 0,40 

K2O (%) 0,03 0,0033 3,00 

P2O5 (%) 0,04 0,22 0,30 

SiO2 (%) 40,76 33,75 70,00 

Al2O3 (%) 1,69 1,68 16,00 

MgO (%) 31,77 35,59 0,04 

Na2O (%) 0,21 0,04 5,50 

PR** (%) 16,70 23,38 1,30 

 * Fe2O3 – ferro total ** PR – Perda ao rubro 
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6.4.2. Composição mineral 

A matéria-prima denominada talco, apresenta como mineral principal o talco e 

acessoriamente, alguns penalizantes, tais como: serpentina, Mg3Si2O5(OH)4, magnesite, MgCO3, 

clorite, (Mg,Fe)3(Si,Al)4O10(OH)2(Mg,Fe)3(OH)6 e magnetite, Fe3O4 (Figura 92). 

A matéria-prima denominada feldspato alcalino apresenta uma composição mineral onde 

abunda ortoclase, plagioclase e feldspato indiferenciado. Ocorre ainda quartzo em quantidade 

apreciável e ilite/moscovite (Figura 93). 
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Figura 92 – Difractograma do talco 
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Figura 93 – Difractograma do feldspato alcalino 

A Error! Not a valid bookmark self-reference. apresenta a análise química do talco em 

bruto (tal-qual) assim como a análise semi-quantitativa do feldspato alcalino. 

Como facilmente se pode constatar, o talco não foi alvo de depuração magnética, tendo-se 

determinado a composição mineral da matéria-prima comercial. A utilização do feldspato em bruto 

(britado) teve exactamente o mesmo objectivo, utilizar a matéria-prima comercial. 
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Tabela 56 – Composição mineral do talco e análise semi-quantitativa do feldspato alcalino 

Matéria-prima Composição mineral 

Talco (bruto) 

Clorite – 7% 

Talco – 55% 

Serpentina – 4% 

Magnetite – 7% 

Magnesite – 27% 

Feldspato alcalino (bruto) 

Ortoclase – +++ 

Plagioclase – +++++ 

Quartzo – ++++ 

Micas – ++ 

+ vestigial; +++++ abundante 

 

6.4.3. Algumas propriedades em cru e em cozido 

A Tabela 57 apresenta algumas propriedades físicas e cerâmicas do talco e do feldspato 

alcalino. 

Os provetes de feldspato alcalino, para o ensaio de cozedura, foram conformados por 

prensagem (300 kgf/cm2) utilizando carboximetilcelulose (CMC) como ligante. 

Tabela 57 – Algumas propriedades em cru e em cozido do talco e do feldspato alcalino 

Propriedades Talco Feldspato alcalino 

Humidade (%) 3 2–6 

Cor cinza creme 

Peso específico (g/cm3) 2,7 — 
Cru 

pH 8,5 — 

Retracção total (%) — 9,37–9,90 

Porosidade (%) — 0,01–0,03 

Perda ao rubro (%) — 1,25–1,80 

Cozido – Forno de rolos 

1200 ºC – 65 min 

Cor — creme 

Retracção total (%) — 10,32–10,90 

Porosidade (%) — 0,00–0,01 
Cozido – Mufla 

1200 ºC 
Perda ao rubro (%) — 1,26–1,60 

 

6.4.4. Fusibilidade 

O ensaio de fusibilidade do talco e do feldspato alcalino, tanto individualmente, como das três 

misturas adoptadas, onde participaram nas proporções 1:9, 1;14 e 1:19, teve por finalidade 
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determinar a capacidade de ambos os minerais actuarem como agente de fluxo, baixando a 

temperatura de cozedura das pastas elaboradas, sem induzir ou potenciar defeitos ou perdas 

significativas, tanto nas propriedades, como nas características dos corpos cozidos, para as 

temperaturas de cozedura utilizadas, quer a nível laboratorial quer a nível industrial. 

A temperatura de sinterização no feldspato alcalino (Feldspato-K) desenvolve-se entre 

1028 ºC e 1160 ºC. A 1130 ºC ocorre uma fusão muito precoce evidenciada pelo brilho “mate“ 

pouco notório no corpo de prova. A 1160 ºC, o corpo de prova apresenta brilho “vítreo”, alguma 

rugosidade da fase vítrea, e a aresta não evidencia arredondamento. 

A temperatura de amolecimento ocorre entre 1192 ºC e 1252 ºC. A 1192 ºC, a rugosidade da 

fase vítrea diminui no corpo de prova e a sua aresta apresenta um arredondamento pouco 

acentuado. A 1252 ºC, o corpo de prova, para além de notório brilho “vítreo” e da fase vítrea ser 

lisa e espessa, apresenta a aresta acentuadamente arrendondada, todavia ainda insuficiente para 

que ele adquira a forma de meia esfera, representativa da fusão (Tabela 58 e Tabela 60). Pela 

forma adquirida pelo provete a 1252 ºC, pode-se inferir que a temperatura de fusão acontecerá 

quando esta rondar o valor de 1262 ºC. 

Os provetes de talco, ao longo das diversas temperaturas ensaiadas, não sofreram qualquer 

modificação de forma, verificando-se apenas uma leve mudança de tonalidade, factos que 

evidenciam, claramente, que as temperaturas utilizadas são insuficientes para a definição das 

várias fases de fusão (Tabela 58 e Tabela 60). 

Como seria de esperar, à medida que aumenta a proporção de feldspato alcalino, as misturas 

apresentam tonalidades cromáticas mais claras, uma vez que o feldspato alcalino utilizado é mais 

claro do que o talco utilizado. Para as três misturas, a formação de fase vítrea tem início incipiente 

a 1129 ºC, bem evidenciada pelo brilho “mate” que os corpos de prova apresentam. A 1160 ºC, os 

corpos de prova, das três misturas, apresentam fase vítrea com rugosidade. A 1192 ºC, a fase 

vítrea apresenta ainda alguma rugosidade. Os corpos de prova construídos com as três 

proporções referidas apresentam, a 1252 ºC, brilho “vítreo” notório, fase vítrea lisa e espessa, e 

aresta acentuadamente arrendondada, sem se ter atingido a forma de meia esfera (Tabela 59 e 

Tabela 61). Pela evolução das fases de fusibilidade nestas misturas, poder-se-á inferir que 

qualquer uma atingirá a temperatura de fusão (meia-esfera) por volta de 1262 ºC. 

O comportamento comparado das três misturas consideradas põe em evidência, ao nível da 

formação da fase vítrea e dos patamares da sinterização e amolecimento, que não existe 

vantagem significativa em utilizar o talco, uma vez que este não contribui, conjuntamente com o 

feldspato alcalino, para o abaixamento da temperatura de sinterização, e, como tal, não contribui 

para a redução da temperatura de cozedura das pastas de porcelanato consideradas no presente 

trabalho. 
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Tabela 58 – Ensaios de fusibilidade do talco e do feldspato alcalino (Feldspato-K) 

Cozedura em forno de gradiente 

   

TEMPERATURA TALCO FELDSPATO-K 

  

1028 ºC 

  

1067 ºC 

  

1103 ºC 

  

1130 ºC 

  

1160 ºC 

  

1192 ºC 

  

1219 ºC 

  

1237 ºC 

  

1252 ºC 
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Tabela 59 – Ensaios de fusibilidade das misturas de talco e de feldspato alcalino 
(Feldspato-K) nas proporções 1:9, 1:14 e 1:19 

Cozedura em forno de gradiente 

   

TEMPERATURA TALCO : FELDSPATO-K 

 1 : 9 1 : 14 1 : 19 

1016 ºC 

  

1060 ºC 

  

1099 ºC 

  

1129 ºC 

  

1160 ºC 

  

1192 ºC 

  

1218 ºC 

  

1238 ºC 

  

1252 ºC 
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Tabela 60 – Brilho e fusibilidade do talco e do feldspato alcalino (Feldspato-K) 

Temperatura 
Matéria-prima 

1028 ºC 1067 ºC 1103 ºC 1130 ºC 1160 ºC 1192 ºC 1219 ºC 1237 ºC 1252 ºC 

Brilho 

Talco Sem brilho 

Feldspato-K Sem brilho Brilho incipiente Com brilho 

Fusibilidade 

Talco Fases de fusibilidade indefinidas 

Feldspato-K Temperatura de sinterização Temperatura de amolecimento 

 

Tabela 61 – Brilho e fusibilidade das misturas de talco e de feldspato alcalino (FK) nas proporções 1:9, 1:14 e 1:19 

Temperatura Mistura 

Talco : FK 1016 ºC 1060 ºC 1099 ºC 1129 ºC 1160 ºC 1192 ºC 1218 ºC 1238 ºC 1252 ºC 

Brilho 

1:9 Sem brilho Brilho incipiente Com brilho 

1:14 Sem brilho Brilho incipiente Com brilho 

1:19 Sem brilho Brilho incipiente Com brilho 

Fusibilidade 

1:9 Temperatura de sinterização Temperatura de amolecimento 

1:14 Temperatura de sinterização Temperatura de amolecimento 

1:19 Temperatura de sinterização Temperatura de amolecimento 
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6.4.5. Depuração magnética 

A depuração magnética por via húmida efectuada no talco em bruto, recorrendo à barra de 

boro-neodímio, permitiu a remoção de elevadas quantidades de minerais magnéticos. O talco foi 

eficientemente depurado, proporcionando a eliminação dos pontos pretos que ocorriam nos 

provetes de talco e nos provetes de porcelanato após cozedura, os quais prejudicam 

esteticamente a cor dos provetes, quando estes foram conformados com talco sem beneficiação 

magnética. 

Oliveira (2003) utilizou a separação magnética de alta intensidade (≈ 10000 G), tanto por via 

seca, recorrendo ao separador Boxmag (rolo induzido), como por via húmida, recorrendo ao 

separador Jones, para depurar o talco, previamente moído e crivado a 150 µm, utilizado na 

composição das pastas de porcelanato consideradas no presente trabalho. A Tabela 62 apresenta 

de forma resumida os resultados obtidos nos dois ensaios de depuração magnética. 

Tabela 62 – Depuração magnética efectuada no talco (Oliveira, 2003) 

Separador Fracção Rend. ponderal (%) Fe2O3 (%) L* 

Tal-qual 100,0 6,4 86,0 

Magnética 70,3 7,7 — 
Boxmag 

(via seca) 
Não magnética 29,7 3,2 88,6 

Tal-qual 100,0 6,4 86,0 

Magnética 18,0 21,2 68,8 
Jones 

(via húmida) 
Não magnética 82,0 3,0 88,3 

 

Quando comparado com o material tal-qual, verificou-se na fracção não magnética, uma 

diminuição do teor de Fe2O3 da ordem de 50%, no caso da separação por via seca, e da ordem de 

47% no caso de separação por via húmida. Esta diminuição do teor de Fe2O3 reflectiu-se numa 

melhoria da luminosidade da ordem 2,6% com o separador Boxmag, e da ordem de 2,3% com o 

separador Jones. Os dois processos utilizados conduziram à obtenção de produtos muito 

semelhantes, não produzindo grandes diferenças no teor de Fe2O3 e na luminosidade. A diferença 

significativa está relacionada com o rendimento ponderal. Assim, os rendimentos ponderais foram, 

30% no caso da via seca, e 82% no caso da via húmida. 

A realização de ensaios com intensidade de campo superior à ensaiada, não melhorou o 

produto não magnético e diminuiu o rendimento ponderal (Oliveira, 2003). 
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Capítulo 7. PORCELANATO 

7.1. INTRODUÇÃO 

O porcelanato ("porcellato”) ou porcelânico e o grés porcelanato (“gres porcellanato”), ou grés 

porcelânico é um ladrilho fabricado a partir de uma mistura de três matérias-primas inorgânicas 

básicas: argila, feldspato e quartzo. Adicionalmente, talco e outros componentes (pigmentos, …) 

podem ser utilizados em reduzidas percentagens. Geralmente, é utilizado em revestimento, e é 

conformado por prensagem, via seca ou semi-seca, à temperatura ambiente. É, seguidamente, 

seco e, posteriormente, cozido (monocozedura) em ciclo rápido, a temperatura suficiente para 

adquirir as propriedades e comportamentos requeridos. Os ladrilhos podem ter os seguintes 

acabamentos incombustíveis e que não são afectados pela luz: natural, vidrado e polido. O 

vidrado consiste num revestimento superficial vitrificado ou engobado, impermeável, que consiste 

numa mistura de carbonatos, feldspatos, quartzo, etc e fritas de cálcio-zinco e bário-zinco, de 

forma a obter efeitos estéticos com determinada decoração (cor e padrão), textura (rugosidade, 

…) e/ou obter determinado comportamento, por exemplo, “bactericida” sob a influência de luz 

florescente, ou comportamento fosforescente quando na ausência de qualquer tipo de 

luminosidade. O acabamento natural é sem vidrado. O acabamento polido resulta da passagem 

dos ladrilhos cerâmicos por máquinas de polimento com o fim de se obter brilho. Tanto o vidrado 

como o natural pode ser brilhante (polido) ou não brilhante (não polido). Recentemente, foram 

desenvolvidos porcelânicos com revestimento metálico (titânio, ouro, …) para determinados fim 

arquitecturais. 

O porcelanato é um material naturalmente vidrado, com excelentes performances técnicas 

para ladrilho cerâmico, particularmente no que respeita à resistência mecânica, ao desgaste, ao 

gelo e resistência química e à absorção de água. É um produto de desenvolvimento recente 

(última década), utilizado no revestimento, quer de parede (“wall tile”), quer de pavimento (“floor 

tile”) de interiores e de exteriores, com formulações iniciais da faiança mas com o objectivo de 

obter especificações técnicas e estéticas próximas da porcelana. 

É, tecnologicamente, o mais avançado entre todos os cerâmicos utilizados para revestimento, 

e o seu uso está em franco crescimento (Sánchez & Sales, 1999). 
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O ladrilho é uma placa de formato regular e pequena espessura, pode ser de cerâmica, 

cimento, argamassa, betume, pedra, etc, utilizada para revestimento, quer de parede (interior e 

exterior) quer de pavimento (interior e exterior). O ladrilho cerâmico é uma peça cerâmica 

tendencialmente conformada por prensagem, e, como tal, de espessura fina. O mosaico apresenta 

todas as características dimensionais, composicionais e de aplicação de um ladrilho, com 

excepção da espessura. Um mosaico cerâmico é uma peça cerâmica tendencialmente 

conformada por extrusão, e, como tal, mais espessa que o ladrilho. A tijoeira é uma placa de argila 

cozida, geralmente com tonalidade avermelhada, de formato regular e pequena espessura, 

vidrada ou não, utilizada no revestimento de pavimentos (mais usual) e de paredes (menos 

habitual). O azulejo é uma placa cerâmica, de formato quadrangular, pequena dimensão (no 

máximo 14×14 cm), espessura relativamente pequena, constituído por um suporte argiloso, 

recoberto por produtos cromóforos e pelo vidrado, utilizado para revestimento de parede. 

 

7.2. COMPOSIÇÃO E PROPRIEDADES 

O desenho e a avaliação de algumas propriedades, características e comportamentos de 

provetes de porcelanato consistiram na formulação de oito pastas, designadas: Pasta A a Pasta H, 

recorrendo às matérias-primas argilosas (caulino e “ball-clay”) e não argilosas (quartzo) que 

ocorrem no depósito de caulino sedimentar de Alvarães e a dois fundentes (talco e feldspato 

alcalino) que não provêm do referido depósito. 

As matérias-primas comummente utilizadas no fabrico do porcelanato, bem como as 

variações admissíveis das respectivas composições químicas, constam na Tabela 63. 

O porcelanato pode ser obtido por prensagem, em prensas que podem debitar até 600 

kgf/cm2, da pasta semi-seca (4–6% de água) através de monocozedura, para cozedura rápidas 

(60–80 minutos) e temperaturas que rondem 1200–1230 ºC. 

A aplicação do processo de cozedura rápida exigiu alteração das formulações tradicionais 

das pastas, optimizadas para cozeduras lentas (30–50 horas) e temperaturas da ordem 1200–

1250 ºC. Os teores de fundentes e de argila plástica (de composição ilítica-caulinítica) tiveram de 

aumentar, enquanto que os teores de caulino e de quartzo tiveram de diminuir. Também o talco 

em baixo teor foi introduzido nas pastas (Tabela 64). 

O processo antigo de cozedura lenta, no que respeita às fases de alta temperatura, leva à 

formação de mais mulite e menos vidro, ao contrário do que sucede no actual processo de 

cozedura rápida, isto se a composição da pasta, para este tipo de cozedura, permitir desenvolver 

maior quantidade de fase vítrea, assim como viscosidade adequada. 

As argilas de eleição, para o porcelanato, são o caulino e a “ball-clay”. A segunda, mais 

essencial do que a primeira, actuam como agentes plastificantes e suspensores que facilitam a 

conformação, conferem adequada resistência mecânica aos corpos cerâmicos em verde e em 

seco, e facultam a redução da expansão do corpo cerâmico após a prensagem. 
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Tabela 63 – Matérias-primas utilizadas no fabrico do porcelanato e composições químicas respectivas (Brusa et al., 1993) 

Matéria-prima 
SiO2 

(%) 

Al2O3 

(%) 

TiO2 

(%) 

Fe2O3 

(%) 

CaO 

(%) 

MgO 

(%) 

K2O 

(%) 

Na2O 

(%) 

PR* 

(%) 

Caulino 48–50 35–38 0,1–0,3 0,2–0,4 0,2–0,4 0,2–0,3 0,3–0,7 0,3–0,6 12–13 

Argila plástica 6 –66 23–27 0,2–0,5 0,3–0,5 0,5–0,8 0,3–0,6 1,3–1,6 0,5–0,8 6,0–7,0 

Feldspato 69–71 18–20 0,2–0,4 0,2–0,4 0,1–0,3 0,0–0,5 1,0–1,5 6,0–7,0 0,5 

Quartzo 97–98 0,5–1,0 — 0,2–0,4 0,1–0,2 0,1–0,2 — 0,1–0,3 0,2 

Talco 51–52 8–9 0,2–0,4 0,5–0,7 0,2–0,4 29–31 0,1–0,3 — 7–8 

   * PR – Perda ao rubro 
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Tabela 64 – Composição do porcelanato para cozedura lenta e cozedura rápida (Biffi, 2002) 

Matéria-prima 
Cozedura 

Caulino Argila plástica Feldspato Quartzo Talco 

Rápida 12–18% 27–32% 42–48% 5–10% 0–3% 

Lenta 35–45% 12–18% 27–32% 12–18% 0% 

 

Na "ball-clay", que em regra contém matéria orgânica, o teor em peso, desta, não deve ser 

superior a 0,25% (dado o baixo valor da densidade da matéria orgânica relativamente à densidade 

dos componentes minerais, ao valor referido corresponde um volume bastante maior), pois, caso 

contrário, nos ciclos de cozedura rápida usados actualmente, a difícil evolução para o exterior do 

corpo cerâmico cozido do CO2 formado, pode produzir, nos locais com maior concentração de 

matéria orgânica, inchamentos e deformações do corpo cerâmico. A função principal do caulino é 

melhorar a brancura, diminuir o coeficiente de dilatação e aumentar a resistência mecânica, 

porque promove a formação de mulite. O teor de Al2O3 do caulino deve situar-se entre 25% e 30%. 

Os feldspatos sódicos ou potássicos, ou mistura dos dois, actuam como carga e promovem a 

formação da fase vítrea responsável pela gresificação (densificação). Os feldspatos sódicos, 

comparativamente aos feldspatos potássicos, são os mais convenientes para fabricar porcelanato 

porque não exigem temperatura de cozedura tão elevada, se bem que os feldspatos potássicos 

proporcionem um intervalo de cozedura mais amplo. 

As areias, normalmente quartzosas ou quartzo-feldspáticas, e até o feldspato, para além da 

sua função de fundente, actuam como carga ou desengordurante, aumentando a porosidade do 

corpo cerâmico cru. Mas, as formulações do grés porcelânico podem ser isentas de areias 

feldspáticas, exigindo, nesse caso, a presença de feldspato. As areias feldspáticas, em regra 

oriundas de arcoses ou da lavagem de caulino, são compostas essencialmente por quartzo, e 

contêm até cerca de 15% de feldspato. O teor de Fe2O3+TiO2 das areias feldspáticas não deve ser 

superior a 0,30%. Para além das matérias-primas referidas, outras podem entrar em formulações 

de porcelanato, tais como, talco e dolomite, que actuam como fundentes adicionais. 

Por vezes, o ladrilho de porcelanato é polido para proporcionar um acabamento mais liso e 

brilhante, e é colorido pela incorporação de granulados de diferentes cores, devidas a compostos 

naturais ou a óxidos sintéticos cromóforos. A adição de pigmentos corantes (essencialmente 

óxidos de ferro, titânio e manganés) produz peças com determinada cor. O teor dos pigmentos 

corantes, em regra, varia entre 0% e 7%. Para além das matérias-primas referidas, podem intervir, 

ainda que em pequena quantidade, compostos que aumentem a fusibilidade da pasta. 

O porcelanato utilizado em revestimento é submetido a uso intensivo, é um cerâmico não 

revestido com vidrado, uma vez que todo o corpo cerâmico está homogeneamente vitrificado ou 

gresificado, facto que lhe confere baixa ou quase nula absorção de água, o que também dificulta a 
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fixação de sujidade, e elevada resistência mecânica à flexão, ao desgaste/abrasão, aos ácidos, às 

manchas e ao choque térmico. 

A Tabela 65 mostra as propriedades mais importantes do porcelanato, correspondentes a 

certos parâmetros, bem como os valores, em regra apresentados. 

Tabela 65 – Propriedades e valores característicos do porcelanato (Biffi, 2002) 

Propriedades Valor 

Absorção de água (%) < 0,2 

Resistência à flexão (N/mm2) > 50 

Resistência à abrasão (mm3) < 130 

Coeficiente de dilatação linear (10-6 K-1) < 7 

Resistência ao ataque químico Sem alteração 

Choque térmico Sem alteração 

Dureza (Mohs) 8–9 

Resistência ao gelo Sem alteração 

Resistência às manchas Sem alteração 

 

Uma grande vantagem do ladrilho de porcelanato, quando comparado com os ladrilhos 

clássicos, é a capacidade de produzir peças de grandes formatos com dimensões que podem 

atingir pelo menos 60×120 cm e também a durabilidade destas, que superam por exemplo os 30 a 

50 anos de durabilidade do azulejo. 

As características técnicas dos ladrilhos de porcelanato são determinadas através dos 

ensaios constantes na Tabela 66. 

A execução destes ensaios é, inevitavelmente, precedida pela amostragem dos produtos 

cerâmicos, e as bases para aceitação da mesma estão regulamentadas na norma EN ISO 10545-

1:1997. 

Convém salientar ainda, que a não execução da maioria destes ensaios técnicos se deveu à 

impossibilidade de obtenção, em laboratório, de peças com as dimensões comerciais mais 

comuns (por exemplo, 40×40 cm ou 60×60 cm), para o que seria necessário uma produção à 

escala industrial. 

A Tabela 67 apresenta os valores da dosagem das várias matérias-primas cerâmicas, 

argilosas e não argilosas, para porcelanato cozido em ciclos de cozedura rápida. 

A Tabela 68 apresenta a classificação do revestimento cerâmico consoante o processo de 

fabrico e a absorção de água, segundo a norma EN 14411:2003 que é mais exigente do que a 

norma ISO 13006:1998. Há outros tipos de revestimentos cerâmicos que obedecem a normas 

específicas, adequadas particularmente a zonas de tráfego rodoviário e pedonal, possibilitando 

soluções semelhantes às calçadas em pedra (lajetas, paralelos, …). A Tabela 69 apresenta as 

designações correspondentes aos produtos tradicionais. 
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Tabela 66 – Características dos ladrilhos de porcelanato exigidas para diferentes aplicações 
(EN ISO 10545) 

 Propriedades/Características Norma 

Comprimento e largura 

Espessura 

Rectilinearidade das arestas 

Planaridade (curvatura e empeno) 

D
im

en
sõ

es
 e

 

qu
al

id
ad

e 

su
pe

rfi
ci

al
 

Qualidade superficial 

EN ISO 10545-2:1997 

Absorção de água EN ISO 10545-3:1997 

Resistência à flexão EN ISO 10545-4:1997 

Módulo de ruptura EN ISO 10545-4:1997 

Resistência ao impacto EN ISO 10545-5:1997 

Resistência à abrasão profunda EN ISO 10545-6:1997 

Resistência à abrasão superficial EN ISO 10545-7:1998 

Dilatação térmica linear EN ISO 10545-8:1996 

Resistência ao choque térmico EN ISO 10545-9:1996 

Expansão por humidade EN ISO 10545-10:1997 

Resistência ao fendilhamento EN ISO 10545-11:1996 

Resistência ao gelo EN ISO 10545-12:1997 

Pr
op

rie
da

de
s 

fís
ic

as
 

Pequenas diferenças de cor EN ISO 10545-16:2000 

Resistência a ácidos e bases em baixas concentrações EN ISO 10545-13:1995 

Resistência a ácidos e bases em altas concentrações EN ISO 10545-13:1997 

Resistência aos químicos domésticos e aditivos para água de piscina EN ISO 10545-13:1997 

Resistência a manchas EN ISO 10545-14:1997 

Pr
op

rie
da

de
s 

fís
ic

as
 

Libertação de chumbo e cádmio EN ISO 10545-15:1997 

 

 

Tabela 67 – Formulação genérica de uma pasta de porcelanato para ciclos rápidos: 1200 ºC 
a 1230 ºC e 60 min a 70 min (Biffi, 2002) 

Matéria-prima Dosagem 

Argila 12–18% 

Quartzo 5–10% 

Feldspato 42–48% 

Argila plástica 27–32% 

Talco 0–5% 
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Tabela 68 – Classificação dos ladrilhos cerâmicos (EN 14411:2003 e anexos) 

Absorção de água – E 
Método de 
conformação 

Ia 

E ≤ 0,5% 

Ib 

0,5% < E ≤ 3% 

IIa  

3% < E ≤ 6% 

IIb 

6% < E ≤ 10% 

III 
E > 10% 

Extrusão – A 
Grupo AI (Anexo A) 

Grés 

Grupo AIIa-1 (Anexo B) 

Grupo AIIa-2 (AnexoC) 

Grés; Klinker; Tijoleira 

Grupo AIIb-1 (Anexo D) 

Grupo AIIb-2 (Anexo E) 

Tijoleira; Terracota 

Grupo AIII (Anexo F) 

Tijoleira 

Prensagem a seco – B 
Grupo BIa (Anexo G) 

Porcelânico 

Grupo BIb (Anexo H) 

Grés porcelânico 

Grupo BIIb (Anexo J) 

Pavimento de monocozedura 

Grupo BIIb (Anexo K) 

Revestimento de monocozedura 

Grupo BIII (Anexo L) 

Azulejo (faiança) 

Outros processos 

(moldagem manual) 

Grupo CI 

— 

Grupo CIIa 

Pavimento rústico 

Grupo CIIb 

Pavimento rústico 

Grupo CIII 

Azulejo; Pavimento rústico 

 

 

 

Tabela 69 – Caracterização dos produtos cerâmicos tradicionais de revestimento (Sousa et al., 2003) 

Designação Absorção de água (E) Tamanho do grão Cor da pasta Tipo de superfície 

Azulejo (faiança) E > 10% Grosseiro Branco a róseo Vidrado 

Ladrilho em terracota 6% < E ≤ 10% Grosseiro Róseo a vermelho Natural ou vidrado 

Klinker 3% < E ≤ 6% Fino Vermelho a creme Natural 

Ladrilho em grés 0,5% < E ≤ 3% Grosseiro Cinzento a creme Vidrado 
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Tabela 70 – Propriedades cerâmicas do porcelanato produzido em ciclos rápidos: 
1200 ºC a 1230 ºC e 60 a 70 min (Biffi, 2002) 

Propriedades Valor 

Resistência mecânica à flexão (kgf/cm2) > 275  

Retracção total (%) 7–10 

Absorção de água (%) < 0,5 

 

Em termos comerciais, as propriedades cerâmicas do porcelanato apresentam valores mais 

exigentes do que os valores mencionados na Tabela 70. A resistência mecânica à flexão sobe 

para valores que rondam 500 kgf/cm2, a retracção desce para valores inferiores a 6% e a absorção 

de água apresenta valores sempre abaixo de 0,2%. Este refinamento põe em evidência a forte 

concorrência deste sector, para além da qualidade do produto final exigida pelo mercado. 

A microestrutura do ladrilho de porcelanato controla as propriedades e as características 

finais do produto final, que por sua vez, é controlada pela composição mineral e pela relação 

geométrica entre as fases cristalina, vítrea e porosa (Rincón et al., 1999). Considerando o 

aumento de escala num produto cerâmico, a ordem dos termos será: 

 

Aspecto  textura  estrutura  microestrutura 

 

A aparência, expressa pela decoração (natural ou artificial) e pela textura (natural ou artificial), 

é uma característica extrínseca do produto cerâmico, ao passo que a microestrutura e a estrutura, 

são características intrínsecas que estão relacionadas com a composição e as propriedades 

tecnológicas das matérias-primas que constituem o produto cerâmico. O termo estrutura, segundo 

Rincón et al. (1999), só se deve utilizar em materiais cerâmicos monofásicos, tanto vítreos como 

cristalinos, por oposição aos materiais cerâmicos multifásicos (azulejo, tijoleira rústica, …). 

 

Figura 94 – Evolução da porosidade: aberta, fechada e total durante a cozedura de uma 
pasta de porcelanato (Amorós & Orts, 2001) 
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O aspecto e a textura natural do porcelanato são consequência do produto cru e do 

tratamento térmico (cozedura) a que este é submetido. A Figura 94 apresenta a evolução da 

porosidade no porcelanato durante a cozedura. A temperatura ideal para cozedura 

(1200–1220 ºC) é aquela para a qual não existe porosidade aberta e a porosidade fechada não 

aumenta significativamente. 

A densificação do porcelanato é um processo de sinterização em presença da fase líquida. A 

900–1000 ºC inicia-se a formação de uma proporção importante de fase líquida que, rodando as 

partículas, gera uma pressão capilar (Pc) nos pontos de contacto. Em consequência desta pressão 

capilar as partículas aproximam-se, aumentando a retracção e diminuindo a porosidade, quer do 

tamanho, quer da forma dos poros (Orts et al., 1993a). Conforme se aumenta a temperatura, 

aumenta-se a quantidade de fase líquida, diminuindo a porosidade. À temperatura de 1180 ºC 

começa a formar-se a porosidade fechada, pela eliminação da conexão entre os poros, como 

consequência da diminuição da porosidade. A eliminação dos poros de pequena dimensão 

provoca contracções diferenciais que se repercutem no crescimento dos poros de maior 

dimensão. Este crescimento deve-se à heterogeneidade dos tamanhos dos poros no 

empacotamento em cru. Os poros ocluídos contêm no seu interior ar que exerce pressão (Pg) 

sobre as paredes, dificultando a densificação. A temperatura superior a 1200 ºC, quando a 

pressão de gás no interior dos poros é elevada em contra-força com a pressão capilar, produz-se 

uma expansão. A velocidade de sinterização do porcelanato (Orts et al., 1993b) é dada pela 

seguinte expressão: 

 c g
dε 3- = (P -P )
ε dt 4η⋅

 Equação 62 

onde: 

ε – porosidade; 

t – tempo; 

η – viscosidade; 

Pg – pressão do gás no interior dos poros fechados; 

Pc – pressão capilar; 

 

A pressão capilar existente num poro é dada por: 

 γ
cP =-2

r
 Equação 63 

onde: 

Pc – pressão capilar; 

γ – tensão superficial; 

r – raio do poro. 
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O aumento da temperatura de cozedura supõe um incremento da proporção da fase liquida e 

uma diminuição da viscosidade, resultando daí a redução da porosidade, tanto aberta como a 

total, aumentando a contracção, incrementando o crescimento dos poros fechados, como 

resultado da eliminação progressiva dos poros abertos mais pequenos. O sistema poroso 

inicialmente comunicante, vai progressivamente perdendo a conectividade, com o avanço da 

sinterização, e a porosidade fechada começa a formar-se. O crescimento do tamanho dos poros 

fechados também depende do tamanho dos poros na peça crua, e a porosidade final da peça 

cozida dependerá mais do tamanho dos poros na peça crua do que do seu volume (Amorós & 

Orts, 2001). 

A porosidade das peças cozidas a 1000–1050 ºC é superior à apresentada pelas peças 

cruas, devido à perda de massa em consequência da decomposição dos minerais argilosos de 

que resulta a evolução de voláteis (essencialmente água de vários tipos). 

A 1200 ºC atinge-se a temperatura de vitrificação (Tv), resultando daí o anular da porosidade 

aberta. A 1220 ºC atinge-se a temperatura máxima de densificação (Tmax) que representa a 

temperatura óptima de cozedura. O aumento posterior da temperatura provoca a diminuição da 

viscosidade da peça, podendo resultar deformação e expansão devido à pressão dos gases no 

interior dos poros fechados ser superior à tensão capilar. Pelo que, o desenho da peça cerâmica 

deve ser tal que, quando cozida, a Tmax supere a temperatura que anula a porosidade aberta. 

Caso contrário, no produto cozido os poros ficariam abertos como é o caso dos revestimentos que 

utilizam argilas vermelhas como matéria-prima principal (Sandrolini & Palmonari, 1976). 

A massa volúmica aparente de uma peça seca de porcelanato, conformada em prensas que 

debitem 350–450 kgf/cm2, ronda 1,95–2,00 g/cm3. Amorós & Orts (2001) apresentam valores de 

massa volúmica aparente, para provetes secos de porcelanato após prensagem, entre 1885–1962 

kg/m3. 

Concluindo, quanto maior for o grau da moagem da pasta cerâmica seca para porcelanato, 

menos porosos (maior massa volúmica aparente) serão os provetes secos, tendo no entanto os 

poros maiores dimensões. Em contrapartida, moagens de pastas cerâmicas menos eficazes 

proporcionam peças secas mais porosas (menor massa volúmica aparente), mas com poros de 

menores dimensões. Sánchez et al. (1998) confirmam que o tamanho da partícula está 

directamente relacionado com o tamanho dos poros do empacotamento em cru. 

Quanto maior for o grau de moagem, maior será a densidade aparente da peça final, menores 

serão os tamanhos dos poros da peça final e menor será a temperatura de densificação e de 

vitrificação, para as mesmas variáveis de prensagem. 

No caso do porcelanato sofrer polimento, é de especial importância a avaliação da 

porosidade aberta através da temperatura de vitrificação. Com o polimento podem aflorar à 

superfície alguns poros inicialmente fechados, pelo que é muito importante que haja poucos e que 

sejam pequenos, de forma a evitar o seu enchimento por sujidade. 
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A microestrutura das peças de porcelanato pode ser estudada e avaliada por microscopia 

electrónica. Esta metodologia representa o melhor método para um adequado controlo de 

qualidade deste tipo de materiais cerâmicos (Rincón, 1990). 

 

7.3. CICLO DE PRODUÇÃO 

No processo de prensagem por monocozedura as matérias-primas fundentes e não argilosas, 

após a devida dosagem, são moídas em moinhos rotativos horizontais de bolas em via húmida, de 

preferência em contínuo. A temperatura destas barbotinas, durante este processo, não deverá 

ultrapassar 60 ºC, sob pena de alterar profundamente a reologia das mesmas. Neste processo 

reduz-se a granulometria das matérias-primas até ao grau de finura desejado, ou seja, abaixo de 

uma determinada percentagem de resíduo obtida numa determinada malha de crivagem. 

As matérias-primas argilosas são diluídas em tanques com recurso a diluidores/misturadores, 

peneiradas e adicionadas às matérias-primas não argilosas, previamente moídas. A esta mistura 

no estado líquido dá-se o nome de barbotina. Homogeneizada a barbotina, a água desta é 

evaporada em atomizadores, sendo o granulado (pó) recolhido e armazenado em silos. Este 

granulado atomizado, é prensado em moldes e cunhos adequados, de forma a obter as 

dimensões, formatos e efeitos desejados, recorrendo a prensas hidráulicas (unidireccionais ou 

isostáticas) que debitam até 600 kgf/cm2 de pressão. 

Após a prensagem, as peças passam em secadores, que funcionam a temperaturas entre 

100 ºC e 150 ºC, afim de perderem a água (humidade) de conformação. 

Caso necessário, nas peças para vidrar, o vidro é aplicado por campânula, pistola, disco ou 

outro dispositivo, e, se desejado, a decoração é aplicada por serigrafia, impressão por rolos ou 

outro processo. 

Posteriormente as peças são cozidas a elevadas temperaturas, acima de 1100 ºC em fornos 

contínuos de rolos, entre 45 min a 90 min. 

Após a cozedura, os produtos são seleccionados, quer manualmente, quer por meios 

automáticos em linhas adequadas. Nesta operação os produtos são classificados em lotes 

específicos de tom, de cor, de padrão, de desenho, de dimensão, etc ou quanto à existência de 

defeitos. Normalmente, são classificados em 1ª e 2ª escolha. A primeira não tendo defeitos e a 

segunda, quando apresentam pequenos defeitos que não prejudicam a aplicação e o 

desempenho. 

A Figura 95 apresenta o fluxograma das várias etapas do processo de fabrico de porcelanato, 

por via semi-seca. As linhas contínuas representam as etapas principais inerentes à produção de 

porcelanato, ao passo que as linhas descontínuas representam, de uma forma simplista, os 

processos colaterais à linha de produção principal. Nestes, as linhas a tracejado largo 

representam os processos secundários que estes produtos podem sofrer. No presente estudo só 

não se experimentou a decoração. A linha a tracejado estreito representa o resíduo que ficou 
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retido na crivagem e que é reencaminhado para a moagem, de forma a reentrar no processo 

produtivo. 

Todos os processos secundários que os produtos podem sofrer contribuem para a 

diversidade e variedade de produtos finais, podendo assim maximizar a rentabilização da linha de 

produção. 

 

 

Figura 95 – Fluxograma do ciclo de produção de porcelanato por via seca 
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7.4. PROPRIEDADES E COMPORTAMENTO CERÂMICO 

O porcelanato é sinterizado por monocozedura rápida (“single fast firing”) e o principal 

requisito técnico é a baixíssima absorção de água (< 0,5%). O principal limite a ultrapassar é a 

eliminação da porosidade fechada, usualmente 3–8% em volume, prejudicial às propriedades 

mecânicas. A aproximação empírica estabelecida no processo da sinterização não foi capaz de 

eliminar esta porosidade residual e a principal atenção da indústria centrou-se especialmente na 

fase intermédia da sinterização, onde a densificação ocorre com retracção linear estimada em 

cerca de 7–9%. A fase final tem sido ainda menos estudada, apesar dos poros fechados 

sucederem em larga extensão, uma vez que a cozedura prolongada favorece a expansão por 

endurecimento. 

O comportamento cerâmico do porcelanato assenta na dualidade: porosidade versus 

sinterização. Idealmente, seria desejável que a porosidade que decorre da prensagem fechasse 

por completo durante a cozedura, eliminando mesmo a porosidade fechada. 

À medida que a temperatura de cozedura sobe, os últimos poros a fecharem serão os de 

maior dimensão. 

No porcelanato, o principal mecanismo de sinterização a temperaturas inferiores a 1000 ºC é 

a difusão superficial, testemunhado por um forte decréscimo da superfície específica. Os 

rearranjos começam por volta dos 1050 ºC e continuam basicamente através de um fluxo viscoso, 

com taxas de densificação extremamente elevadas pela temperatura. No máximo de densificação, 

para qualquer temperatura entre 1100 ºC e 1200 ºC, existe a mesma composição de fase mas a 

retracção é muito diferente. A fase líquida aumenta rapidamente a sua quantidade (até 70%) mas 

a sua composição não varia significativamente, sugerindo que o feldspato e o quartzo fundem de 

acordo com os eutéticos. A densificação parece ser principalmente governada pela viscosidade da 

fase líquida, enquanto que a porosidade residual depende, em larga medida, dum balanço entre o 

rearranjo das partículas, que diminui com o tempo e o endurecimento. 

 

7.4.1. Composição 

A composição mineral das várias pastas formuladas para porcelanato, bem como os valores 

percentuais das respectivas dosagens, estão descritos na Tabela 71. As oito pastas formuladas 

foram referenciadas por Pasta A a Pasta H. 

A presença ou ausência de argila vermelha, nas oito pastas formuladas, confere aos corpos 

cerâmicos tonalidade vermelha ou branca, respectivamente. Por este facto, as Pastas A, B, E, F e 

G são designadas por pastas brancas e as restantes (Pastas C, D e H) são designadas por pastas 

vermelhas. 

A utilização de talco, na composição das Pastas B, D, E, F, G e H e nas dosagens definidas 

(entre 1% e 5%), teve por finalidade verificar se esta matéria-prima, conjuntamente com as outras 

matérias-primas, atinge um ponto eutético, por forma a reduzir a temperatura de cozedura das 

referidas pastas, sem prejuízo das propriedades físicas. 
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Tabela 71 – Composição das pastas de porcelanato ensaiadas 

Pasta 
Matérias-primas 

A B C D E F G H 

Caulino + Quartzo 25% 25% 25% 25% 25% 30% 30% 30% 

Feldspato alcalino 45% 42% 45% 42% 50% 45% 45% 40% 

Argila vermelha — — 30% 30% — — — 25% 

“Ball-clay” 30% 30% — — 22% 20% 24% — 

Talco — 3% — 3% 3% 5% 1% 5% 

 

7.4.2. Humidade de prensagem 

Na indústria, a humidade de prensagem de uma pasta para porcelanato ronda 6%. 

A humidade de prensagem das Pastas A a H de porcelanato formuladas é indicada na Tabela 

73. As pastas A a D foram conformadas com humidade a rondar 4% e as pastas E a H foram 

conformadas com humidade entre 6% e 7%. A razão deste aumento foi tentar aumentar a 

densidade de prensagem e melhorar o comportamento mecânico dos provetes em seco, uma vez 

que a força capilar entre os vários constituintes do provete é maior. 

 

7.4.3. Massa volúmica aparente 

Na produção de porcelanato, a fase de prensagem é aquela que deve levar ao máximo a 

compactação dos pós atomizados. Quanto maior a compactação do ladrilho, maior é a superfície 

de contacto e maior é reactividade das partículas na cozedura. O valor da compactação é 

determinado sempre em compromisso com a desgasificação que ocorre durante a cozedura. 

A massa volúmica aparente dos provetes de porcelanato secos (verdes), após prensagem, 

para cada pasta ensaiada, é apresentada na Tabela 72. 

Tabela 72 – Massa volúmica aparente dos provetes secos, após prensagem 

Pastas Mas. vol. aparente (g/cm3)

A 1,88 

B 1,90 

C 1,91 

D 1,81 

E 1,92 

F 1,78 

G 1,86 

H 1,89 
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Os valores obtidos no laboratório aproximam-se dos valores obtidos na indústria (≈ 2 g/cm3), 

levando a concluir que a moagem e a pressão de prensagem utilizada (250 kgf/cm2) são 

suficientes para as pastas formuladas. 

Por outro lado, a granularidade média do pó e a humidade desta favorecem a obtenção desta 

gama de valores. 

 

7.4.4. Retracção 

A Tabela 73 apresenta os valores da retracção, após prensagem, verde-seco e total, para as 

várias pastas de porcelanato ensaiadas. 

Verifica-se que existe uma expansão após prensagem que ronda 0,5% para todas as Pastas 

(A a H), mantendo-se este comportamento para os provetes secos com valores entre 0,61% e 

0,74%. A razão principal da primeira expansão deve-se ao facto de o provete estar comprimido 

dentro da matriz que o conforma (resultante da força de prensagem) e após o desenformar deste, 

existir uma expansão das partículas, de forma a contrariar a compressão inicial das mesmas. Para 

além disso, existe alguma perda de água aquando da prensagem, facto de que resulta a 

diminuição das forças capilares inter-partículas. A expansão após a secagem dos provetes deve-

se, essencialmente, à diminuição das forças capilares inter-partículas, pela evaporação da água 

que ainda existia no provete. Este fenómeno é mais acentuado nesta fase do que na fase anterior, 

resultando daí uma maior expansão do que anteriormente. 

A retracção nos corpos cozidos, para a pasta branca apresenta valores compreendidos entre 

4,94% (Pasta A: 1200 ºC – 40 min) e 10,63% (Pasta G 1230 ºC – 80 min). Para a pasta vermelha 

os valores da retracção variam entre 6,77% (Pasta C: 1200 ºC – 40 min) e 10,32% (Pasta H: 

1210 ºC – 65 min). Este aumento reflecte-se, sobretudo, no aumento do tempo de cozedura, 

situação que favorece a sinterização. 

De referir que os provetes das pastas E a H, que foram cozidos no ciclo 1230 ºC – 80 min, 

apresentam uma pequena deformação que põe em evidência alguma piroplasticidade destas 

matérias-primas à temperatura atingida. 

Verifica-se que os valores de retracção para a Pasta A (todos os ciclos), Pasta B: 1200 ºC – 

40 min e 1205 ºC – 40 min e Pasta C: 1200 ºC – 40, são inferiores a 7% e, por outro lado, as 

pastas F (todos os ciclos), G: 1230 ºC – 80 min e H: 1210 ºC – 65 min, ultrapassam ligeiramente o 

valor 10%, não constituindo este facto, por si só, um problema. 

 

7.4.5. Resistência mecânica à flexão 

A resistência mecânica à flexão após prensagem apresenta valores limites, para a pasta 

branca, entre 4,22 kgf/cm2 (Pasta B) e 5,72 kgf/cm2 (Pasta G). Para a pasta vermelha, a 

resistência mecânica à flexão após prensagem, varia entre 4,11 kgf/cm2 (Pasta C) e 6,55 kgf/cm2 

(Pasta H). 
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Para os provetes secos de pasta branca, os valores de RMF variam entre 6,11 kgf/cm2 (Pasta 

F) e 9,76 (Pasta G) e para os de pasta vermelha entre 8,59 kgf/cm2 (Pasta D) e 10,80 kgf/cm2 

(Pasta H). 

Estes valores de resistência mecânica à flexão, tanto após prensagem como em seco, são 

relativamente baixos, podendo repercutir alguns problemas de fragilidade dos provetes, se 

porventura uma linha de produção for trepidante ou apresentar elevado número de mudanças de 

direcção. 

Para os provetes cozidos de pasta branca, a resistência mecânica à flexão apresenta limites 

entre 153,90 kgf/cm2 (Pasta A: 1205 ºC – 40 min) e 679,76 kgf/cm2 (Pasta G: 1230 – 80 min). Para 

a pasta vermelha os valores vão de 153,44 kgf/cm2 (Pasta D: 1205 – 40 min) a 647,57 kgf/cm2 

(Pasta H: 1210 ºC – 65 min). 

De referir que, para as pastas A a D e para o ciclo de 1205 ºC – 40 min, os valores obtidos 

são notoriamente baixos, quando comparados com os do ciclo de 1200 ºC – 40 min. A razão deste 

facto poderá dever-se à desajustada curva de cozedura do forno industrial utilizado para este tipo 

de formulação. 

Retirando os valores anteriormente referidos, por serem considerados valores “anómalos”, 

verifica-se que, para todas as pastas, os valores de resistência mecânica à flexão são superiores a 

275 kgf/cm2 e que os valores mais elevados são considerados excelentes. 

A Tabela 73 apresenta os valores de resistência mecânica à flexão para as várias pastas de 

porcelanato ensaiadas. 

 

7.4.6. Absorção de água 

A Tabela 73 apresenta os valores da absorção de água das várias pastas de porcelanato 

ensaiadas em dois grupos bem distintos. 

As pastas A a D apresentam valores bastante elevados entre 1,34% e 8,64%, com excepção 

da Pasta D: 1175 ºC – 42 min (0,59%), ao passo que as pastas E a H apresentam valores 

excelentes, que variam entre 0,02% e 0,06%, ou seja muito próximos da quantidade de água que 

não se consegue remover, e como tal, estão referenciadas abaixo de 0,1%. 

Estes valores das pastas E a H, muito próximos de zero, evidenciam que a porosidade dos 

provetes está praticamente fechada, ao contrário das Pastas A a D que apresentam ainda alguma 

porosidade. 

À semelhança do que ocorreu no ensaio de fusibilidade, verificou-se que o talco utilizado não 

propiciou, para os ciclos realizados, uma redução da temperatura de cozedura das pastas de 

porcelanato. 

 



_________________________ Porcelanato 

 |  307

 

Tabela 73 – Propriedades cerâmicas das pastas de porcelanato 

Pastas 
Propriedades 

Temperatura 
pirómetro (ºC) 

Tempo 
frio-frio 

(min) 

Temperatura
anel Dmc2 

(ºC) A B C D E F G H 

Humidade de prensagem (%) — — — 4,26 3,62 4,42 4,04 5,94 4,97 6,73 6,24 

após prensagem — — — -0,50±0,02 -0,47±0,02 -0,52±0,03 -0,53±0,03 -0,51±0,04 -0,50±0,04 -0,48±0,01 -0,51±0,01 

seco 110 — — -0,67±0,04 -0,73±0,02 -0,74±0,02 -0,73±0,03 -0,64±0,02 -0,65±0,02 -0,61±0,03 -0,64±0,04 

 1175 42 1150 5,98±0,28 7,05±0,21 7,97±0,78 8,75±0,47 — — — — 
 1200 40 1140 4,94±0,06 6,39±0,56 6,77±0,31 8,21±0,59 — — — — 

cozido 1205 40 1147 5,50±0,28 6,64±0,40 7,40±0,37 8,36±0,74 — — — — 

 1210 65 1153 — — — — 9,93±0,28 10,22±0,98 9,97±0,24 10,32±0,25 R
et

ra
cç

ão
 (%

) 

 1230 80 1164 — — — — 9,86±0,54 10,21±0,59 10,63±0,74 8,67±0,78 

após prensagem — — — 4,75±0,08 4,22±0,35 4,11±0,39 4,72±0,34 4,23±0,11 3,77±0,37 5,72±0,56 6,55±0,66 

seco 110 — — 7,14±0,54 8,06±0,44 8,92±0,62 8,59±0,54 7,11±0,71 6,11±0,54 9,76±0,90 10,80±0,93 

 1175 42 1150 354,32±16,22 413,43±7,32 426,79±42,00 524,90±15,56 — — — — 
 1200 40 1140 278,53±21,81 376,49±34,15 496,76±19,03 520,56±19,56 — — — — 
cozido 1205 40 1147 153,90±14,92 160,67±10,72 168,60±6,90 153,44±4,11 — — — — 

 1210 65 1153 — — — — 613,47±28,19 610,26±48,38 669,55±51,41 647,57±39,64 

R
es

is
tê

nc
ia

 m
ec

ân
ic

a 
à 

fle
xã

o 
(k

gf
/c

m
2 ) 

 1230 80 1164 — — — — 579,20±33,17 542,08±46,20 679,76±30,74 581,54±51,00 

 1175 42 1150 6,53±0,60 3,24±0,32 3,27±0,32 0,59±0,06 — — — — 
 1200 40 1140 8,64±0,48 5,48±0,53 4,13±0,41 2,94±0,29 — — — — 

cozido 1205 40 1147 7,08±0,48 4,25±0,35 4,62±0,46 1,34±0,14 — — — — 
 1210 65 1153 — — — — < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 

Ab
so

rç
ão

 d
e 

ág
ua

 

(%
) 

 1230 80 1164 — — — — < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 
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7.4.7. Fases de alta temperatura 

O difractograma das fases de alta temperatura para a Pasta A: 1175 ºC – 42 min está 

apresentado na Figura 96. Verifica-se que a composição mineral é apenas constituída por mulite e 

quartzo. 

 

Figura 96 – Difractograma das fases de alta temperatura da Pasta A: 1175 ºC – 42 min 

As restantes pastas (Pasta B a Pasta H), para os tempo de cozedura realizados (40, 65 e 80 

min), e recorrendo à DRX para descriminar as fases de alta temperatura, apresentam exactamente 

esta composição mineral e a mesma proporção relativa, isto é, abundância de quartzo e presença 

de mulite em pequena quantidade. 

 

7.5. MERCADO 

7.5.1. Definição do sector 

A indústria portuguesa de cerâmica é constituída por vários segmentos (fileiras) produtivos, 

entre os quais a cerâmica de construção, mais especificamente a cerâmica de acabamentos, que 

por sua vez integra o segmento dos revestimentos. O sector dos cerâmicos de revestimento, 

incluindo os produtos vidrados e não vidrados, integra todas as empresas industriais produtoras de 

azulejos (incluindo os azulejos pintados à mão), ladrilhos, mosaicos e placas cerâmicas. 
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Tabela 74 – Ensaios de cozedura do porcelanato (Pastas A a D) 

PORCELANATO 

Cozedura em forno de rolos 
     

TEMPERATURA 
TEMPO (frio-frio) 

Pasta A Pasta B Pasta C Pasta D 

 
Pirómetro 

1175 ºC 
42 min 

Anel Dmc2 

1150 ºC     

 
Pirómetro 

1200 ºC 
40 min 

Anel Dmc2 

1140 ºC     

 
Pirómetro 

1205 ºC 
40 min 

Anel Dmc2 

1147 ºC     
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Tabela 75 – Ensaios de cozedura do porcelanato (Pastas E a H) 

PORCELANATO 

Cozedura em forno de rolos 
     

TEMPERATURA 
TEMPO (frio-frio) 

Pasta E Pasta F Pasta G Pasta H 

 
Pirómetro 

1210 ºC 
65 min 

Anel Dmc2 

1153 ºC     

 
Pirómetro 

1230 ºC 
80 min 

Anel Dmc2 

1164 ºC     
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Os cerâmicos de revestimento representam, actualmente, mais de metade das importações 

nacionais de produtos cerâmicos e apenas cerca de um quarto do total das exportações destes 

mesmos produtos, sendo um sector exportador líquido. 

De referir que este sector sofre uma forte influência da moda, em termos de cores, padrões e 

estilos, o que implica uma necessidade de acompanhamento, por parte dos produtores, das 

tendências de mercado. Esta relação com a moda influencia também o ciclo de vida da maioria 

dos produtos deste sector, que prevalecem, no máximo, 3 anos. 

Apesar da pressão acentuada no desenvolvimento de novos produtos, a indústria nacional 

caracteriza-se por uma reduzida capacidade de inovação, seguindo, de um modo geral, as 

tendências estabelecidas pelo “design” internacional, nomeadamente italiano. 

Outro facto relevante no sector é a crescente integração dos revestimentos com outros 

elementos utilitários e decorativos, como por exemplo, as louças sanitárias e demais acessórios 

de casa de banho, tendo por objectivo a constituição de uma oferta conjunta que cria valor para o 

cliente final, pela harmonização dos elementos decorativos e pela simplificação da procura e das 

restantes etapas do processo de compra. 

Apesar do que foi referido no parágrafo anterior, constata-se que a cooperação entre 

empresas portuguesas do sector e/ou entre estas e as que produzem produtos complementares é 

praticamente inexistente. 

O sector dos revestimentos tem apresentado uma notável evolução tecnológica, o que 

permite a oferta de produtos com padrões inovadores com dimensões e formas variadas. Uma das 

consequências desses avanços tecnológicos, é a existência de padrões irregulares, semelhantes 

aos das pedras naturais, o que constitui uma “ameaça” para o mercado do sector das rochas 

ornamentais, tendo em conta que os produtos cerâmicos possuem, em geral, um custo inferior. 

Actualmente, a oferta de produtos de revestimentos e pavimentos cerâmicos, vidrados e não 

vidrados, no mercado nacional, é fortemente marcada pelos produtos das empresas espanholas, 

devido ao reduzido preço a que estas colocam os ditos produtos no mercado nacional, quando 

comparado com o das empresas nacionais. 

No que respeita aos aspectos promocionais, um dos principais alvos das empresas deste 

sector são os prescritores dos materiais de construção e decoração (engenheiros, arquitectos, 

desenhadores, decoradores, construtores, entre outros) que influenciam no processo de compra. 

Registe-se que, também nesta área, as empresas portuguesas apresentam uma reduzida 

actividade, quer a nível nacional, quer a nível internacional. 

 

7.5.2. Produção internacional 

A Tabela 76 apresenta, as quotas das diferentes regiões do globo relativamente à produção 

mundial de cerâmicos de revestimento, no ano 2002 (Sezzi, 2003). 
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Tabela 76 – Quotas, no ano 2002, das diferentes regiões mundiais relativas à produção de 
revestimentos cerâmicos (Sezzi, 2003) 

Regiões Produção (106 m2) Quota (%) 

União Europeia 1449 24,5 

Resto da Europa (incluindo Turquia) 344 5,8 

América do Norte (incluindo México) 219 3,7 

América Central e do Sul 597 10,1 

Ásia 3098 52,5 

África 192 3,3 

Oceânia 5 0,1 

Total 5904 100 

 

A Ásia e a União Europeia surgem como as principais regiões de produção internacional, 

contribuindo a Ásia com mais de metade da produção mundial. No contexto mundial, no ano de 

2002, a cerâmica de revestimento apresentou uma produção de 5904 milhões de m2. 

Em termos de países, alguns assumem particular importância, conforme consta na Tabela 77. 

O principal produtor mundial é a China, com um peso de mais de 1/3 do total da produção mundial, 

seguindo-se a Espanha e a Itália, com valores muito próximos entre si. Portugal aparece como o 

décimo quarto produtor mundial. 

Tabela 77 – Classificação, no ano 2002, dos principais países produtores de revestimentos 
cerâmicos (Sezzi, 2003) 

País Produção (106 m2) Quota (%) Classificação 

China 2100 35,6 1º 

Espanha 651 11,0 2º 

Itália 606 10,3 3º 

Brasil 508 8,6 4º 

Indonésia 230 3,9 5º 

Turquia 162 2,7 6º 

México 159 2,7 7º 

Índia 150 2,5 8º 

Irão 105 1,8 9º 

Vietname 105 1,8 10º 

… … … … 

Portugal 69 1,2 14º 

 

Os cinco principais países produtores produzem praticamente 69,4% do total da produção 

mundial e os trinta primeiros produzem 97% do total da produção mundial. 
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A União Europeia foi responsável, em 2002, pela produção de cerca de 1449 milhões de m2, 

quase 1/4 da produção mundial, sendo a Espanha o principal produtor, seguida da Itália, 

ocupando Portugal a terceira posição. 

A Tabela 78 apresenta as quotas das diferentes regiões mundiais, relativamente ao consumo 

de cerâmicos de revestimento (Sezzi, 2003). 

Tabela 78 – Quotas, no ano 2002, das diferentes regiões mundiais relativas ao consumo de 
revestimentos cerâmicos (Sezzi, 2003) 

Regiões Consumo (106 m2) Quota (%) 

União Europeia 1043 19,2 

Resto da Europa (incluindo Turquia) 361 6,6 

América do Norte (incluindo México) 413 7,6 

América Central e do Sul 591 10,9 

Ásia 2754 50,8 

África 229 4,2 

Oceânia 35 0,6 

Total 5426 100 

 

No contexto mundial, no ano de 2002, a cerâmica de revestimento apresentou um consumo 

de 5426 milhões de m2. Verifica-se que a Ásia surge como o principal consumidor a nível 

internacional, com um consumo que atinge duas vezes e meia o da região que aparece em 

segundo lugar, a União Europeia. 

Tabela 79 – Classificação, no ano 2002, dos principais países consumidores de 
revestimentos cerâmicos (Sezzi, 2003) 

País Consumo (106 m2) Quota (%) Classificação 

China 1757 32,3 1º 

Brasil 436 8,0 2º 

Espanha 327 6,0 3º 

EUA 243 4,5 4º 

Itália 187 3,4 5º 

Índia 145 2,7 6º 

Alemanha 144 2,7 7º 

México 141 2,6 8º 

França 124 2,3 9º 

Indonésia 110 2,0 10º 

… … … … 

Portugal 66 1,2 17º 
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Os trinta principais países consumidores de revestimentos cerâmicos consomem 87,6% do 

total da produção mundial. 

É notória a diferença entre a produção e o consumo no resto da Europa, na América do Norte, 

na África e na Oceânia, facto que aponta para um consumo superior à produção. No caso da 

União Europeia, da América Central e do Sul e da Ásia, os valores da produção são superiores 

aos do consumo. 

O principal país consumidor de revestimento cerâmico é a China, seguindo-se a Espanha e a 

Itália. Portugal posiciona-se na décima sétima posição. Na União Europeia, Portugal posiciona-se 

na quinta posição. 

Tabela 80 – Quotas, no ano 2002, das diferentes regiões mundiais relativas à exportação de 
revestimentos cerâmicos (Sezzi, 2003) 

Regiões Exportação (106 m2) Quota (%) 

União Europeia 873 16,1 

Resto da Europa (incluindo Turquia) 115 2,1 

América do Norte (incluindo México) 37 0,7 

América Central e do Sul 79 1,5 

Ásia 266 4,9 

África 16 0,3 

Oceânia — — 

Total 1385 25,5 

 

A União Europeia é o principal exportador de revestimentos cerâmicos, seguindo-se-lhe a 

China. Estas duas regiões exportam mais de 1/5 da produção de revestimentos cerâmicos, a qual 

atingiu, no ano 2002, o valor de 1385 milhões de m2. 

Quanto às exportações, a Tabela 81 apresenta a classificação dos principais países, onde se 

salienta a Itália como o principal exportador mundial, seguindo-se a Espanha. Portugal posiciona-

se no décimo lugar. 

As exportações dos quinze maiores países exportadores representam 23,9% do consumo 

mundial. As exportações da Itália e da Espanha representam 57,3% das exportações mundiais e 

14,7% do consumo mundial. 

Os principais países importadores de revestimentos cerâmicos são os EUA, a Alemanha e a 

França. Portugal posiciona-se em sexto lugar na União Europeia. 

As importações dos vinte e dois maiores países importadores representam 15,6% do 

consumo mundial e a importação dos EUA representa 3,5% do consumo mundial. 

Na última dezena de anos, o incremento de produção de revestimento cerâmico foi de 182%. 

Com este crescimento, e em face do aumento das trocas comerciais a nível mundial, existe uma 

tendência de deslocalização da UE de alguma produção de menor valor acrescentado, 
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correspondente a materiais cerâmicos de características e propriedades menos exigentes (Sousa 

et al., 2003). 

Tabela 81 – Classificação, no ano 2002, dos principais países exportadores de 
revestimentos cerâmicos (Sezzi, 2003) 

País Exportação (106 m2) Quota (%) Classificação 

Itália 438 8,1 1º 

Espanha 356 6,6 2º 

China 100 1,8 3º 

Brasil 72 1,3 4º 

Turquia 72 1,3 5º 

Indonésia 50 0,9 6º 

Emiratos Árabes Unidos 39 0,7 7º 

México 33 0,6 8º 

Malásia 29 0,5 9º 

Portugal 22 0,4 10º 

 

Tabela 82 – Classificação, no ano 2002, dos principais países importadores de 
revestimentos cerâmicos (Sezzi, 2003) 

País Importação (106 m2) Quota (%) Classificação 

EUA 189 13,6 1º 

Alemanha 113 8,1 2º 

França 104 7,5 3º 

Arábia Saudita 52 3,8 4º 

Reino Unido 48 3,5 5º 

Grécia 33 2,4 6º 

Coreia do Sul 32 2,3 7º 

Austrália 28 2,0 8º 

Canadá 27 2,0 9º 

Israel 25 1,8 10º 

… … … … 

Portugal 20 1,4 13º 

 

7.5.3. Produção nacional, importação e exportação 

Os materiais cerâmicos de revestimento são, presentemente, um importante sector da 

indústria cerâmica nacional, constituindo património relevante. 
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Nos últimos anos têm-se verificado alterações profundas no processo tecnológico de 

produção e nas características, exigências e desempenho dos produtos finais. 

A tendência nacional, e seguindo a linha europeia, vai para o desenvolvimento de materiais 

polivalentes, e evoluirá para produtos de absorção de água nula, grandes formatos, elevada 

resistência mecânica, baixo desgaste e maior durabilidade. 

Em termos estéticos, os produtos cerâmicos de revestimento têm, rapidamente, vindo a entrar 

na fileira dos produtos de moda em que a par das características funcionais são disponibilizados 

efeitos estéticos variadíssimos que permitem a sua adequabilidade a diversos ambientes: 

habitacional, de trabalho ou de lazer, quer familiar, quer público. 

Devido a todos estes factores a delimitação entre tipos de materiais cerâmicos de 

revestimento dilui-se, visto que as suas características e efeitos estéticos têm aplicação indistinta 

em parede e chão. 

Em Portugal, a produção de cerâmicos de revestimento tem tido um crescimento constante 

de 4–5% ao ano (Sousa et al., 2003). A distribuição das unidades industriais centra-se no litoral, 

em especial nos distritos de Aveiro e Coimbra, como consequência da disponibilidade de matérias-

primas, quer de produção nacional, quer de importação essencialmente via marítima. 

Relativamente às exportações, no ano de 1998, é de realçar o facto dos revestimentos 

vidrados representarem cerca de 80,2% do total de exportações do sector, sendo o restante das 

exportações constituído pelos revestimentos não vidrados (Tabela 83). As exportações de artigos 

de revestimento cerâmico têm registado um crescimento acentuado, tanto em volume, da ordem 

de 15% entre 1996 e 1998, como em valor, da ordem de 14% entre 1996 e 1998. 

Em 1998, os principais países de destino das exportações de cerâmicos de revestimento 

foram a França (25%), a Alemanha (12%), o Reino Unido (10%), a Holanda (6%), a Espanha (5%), 

a Bélgica/Luxemburgo (5%), os EUA (4%) e outros países (33%). 

Em Portugal, o sector dos cerâmicos de revestimento, caracteriza-se por ser exportador 

líquido. Em 1998, 81,2% do total do valor das exportações reportava-se a revestimentos vidrados 

e 18,2% a revestimentos não vidrados. Verifica-se que segundo os dados disponíveis relativos aos 

últimos três anos, as exportações manifestaram uma ligeira tendência crescente, registando-se 

entre 1996 e 1998, um crescimento de cerca de 16%, em volume, e 18% em valor. 

Quanto às importações (Tabela 84) durante o ano de 1998, saliente-se que 93,1% do valor 

global se refere a revestimentos vidrados, enquanto que 6,8% refere-se a revestimentos não 

vidrados. 

A Tabela 85 apresenta os valores da exportação de revestimento vidrado e não vidrado para 

os principais mercados. Salienta-se que a França é, neste período, o principal comprador de 

materiais cerâmicos de revestimento, quer vidrados, quer não vidrados, provenientes de Portugal. 
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Tabela 83 – Exportações de cerâmicos de revestimento, entre 1996 e 1998 

1996 1997 1998 
Revestimento 

Quantidade (t) Valor (103 €) Quantidade (t) Valor (103 €) Quantidade (t) Valor (103 €) 

Não vidrado 37169 15976 43426 18129 46048 19292 

Vidrado 197960 74967 228083 85391 231771 86664 

Total 235129 90943 271509 103520 277819 105956 

Fonte: Instituto Nacional de Estatística (I.N.E.) - Estatísticas do Comércio Internacional 

 

Tabela 84 – Importações de cerâmicos de revestimento, entre 1996 e 1998 

1996 1997 1998 
Revestimento 

Valor (103 €) Valor (103 €) Valor (103 €) 

Não vidrado 2726 3921 6430 

Vidrado 66446 75537 87481 

Total 69172 79458 93911 

Fonte: Instituto Nacional de Estatística (I.N.E.) - Estatísticas do Comércio Internacional 
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Tabela 85 – Exportações de cerâmicos de revestimento, por principais países, 
entre 1997 e 1999 

1997 1998 1999 
Revestimento 

País 
Valor 

(103 €) 
País 

Valor 

(103 €) 
País 

Valor 

(103 €) 

França 4727 França 5888 França 5517 

Alemanha 1729 Alemanha 1593 Espanha 2022 

R. Unido 1321 Finlândia  1504 Alemanha 1768 

Espanha 1165 Espanha 1501 Finlândia 1163 

Não vidrado 

Finlândia 1151 R. Unido 1217 R. Unido 1341 

França 18294 França 20597 França 23207 

Alemanha 13356 Alemanha 11192 R. Unido 10591 

R. Unido 10177 R. Unido 9353 Alemanha 9533 

Holanda 4574 Holanda 5234 Holanda 4923 
Vidrado 

EUA 3257 Bélgica e 

Luxemburgo 

4661 Bélgica 3811 

Fonte: Instituto Nacional de Estatística (I.N.E.) – Departamento de Estudos 

 

7.5.4. Sucinta análise económica e tendências 

Para avaliar as potencialidades de depósitos minerais é necessário ter em atenção vários 

aspectos, dos quais se destacam os seguintes (Berton & Le Berre, 1983): 

- tipologia das matérias-primas; 

- volumetria do depósito (reservas); 

- custos de extracção e beneficiação; 

- custos de transporte. 

 

Nos custos de exploração, para além da existência de vias de acesso e de mercado para o 

escoamento das matérias-primas, dever-se-á ter em conta alguns parâmetros económicos, tais 

como: 

- valor da matéria-prima in situ; 

- custo de terrenos; 

- Amortização/manutenção de equipamento; 

- custos energéticos: água, luz, gás e combustíveis; 

- custos de transporte; 

- encargos com a mão-de-obra; 

- encargos de gestão. 
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Aos custos de exploração, deverão ser adicionados os custos de tratamento e o respectivo 

lucro para se obter o valor comercial da matéria-prima. 

Segundo Sousa (2001), e para o subsector dos cerâmicos de revestimento, a estrutura dos 

custos de produção apresenta os seguintes factores: o valor das matérias-primas regula entre 8–

9%, o valor das matérias-primas subsidiárias regula entre 10–12%, o valor da mão-de-obra regula 

entre 18–20%, o valor da energia eléctrica regula entre 2–3%, o valor da energia térmica regula 

entre 4–5%, o valor da embalagem regula entre 2–3%, o valor dos custos administrativos e 

financeiros regula entre 12–13% e o valor da comercialização regula entre 18–20%. 

Numa breve análise económica, determinou-se que o custo das matérias-primas argilosas 

(caulino sedimentar, “ball-clay” e argila vermelha) e não argilosas (quartzo), provenientes do 

depósito de caulino sedimentar de Alvarães, conjuntamente com o talco e o feldspato alcalino, não 

ultrapassa 6,7% do total do custo de produção de porcelanato. No valor anteriormente 

apresentado não está contabilizado o custo de transporte das várias matérias-primas, uma vez 

que a distância entre o vendedor e a unidade industrial poderá ser muito variável. 

Se se considerar o valor mínimo de 10% apresentado por Sousa (2001) como o valor do 

custo das matérias-primas, no custo total do produto final, é fácil de constatar que existe em 

relação às matérias-primas utilizadas uma margem de manobra, permitindo melhorar a qualidade 

do porcelanato obtido, recorrendo, se necessário, a outras matérias-primas ou aditivos de custo 

mais elevado. 

O sector do revestimento cerâmico nos três principais produtores destes produtos na UE 

(Itália, Espanha e Portugal) está expressa na Tabela 86, assim como as tendências de mercado 

destes países. 

Tabela 86 – Cotas e tendência da cerâmica de revestimento em Portugal, Espanha e Itália 
(adaptado de Sousa et al., 2003) 

Portugal Espanha Itália 
Revestimento 

Quota Tendência Quota Tendência Quota Tendência

Pavimento de pasta branca 

e de pasta vermelha 

(excluindo porcelanato) 

50% Manter 50% Subir 50% Manter 

Parede de bicozedura e 

monocozedura 

(excluindo porcelanato) 

30% Descer 20% Manter 10% Manter 

Porcelanato 20% Subir 30% Subir 40% Subir 

 

As tendências previsíveis na evolução da exploração de matérias-primas cerâmicas e na 

produção de revestimento cerâmico em Portugal comportam os seguintes factores: 
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- Concentração do número de empresas que extraem matérias-primas, de forma a garantir 

a qualidade, a quantidade e a variedade das mesmas, tendo por finalidade a certificação 

acompanhada das respectivas especificações técnicas, com vista ao desempenho de 

determinada função; 

- Exploração integral e selectiva dos recursos dos depósitos minerais. O aproveitamento 

integral reduz os custos de exploração e reduz também os impactos ambientais, pela 

redução da quantidade de estéreis produzidos; 

- Desenvolvimento de modelação (“design”) e adequação das matérias-primas, recorrendo 

à investigação e desenvolvimento de novas tecnologias de beneficiação, conhecendo bem 

todas as características, propriedades e comportamentos relevantes das mesmas, que 

passam a ser consideradas matérias-primas modeladas (”engineered raw materials”); 

- Aumento do número de unidades industriais que, exclusivamente, produzem e 

comercializam as pastas cerâmicas de que outras unidades necessitam para o fabrico dos 

produtos que comercializam; 

- A formulação de pastas para porcelanato terá como principais objectivos a redução do 

calibre médio do grão das matérias-primas, a redução da quantidade de impurezas ou 

contaminantes nessas matérias-primas e o aumento da quantidade de matérias-primas 

não plásticas, em detrimento das plásticas; 

- Na produção, a conformação utilizará prensagem isostática de alta pressão, que permite 

reduzir a percentagem de matérias-primas argilosas em detrimento das não argilosas e 

privilegiar os grandes formatos, ciclos de secagem e cozedura autocompensada, mais 

rápidos, com a consequente poupança de energia eléctrica/térmica, sem prejuízo das 

propriedades finais relevantes dos produtos; 

- Reutilização de resíduos sólidos da produção cerâmica, nomeadamente desperdícios, 

com destaque para o chamado “caco”, moldes de gesso e vidro; 

- Gomes (2002) refere que é necessário procurar atingir o mínimo de quebras devidas a 

defeitos resultantes, quer da qualidade deficiente das matérias-primas no estado natural, 

quer de insuficiências do seu tratamento ou processamento, quer ainda de deficiências 

dos processos de fabrico; 

- O valor da razão custo da matéria-prima/custo do produto cerâmico final é muito baixo 

relativamente a outros países da UE, assim como o valor da razão qualidade do produto 

cerâmico final/custo do produto cerâmico final. A tendência para o valor destas razões 

será de subida; 

- Desenvolvimento de modelação (“design”) de novos produtos e estabelecimento de novos 

fins para produtos especializados, recorrendo à investigação e desenvolvimento técnico-

científico, com especial interesse na maior exigência de produtos com boas propriedades, 

características e comportamento para o fim a que se destinam, em especial no incremento 

de produtos ecológicos (ecoprodutos) que apresentem quantidade, qualidade e variedade; 
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- Certificação das unidades industriais em gestão ambiental pela norma ISO 14001:1996, e 

em qualidade pelas normas ISO 9002:1994 e ISO 9001:2000; 

- Evolução positiva na produção e consumo de cerâmicos de revestimento, sobretudo de 

pasta branca em favor da pasta vermelha, e tendo o porcelanato vidrado tendência para 

conquistar maior quota no mercado; 

- Promoção através de intensa publicidade, aliada a fortes campanhas de propaganda e 

marketing nos vários meios de comunicação nacionais e internacionais, levando à 

diminuição das importações e ao aumento das exportações. 

 

7.5.5. Análise Strenghts-Weaknesses-Opportunities-Threats (SWOT) 

O Instituto do Comércio Externo de Portugal (ICEP) refere que o custo da energia, no 

processo produtivo de cerâmicos de revestimento, é desfavorável às empresas portuguesas, 

quando comparado com concorrentes internacionais, o que influencia a competitividade dos 

produtos nos mercados internacionais. 

A pasta cerâmica pode ser preparada pelas próprias empresas, o que ocorre essencialmente 

nas grandes empresas, ou adquirida no mercado nacional ou internacional, opção tomada 

geralmente pelas empresas de menor dimensão. Em qualquer caso, a pasta não constitui um 

factor diferenciador do sector. 

Quanto à distribuição comercial dos produtos finais, as empresas do sector apresentam tanto 

a nível nacional como internacional, um reduzido ou inexistente controlo dos canais de 

distribuição. 

O sector cerâmico de revestimento apresenta a seguinte análise SWOT, que se poderia 

designar por Pontos fortes (forças)-Pontos fracos (fraquezas)-Oportunidades-Ameaças: 

1. Pontos fortes: 

- Boa qualidade dos produtos; 

- As empresas portuguesas possuem tecnologia de produção avançada; 

- Não há pressão do lado da mão-de-obra. 

2. Pontos fracos: 

- Baixa produtividade face à concorrência do exterior; 

- Competências em termos de marketing; 

- Custo elevado da energia; 

- Falta de cooperação entre as empresas do sector; 

- Inexistência de I&D no mercado nacional; 

- Reduzida capacidade de inovação no produto a nível do design. 

3. Oportunidades: 

- Maior agressividade no mercado interno; 

- Aproveitar a imagem exterior dos produtos portugueses; 
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- Aumentar o rendimento das famílias, o que pode implicar uma maior 

preferência/procura por materiais de melhor qualidade; 

- Desenvolvimento de acções de cooperação com empresas fabricantes de produtos 

semelhantes e complementares. 

4. Ameaças: 

- Aumento da produção mundial, motivada pela China; 

- Entrada de produtos vindos de Espanha, com preços bastante mais baixos. 
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Capítulo 8. CONCLUSÕES 

8.1. CONSIDERAÇÕES PRÉVIAS 

A investigação realizada foi orientada e executada considerando a sua justificação, e os 

objectivos propostos que seguidamente se relembram: 

- Caracterizar mineralógica, física, química e tecnologicamente as principais matérias-

primas do depósito de caulino de Alvarães, tais como: a areia e o cascalho, o caulino, a 

argila caulinítica do tipo “ball-clay” e a argila vermelha; 

- Estudar e compreender o comportamento das referidas matérias-primas, contribuindo 

assim para um melhor conhecimento e aproveitamento das potencialidades de utilização 

destes materiais; 

- Processar estas matérias-primas, de forma a obter produtos comerciais, de maior valor 

acrescentado, para utilização industrial; 

- Desenhar e ensaiar produtos de interesse comercial de elevado valor acrescentado, 

utilizando fundamentalmente as matérias-primas, em bruto ou lotadas, que ocorrem no 

depósito de caulino de Alvarães; 

- Avaliar o impacto económico da utilização das matérias-primas que ocorrem no depósito 

de caulino de Alvarães nos produtos finais desenvolvidos. 

 

A variabilidade vertical e lateral das matérias-primas argilosas e arenosas que ocorrem no 

depósito de caulino sedimentar de Alvarães não deve ser factor de impedimento para a extracção 

selectiva. Essa variabilidade contribui de forma decisiva para a possibilidade de preparar lotes de 

características e propriedades requeridas para fins específicos. 

A amostragem das diversas matérias-primas identificadas nos respectivos locais 

seleccionados, foi executada tendo sempre em consideração, a montante, a eficácia do desmonte 

da exploração, e a jusante, a necessidade destas matérias-primas na industria cerâmica. Assim 

sendo, a amostragem realizada, tanto em quantidade como em qualidade, foi considerada 

suficiente para os estudos a que as matérias-primas foram sujeitas. 
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Desta forma, a análise e a interpretação dos resultados permitem tecer considerações gerais 

relativas às matérias-primas, argilosas e não argilosas, que ocorrem no depósito de caulino 

sedimentar de Alvarães, tendo em vista a sua aplicação à indústria cerâmica de revestimento. 

 

8.2. AREIA E CASCALHO 

A ocorrência de matérias-primas não argilosas no depósito de caulino de Alvarães 

proporcionou o estudo destes materiais, tendo como objectivo a sua utilização na indústria 

cerâmica, assim como o aproveitamento integral dos materiais geológicos do referido depósito. 

As areias, que constituem um recurso associado às argilas, nunca foram estudadas 

individualmente. No entanto, em virtude da crescente procura e valor económico, sobretudo para 

utilização na construção civil, torna-se necessária a elaboração de estudos de caracterização e 

beneficiação, para identificação de possíveis aplicações de maior valor acrescentado. 

Resumidamente, tecem-se as principais conclusões relativas à areia e ao cascalho que 

ocorrem no depósito de caulino sedimentar de Alvarães: 

1. As matérias-primas arenosas podem apresentar um rendimento estimado em cerca 

de 80%, enquanto que as matérias-primas cascalhentas apresentam rendimentos até 

60%; 

2. Predominantemente, o arredondamento destas matérias-primas situa-se nos 

domínios do sub-anguloso a muito anguloso e a esfericidade situa-se entre a forma 

discoidal e a forma esférica; 

3. A composição mineral destas matérias-primas define o quartzo como mineral 

largamente dominante, ocorrendo também turmalina, ortoclase, fibrolite, 

ilite/moscovite, andaluzite, cassiterite, para além de óxidos e hidróxidos de ferro e 

matéria orgânica; 

4. A composição química evidencia que os teores de ferro definem a cor das respectivas 

matérias-primas arenosas. 

 

A ocorrência de turmalina no seio de muitos grãos de quartzo inviabiliza a utilização industrial 

das areias brancas que ocorrem no depósito de caulino sedimentar de Alvarães em aplicações de 

vidro, tais como, embalagens incolores, cristal, óptico ou plano. No entanto, poderão 

eventualmente ser utilizadas para embalagens coloridas e para fibra de vidro, se se proceder ao 

seu adequado processamento, recorrendo à beneficiação, para remover as impurezas associadas. 

O potencial de aplicação destas areias na indústria de fundição é elevado, considerando os 

indicadores químicos que estas apresentam. Independentemente da cor, a presença generalizada 

de quartzo impregnado de matriz argilosa, apresenta teores de Fe2O3 inferiores a 4% e baixos 

teores de CaO, possibilitando a subida do teor em MgO para valores próximos de 1%, o que 

conferiria a estas areias óptimas características químicas para o fim referido. Por outro lado, 

haveria que controlar o calibre granulométrico. 
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Sendo as areias do depósito de caulino sedimentar de Alvarães maioritariamente compostas 

por quartzo, e sendo o quartzo um mineral resistente, ao qual estão associados outros minerais 

resistentes, as areias apresentam elevado potencial de aplicação na indústria de abrasivos. 

 

8.3. ARGILAS CAULINÍTICAS BRANCAS E ARGILA CAULINÍTICA VERMELHA 

Os dados mineralógicos, químicos, físicos e cerâmicos evidenciam que, qualquer uma das 

argilas estudadas, tem potencial de aplicabilidade em vários sectores da indústria cerâmica, 

similar a qualquer outro caulino sedimentar, “ball-clay” e argila vermelha comercial. 

Resumidamente, apontam-se as principais conclusões no que respeita ao caulino sedimentar 

proveniente do depósito de caulino sedimentar de Alvarães: 

1. Trata-se de uma matéria-prima de composição mineral essencialmente caulinítica, 

com baixa proporção de halloysite e não apresenta carbonatos; 

2. A composição química, atendendo à tipologia desta matéria-prima, revela valores 

relativamente elevados de ferro, titânio e magnésio; 

3. Apresenta muito baixo rendimento da fracção argila; 

4. A desordem estrutural da caulinite é elevada; 

5. Os limites de consistência são elevados, revelando elevada plasticidade; 

6. A brancura em seco é relativamente elevada, e a beneficiação efectuada não 

proporcionou ganhos assinaláveis; 

7. A capacidade de troca catiónica é moderada e a superfície específica é relativamente 

elevada; 

8. O pH é, tipicamente, ácido; 

9. A abrasividade é moderada; 

10. A morfologia das partículas de caulinite é pseudohexagonal e a da halloysite é 

tubular; 

11. Para o teor óptimo de desfloculante, apresenta muito baixa viscosidade aparente, 

sendo a quantidade de desfloculante moderada; 

12. Apresenta comportamento pseudoplástico, com tensão de cedência e tixotropia; 

13. Apresenta boa formação de parede e filtração; 

14. A massa volúmica após extrusão é moderada; 

15. Apresenta ponto crítico muito elevado e baixíssima retracção no ponto crítico; 

16. Para conformação por extrusão, necessita de elevada quantidade de água, expressa 

pela elevada humidade de extrusão; 

17. Em seco, apresenta retracção moderada e resistência mecânica relativamente baixa; 

18. Tem alguma sensibilidade à absorção de água após secagem, registando expansão e 

perdas consideráveis de resistência mecânica; 

19. O final da remoção da água adsorvida e zeolítica processa-se a baixa temperatura; 

20. A desidroxilação dos minerais argilosos ocorre a temperaturas médias; 
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21. Na sinterização, a fase de rearranjo das partículas acontece a temperaturas 

relativamente elevadas e a fase de solução/precipitação desenvolve-se a altas 

temperaturas, com formação de mulite e cristobalite; 

22. Na cozedura, a retracção varia de moderada a elevada, a resistência mecânica varia 

de muito baixa a moderada e a absorção de água é elevada; 

23. Proporciona a formação de eflorescências para as temperaturas de cozedura mais 

elevadas; 

24. Após cozedura, a cor apresenta ganhos de brancura significativos; 

25. Não mostra apetência para entrar em sobrecozedura para temperaturas mais 

elevadas e tempos de cozedura mais rápidos. 

 

De forma resumida, referem-se as principais conclusões relativas à argila caulinítica do tipo 

“ball-clay”, proveniente do depósito de caulino sedimentar de Alvarães: 

1. Trata-se de uma matéria-prima de composição mineral essencialmente caulinítica-

ilítica, com moderada proporção de halloysite e presença de quartzo; 

2. A composição química, atendendo à tipologia desta matéria-prima, revela valores 

relativamente elevados de ferro e titânio; 

3. Apresenta granularidade silto-argilosa e moderado rendimento da fracção argila; 

4. A desordem estrutural da caulinite é elevada; 

5. Os limites de consistência são elevados, revelando elevada plasticidade; 

6. A brancura em seco é moderada, e a beneficiação efectuada não proporcionou 

ganhos assinaláveis; 

7. A capacidade de troca catiónica é moderada e a superfície específica é elevada; 

8. O pH é, tipicamente, ácido; 

9. A abrasividade é relativamente elevada; 

10. A morfologia das partículas de caulinite é pseudohexagonal e a das partículas de 

halloysite é tubular; 

11. Para o teor óptimo de desfloculante, apresenta muito baixa viscosidade aparente, 

sendo a quantidade de desfloculante muito elevada; 

12. Apresenta comportamento pseudoplástico, com tensão de cedência e tixotropia; 

13. Apresenta relativamente baixa formação de parede e filtração; 

14. A massa volúmica aparente após extrusão é relativamente elevada; 

15. Apresenta ponto crítico elevado e baixíssima retracção no ponto crítico; 

16. Para conformação por extrusão, necessita de elevada quantidade de água, expressa 

pela elevada humidade de extrusão; 

17. Em seco, a retracção é moderada e a resistência mecânica é relativamente baixa; 

18. Tem alguma sensibilidade à absorção de água após secagem, registando expansão e 

perdas pouco significativas de resistência mecânica; 

19. O final da remoção da água adsorvida e zeolítica processa-se a baixa temperatura; 
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20. A desidroxilação dos minerais argilosos ocorre a temperaturas intermédias; 

21. Na sinterização, a fase de rearranjo das partículas acontece a temperaturas 

relativamente elevadas e a fase de solução/precipitação desenvolve-se a altas 

temperaturas, com a formação de mulite; 

22. Na cozedura, a retracção varia de moderada a elevada, a resistência mecânica varia 

de moderada a muito elevada e a absorção de água varia de muito elevada a baixa; 

23. Proporciona a formação de eflorescências, para temperaturas de cozedura 

moderadas; 

24. Após cozedura, a cor apresenta ganhos significativos; 

25. Não mostra apetência para entrar em sobrecozedura, para temperaturas mais 

elevadas e tempos de cozedura mais rápidos. 

 

As principais conclusões, no que respeita à argila vermelha proveniente do depósito de 

caulino sedimentar de Alvarães, são seguidamente apresentadas: 

1. Trata-se de uma matéria-prima essencialmente caulinítica-ilítica, com elevada 

proporção de halloysite, presença de quartzo e goethite e ausência de carbonatos; 

2. A composição química, atendendo à tipologia desta matéria-prima, revela valores 

relativamente elevados de titânio; 

3. Apresenta granularidade areno-silto-argilosa e baixo rendimento da fracção argila; 

4. A desordem estrutural da caulinite é muito elevada; 

5. A plasticidade é elevada; 

6. A capacidade de troca catiónica é moderada e a superfície específica é muito 

elevada; 

7. O pH é ácido; 

8. A abrasividade é muito elevada; 

9. A morfologia das partículas de caulinite é pseudohexagonal, a das partículas de 

halloysite é tubular e a das partículas de goethite é estrelar; 

10. Para o teor óptimo de desfloculante apresenta muito baixa viscosidade aparente, 

sendo baixa a quantidade de desfloculante necessária; 

11. Apresenta comportamento pseudoplástico, com tensão de cedência e tixotropia; 

12. Apresenta muito baixa formação de parede e filtração; 

13. A massa volúmica após extrusão é elevada; 

14. Apresenta moderado ponto crítico e baixíssima retracção no ponto crítico; 

15. Para conformação por extrusão, necessita de elevada quantidade de água, expressa 

pela elevada humidade de extrusão; 

16. Em seco, a retracção e a resistência mecânica são moderadas; 

17. Tem alguma sensibilidade à absorção de água após secagem, registando expansão e 

perdas muito significativas na resistência mecânica; 

18. O final da remoção da água adsorvida e zeolítica processa-se a baixa temperatura; 
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19. A desidroxilação dos minerais argilosos ocorre a temperaturas intermédias; 

20. Na sinterização, a fase de rearranjo das partículas acontece a temperaturas 

relativamente elevadas e a fase de solução/precipitação desenvolve-se a altas 

temperaturas, com a formação de mulite e hematite; 

21. Na cozedura, a retracção varia de moderada a relativamente elevada, a resistência 

mecânica varia de muito baixa a elevada e a absorção de água varia de muito 

elevada a baixa; 

22. Proporciona a formação de eflorescências nas temperaturas de cozedura mais 

baixas; 

23. Não mostra apetência para entrar em sobrecozedura, para temperaturas mais 

elevadas e tempos de cozedura mais rápidos. 

 

Uma consideração comum ao caulino sedimentar, à “ball-clay” e à argila vermelha, diz 

respeito à incapacidade de avaliar o teor de matéria orgânica total. 

Apesar da diminuta importância que este estudo concedeu ao caulino residual proveniente do 

depósito de caulino residual de Alvarães, apresentam-se seguidamente as principais conclusões: 

1. Trata-se de uma matéria-prima de composição mineral essencialmente caulinítica, 

onde o quartzo está também presente; 

2. Apresenta uma granularidade areno-siltosa; 

3. O pH é ácido; 

4. A abrasividade é relativamente elevada; 

5. A morfologia das partículas de caulinite manifesta-se segundo lamelas de hábito 

pseudohexagonal, e a morfologia das partículas de halloysite é tubular; 

6. A brancura em seco é moderada, e a beneficiação efectuada proporcionou ganhos 

pouco assinaláveis; 

7. Apresenta comportamento dilatante, com tensão de cedência e reopexia; 

8. Apresenta formação de parede e filtração elevadas. 

 

Face ao sintetizado anteriormente, e repescando os objectivos previamente definidos 

relativamente à caracterização mineralógica, física, química e tecnológica, e ao estudo e 

compreensão do comportamento das matérias-primas do depósito de caulino de Alvarães, 

considera-se que eles foram plenamente atingidos, tendo-se encaminhado a avaliação das 

matérias-primas para a indústria cerâmica, inicialmente para a cerâmica sanitária e, por fim, para a 

cerâmica de revestimento. 
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8.4. PORCELANATO 

O porcelanato é um cerâmico conformado por prensagem, de alta resistência mecânica e 

muito baixa absorção de água, utilizado na cerâmica de revestimento, quer parede, quer 

pavimento. 

Um dos objectivos definidos propunha desenhar e ensaiar produtos comerciais de elevado 

valor acrescentado, recorrendo às matérias-primas, em bruto ou lotadas, que ocorrem no depósito 

de caulino de Alvarães. Todavia, no decorrer do trabalho laboratorial, surgiu a ideia de desenhar e 

ensaiar um produto cerâmico de desenvolvimento recente, de origem italiana, denominado 

porcelanato. Após as etapas de preparação das matérias-primas, de preparação das respectivas 

pastas, de conformação de corpos de prova, da secagem e da cozedura das referidas peças e dos 

ensaios e testes a que esses provetes foram submetidos, os resultados obtidos excederam 

largamente as expectativas e confirmaram a obtenção de um produto cerâmico de revestimento 

não decorado, que supera de forma inequívoca os valores balizadores para as três propriedades 

mais importantes do porcelanato: elevada resistência mecânica, praticamente nula absorção de 

água e retracção linear dentro de limites admissíveis. 

Pode-se, desta forma, referir que o objectivo proposto foi plenamente alcançado, podendo 

mesmo afirmar-se que o produto desenvolvido poderia ser designado por “porcelanato regional”, 

dado que, efectivamente, a única matéria-prima imprescindível à execução deste tipo de 

revestimento cerâmico, que não ocorre no depósito de caulino de Alvarães, é o feldspato alcalino, 

de produção nacional, e que satisfaz plenamente a função de fundente e densificador estrutural. A 

adição de talco de produção nacional, quer em bruto quer depurado magneticamente, nas 

quantidades estabelecidas e ensaiadas, não proporcionou melhoria das propriedades físicas do 

produto final. 

Para finalizar, e em forma de sugestão, refere-se que as matérias-primas arenosas e 

cascalhentas (quartzo) e argilosas (caulino), que ocorrem intrinsecamente associadas no depósito 

de caulino de Alvarães, tendo em vista a utilização na industria cerâmica de revestimento, 

poderiam porventura ser comercializadas, não como matérias-primas individuais, mas sim como 

um produto único, constituído por uma mistura de quartzo e caulino, em proporções adequadas. 

Este produto poderia ainda ser processado, recorrendo à moagem conjunta da areia e cascalho 

com matriz caulinítica, de forma a controlar a granularidade e resíduo desejados. 

 

8.5. CRIAÇÃO E INOVAÇÃO 

Para a prossecução de alguns dos objectivos a que esta dissertação se propunha, e no 

decorrer do trabalho laboratorial, surgiram alguns problemas metodológicos e algumas 

necessidades instrumentais, para os quais foram necessários o desenvolvimento e a investigação, 

tanto de novas perspectivas metodológicas, como da possível utilização de outro género de 

instrumentação que não a habitualmente utilizada. 
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Desenvolveu-se, desta forma, uma proposta preliminar, recorrendo a uma metodologia de 

avaliação da cor de matérias-primas com base em instrumentação digital, em detrimento da 

instrumentação analógica, comummente utilizada. Os resultados obtidos foram satisfatórios, 

importando optimizar a metodologia proposta, através das variáveis que intervêm nas várias 

etapas do processo de avaliação da cor. 

Em virtude dos constrangimentos relacionados com o ensaio para determinação da taxa de 

formação de parede, estudou-se a possível correspondência desta com o ensaio que determina a 

taxa de filtração. Os resultados obtidos, com a análise efectuada, proporcionaram uma boa 

correlação positiva entre os ensaios referidos. Na análise em causa, constatou-se um défice de 

argilas cauliníticas que proporcionassem elevada taxa de formação de parede, de forma a obter 

uma dispersão com maior amplitude. O ensaio da taxa de filtração, proporciona ainda a obtenção 

de um valor para o índice de vazios, e desta forma, com ele, obtém-se mais um parâmetro que 

poderá ser relevante para o estudo físico da matéria-prima. Em face dos resultados obtidos, pode 

sugerir-se ao nível da indústria cerâmica, a substituição do ensaio da taxa de formação de parede 

pelos ensaios da taxa de filtração e do índice de vazios. 

A parca beneficiação física e química ensaiada no caulino sedimentar e na “ball-clay” não 

proporcionou os desejados efeitos de elevar a brancura destas matérias-primas. E com efeito, o 

objectivo, que se propunha, de processar as matérias-primas que ocorrem no depósito de caulino 

de Alvarães, de forma a melhorar com algum significado certas propriedades ou características 

destas, para potenciar a sua utilização industrial, não foi atingido. 

 

8.6. PROPOSTAS DE NOMENCLATURA E UNIFORMIZAÇÃO 

No decorrer da elaboração desta dissertação, ocorreram dúvidas referentes a designações 

diversas, que incorriam em imprecisões, ou mesmo não existiam no léxico português, e, apesar de 

não ter sido inicialmente prevista qualquer alusão a este assunto, julga-se pertinente tecer 

algumas considerações. 

A designação “cerâmica estrutural” não define correctamente a aplicação final dos cerâmicos, 

e, por isso, está em desuso, sendo substituída de forma clara e distinta pela designação “cerâmica 

de construção”. 

O “pavimento” é também um revestimento, existindo desta forma uma redundância na 

expressão “pavimento e revestimento”, pelo que será mais correcto, utilizar simplesmente o termo 

“revestimento” para a designação do subsector, que, por sua vez, de subdividirá em: parede 

(revestimento vertical) e pavimento (revestimento horizontal). 

À semelhança do azulejo, do ladrilho e do mosaico, o tijolo face à vista é utilizado na 

cerâmica de acabamento, subsector do revestimento, mais especificamente de parede, e, desta 

forma, não deveria ser classificado no subsector da cerâmica de construção. 
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Resumindo, com o intuito de designar, referenciar e uniformizar, alguns dos termos ou 

expressões de uso corrente nas matérias-primas e nos cerâmicos, apresentam-se as seguintes 

propostas: 

- Substituir o uso corrente da expressão: “cerâmica estrutural” pela expressão “cerâmica de 

construção”, mantendo esta, exactamente, o mesmo significado técnico da expressão 

cerâmica estrutural; 

- Substituir o uso corrente da expressão: “cerâmica de pavimento e revestimento” pela 

expressão “cerâmica de revestimento”, que por sua vez se subdivide em: parede e 

pavimento; 

- Reclassificar a inclusão do tijolo face à vista, no subsector da cerâmica de revestimento, 

mais precisamente de parede e não no subsector da cerâmica de construção. 

 

8.7. PERSPECTIVAS DE OUTROS ESTUDOS E DESENVOLVIMENTOS 

As propostas de trabalho apresentadas de seguida poderão não ser, exclusivamente e 

especificamente, dirigidas às matérias-primas estudadas, podendo servir, genericamente, para o 

estudo de matérias-primas de natureza tipológica similar. 

Vastas são as perspectivas futuras, relativas à investigação e desenvolvimento no âmbito das 

matérias-primas estudadas, quer no domínio da indústria cerâmica, quer noutros domínios não 

necessariamente da indústria cerâmica, cuja incidência e abrangência deverão contemplar várias 

vertentes. 

Tendo em conta a generalizada angulosidade dos grãos de quartzo das areias que ocorrem 

no depósito de caulino sedimentar de Alvarães, seria interessante avaliar o seu desgaste e 

polimento para a obtenção do coeficiente de desgaste por polimento acelerado, com o objectivo de 

incorporar estas areias em pavimentos rodoviários. O estudo de aplicabilidade destas areias na 

indústria de fundição passaria por executar os ensaios de fusibilidade e dilatometria, com o fim de 

estudar o comportamento das mesmas sob acção directa da temperatura. 

Um campo de actuação prioritária, consiste no complemento da avaliação das propriedades 

reológicas do caulino sedimentar e da “ball-clay” para diferentes concentrações de sólidos, com 

diferentes desfloculantes, de acordo com os sais solúveis presentes nestas matérias-primas, bem 

como a avaliação da tixotropia V60 e do potencial zeta da caulinite, para diferentes valores de pH, 

com o fim de avaliar a aplicabilidade destas matérias-primas na cerâmica sanitária. 

No domínio das fases de alta temperatura do caulino sedimentar e da “ball-clay”, e recorrendo 

à microscopia electrónica de varrimento, poder-se-ia observar a modificação da microestrutura 

destas matérias-primas com a temperatura de cozedura e, porventura, poderia ser possível a 

avaliação da taxa de crescimento dos cristais de mulite. 

Uma linha de acção interessante reporta-se à beneficiação do caulino sedimentar e da “ball-

clay”, recorrendo à flutuação com espumas, à separação selectiva e à depuração magnética, e a 

avaliar a sua exequibilidade a nível industrial. 
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A determinação do carbono total, por análise elementar, que o caulino sedimentar, a “ball-

clay” e a argila vermelha contêm, será um indicador, que porventura se poderá associar à matéria 

orgânica total presente nestas matérias-primas, uma vez que estas não contêm carbonatos. 

Relativamente ao caulino residual, fará sentido a avaliação do seu comportamento reológico e 

electroforético, com vista à avaliação da transição sol-gel. 

No que concerne a metodologias de ensaios tecnológicos, seria importante estudar os efeitos 

da variação da pressão de prensagem, dos tempos de prensagem e dos vários ligantes utilizados 

na conformação dum provete de caulino e “ball-clay”, quando se pretende avaliar a cor. 

Em relação a novas aplicações, seria necessário formular e ensaiar pastas cerâmicas, tendo 

como matéria-prima primordial a argila vermelha, para conformação de objectos de louça utilitária 

(panelas, tachos, tabuleiros, caçarolas, …) resistentes ao fogo e, porventura, aptos para indução 

magnética. Para além disto, a argila vermelha, se devidamente lotada com outras matérias-primas 

argilosas, poderia ser utilizada no fabrico de telha. 

No que respeita ao porcelanato, seria interessante avaliar a sua microestrutura, recorrendo à 

microscopia electrónica de varrimento, por forma a eliminar a porosidade fechada deste 

revestimento cerâmico, com vista à obtenção de peças com propriedades mais exigentes, por 

exemplo, caracterizadas por possuírem resistência mecânica mais elevada. 

Uma problemática que exigiria um estudo detalhado, reporta-se à ocorrência de possíveis 

defeitos no produto final, relacionados com as eflorescências que ocorrem nos provetes extrudidos 

com as matérias-primas estudadas. Importará avaliar a origem, tipo e evolução dessas 

eflorescências e ensaiar processos e mecanismos para as debelar ou mesmo eliminar. 

Outra acção que se julga ser importante, no que respeita à contaminação do ar, consistiria na 

avaliação do teor de flúor, de SOx, de NOx, bem como outros elementos e compostos químicos 

nocivos, presentes nas matérias-primas estudadas e que serão libertados durante a cozedura. 

Finalmente, outra área de investigação relevante, consistiria na avaliação da abrasividade das 

argilas vermelhas, de utilização vulgar na indústria do barro vermelho, de acordo com a variação 

do pH, concentração de sólidos, etc, para além das características composicionais, texturais e 

tecnológicas próprias de cada matéria-prima, com vista à redução da abrasividade, tendo por 

finalidade reduzir o desgaste e aumentar a durabilidade da maquinaria, tais como, 

desagregadores, laminadores, misturadores, prensas, extrusoras, etc, necessária ao 

processamento, preparação e conformação das mesmas. 
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Anexo I. Classificação granulométrica de Friedman & Sanders (1978) 

φ milímetros
(mm)

Subclasse Classe 

muito grande -11 2048 
grande 

-10 1024 
médio 

-9 512 
pequeno 

Bloco 

-8 256 
grande 

-7 128 
pequeno 

Seixo 

-6 64 
muito grosso 

-5 32 
grosso 

-4 16 
médio 

-3 8 
fino 

-2 4 
muito fino 

Cascalho 

-1 2 
muito grossa 

0 1 
grossa 

+1 0,500 
média 

+2 0,250 
fina 

+3 0,125 
muito fina 

Areia 

+4 0,063 
muito grosso 

+5 0,031 
grosso 

+6 0,016 
médio 

+7 0,008 
fino 

+8 0,004 
muito fino 

Silte (Limo) 

+9 0,002 
- Argila 
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Anexo II. Tabela de equivalência de abertura de malha 

Mesh 
(#) 

Micrómetros
(µm) 

Mesh 
(#) 

Milímetros
(mm) 

Polegada 
(“) 

Milímetros 
(mm) 

635 20 18 1,00 1/4“ 6,30 

500 25 16 1,18 0,265” 6,70 

450 32 14 1,40 5/16” 8,00 

400 38 12 1,70 3/8” 9,50 

325 45 10 2,00 7/16” 11,20 

270 53 8 2,36 1/2“ 12,50 

230 63 7 2,80 0,530” 13,20 

200 75 6 3,35 5/8” 16,00 

170 90 5 4,00 3/4” 19,00 

140 106 4 4,75 7/8” 22,40 

120 125 3 ½ 5,60 1” 25,00 

100 150 — — 1,06” 26,50 

80 180 — — 1 ¼” 31,50 

70 212 — — 1 ½” 37,50 

60 250 — — 1 ¾” 45,00 

50 300 — — 2” 50,00 

45 355 — — 2,12” 53,00 

40 425 — — 2 ½” 63,00 

35 500 — — 3” 75,00 

30 600 — — 3 ½” 90,00 

25 710 — — — — 

20 850 — — — — 
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Anexo III. Procedimentos experimentais 

Anexo III.1. Fraccionamento por sedimentação recorrendo à Lei de Stokes 

A água é o meio dispersante mais usual, e possui viscosidade aparente constante para uma 

temperatura fixa (a 20 ºC, η = 0,01 P). Conhecendo o peso específico da partícula (ρs), ou 

considerando o peso específico médio das partículas igual a 2,65 g/cm3, o peso específico da 

água (ρm = 1 g/cm3) e também o valor da constante da gravidade (g = 980 cm/s2), a velocidade (V) 

da queda duma partícula individual no meio dispersante é directamente proporcional ao quadrado 

do seu diâmetro. 

Se se substituir na 0, V = h/t (altura/tempo), é possível determinar as profundidades (alturas) 

atingidas, quando decorridos certos intervalos de tempo, por partículas com determinado diâmetro 

esférico equivalente, quando caem no seio duma suspensão sob o efeito da gravidade: 

 
( )

8

s m

9 h 10t
2 g D

⋅ η ⋅ ⋅
=

⋅ ⋅ ⋅ ρ − ρ
 Equação 64 

onde: 

t – tempo (s); 

h – altura de queda (cm); 

g – constante de gravidade (cm/s2); 

D – diâmetro esférico equivalente (µm); 

ρs – peso específico da substância (g/cm3); 

ρm – peso específico do meio dispersante (g/cm3); 

η – viscosidade aparente do meio dispersante (P); 

108 – factor de correcção cm2 para µm2. 

 

A suspensão em água destilada, se possível desionizada, deve ser estabilizada 

electroquimicamente. Para tal, é adicionado um agente desfloculante (silicato de sódio L-60 50% 

p/p), em quantidade adequada, para que a suspensão fique devidamente desfloculada. Em 

simultâneo é feito o controle do pH, com papel indicador de pH. Caso seja necessário, deve-se 

corrigir o mesmo (ácido clorídrico, HCl 37%, ou amónia, NH4OH 25%, para valores entre 5 e 9, 

uma vez que suspensões com pH abaixo de 5 e superior a 9 estão habitualmente floculadas. A 

concentração de sólidos da suspensão não deve ser superior a 3 ou 5% p/v, para matérias-primas 

com abundante ou escassa fracção fina, respectivamente. 

A Tabela 87 apresenta os tempos de sedimentação para partículas com dee < 2 µm em 

função das temperaturas mais vulgares nos laboratórios, tem em conta as variáveis anteriormente 

descritas e uma altura de queda, h = 20 cm. 
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Tabela 87 – Temperatura e tempos de sedimentação de partículas com dee < 2 µm 

Tempo de sedimentação Temperatura 

(ºC) (horas) (minutos) (segundos) 

15 17 41 14 

16 17 14 14 

17 16 48 16 

18 16 22 25 

18 15 58 08 

20 15 35 01 

21 15 12 00 

22 14 50 33 

23 14 29 11 

24 14 08 49 

25 13 49 24 

 

• Procedimento experimental: 

1. Pesar 10 g de fracção < 38 µm previamente seca a 60±1 ºC e ligeiramente desagregada 

em almofariz de porcelana; 

2. Colocar a quantidade da amostra numa proveta de 1000 ml, previamente marcada com 

uma marca aos 1000 ml e outra 20 cm baixo (altura de queda); a concentração de sólidos 

da suspensão será de 1% p/v; 

3. Adicionar água destilada até aos 980 ml; 

4. Agitar a suspensão durante 5 min num agitador mecânico a cerca de 500 rpm e dispersar 

a suspensão com ultra-sons durante 2 min a 50 W; deixar repousar durante alguns 

minutos; 

5. Verificar se a suspensão está naturalmente dispersa. Se a suspensão não dispersar 

naturalmente, adicionar 4 gotas de silicato de sódio L-60 50% (p/p); 

6. Agitar mecanicamente durante 2 min a 500 rpm e dispersar a suspensão com ultra-sons 

durante 2 min a 50 W; limpar o canhão dos ultra-sons com água destilada, colocando a 

proveta a apanhar o resíduo da lavagem; deixar em repouso; 

7. Medir o pH da suspensão com papel indicador de pH. De uma forma geral, a suspensão 

apresenta valores de pH baixos devido à água destilada ter valores de pH próximos de 5; 

8. Se a suspensão não estiver dispersa, adicionar 2 gotas de amónia a 25% para aumentar o 

pH da suspensão até o máximo de 9; agitar mecanicamente a suspensão durante 2 min a 

500 rpm; deixar repousar; 

9. Se a suspensão não estiver ainda dispersa, repetir os passos 7. e 8. até a suspensão ficar 

devidamente dispersa; 

10. Adicionar água destilada até aos 1000 ml; 
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11. Esperar o número de horas necessário para se proceder a sedimentação das partículas 

com diâmetro esférico equivalente requerido; 

12. Retirar, por sifonagem, o volume da suspensão correspondente aos 20 cm de queda, para 

um recipiente; 

13. Colocar o recipiente de recolha das sifonagens na estufa à temperatura de 60±1 ºC até 

completa secagem; 

14. Adicionar novamente água destilada, ao restante da suspensão, até aos 980 ml e repetir o 

processo a partir do passo 4. até que, ao fim de um certo número de ciclos, o volume de 

suspensão correspondente aos 20 cm de queda apresente uma tonalidade muito próxima 

da água destilada, isto é, praticamente sem material < 2 µm. 

 

 

Anexo III.2. Intercalação de caulinite e halloysite com hidrato de hidrazina 

1. Colocar 2,0 mg de amostra num tubo de ensaio com tampa de vidro; 

2. Aquecer a amostra num tubo de ensaio fechado em banho-maria a 70 ºC; 

3. Adicionar 8,0 ml de hidrato de hidrazina 80%; 

4. Deixar a suspensão em banho-maria durante cerca de 2 h; durante este tempo, agitar 

frequentemente a suspensão com uma vareta de vidro e com ultra-sons a 300 W durante 

30 s; 

5. Preparar a montagem de agregados orientados com a amostra saturada com hidrato de 

hidrazina; 

6. Para maior rapidez na evaporação da fase líquida da amostra, colocar a preparação 

durante 15 min debaixo de uma lâmpada de infra-vermelhos a 250 W à distância de 4 cm; 

7. Sem que a amostra esteja completamente seca, levar a preparação à DRX, efectuando 

um varrimento entre 4–15 º (2θ); 

8. Lavar a restante amostra saturada com hidrato de hidrazina com água destilada e 

centrifugar a 3200 rpm durante 15 min; 

9. Preparar outra montagem de agregados orientados com a amostra lavada; 

10. Evaporar a respectiva fase líquida de acordo com o ponto 6.; 

11. Repetir a ponto 7.. 

 

No passo 7. e no passo 10. a amostra a ser analisada por DRX não poderá estar muito 

húmida, uma vez que esse estado afectará a absorção da radiação X, assim como não poderá 

estar seca, uma vez que, após completa secagem, a amostra começaria a absorver humidade 

ambiente, distorcendo o posicionamento dos máximos de difracção. 
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Anexo III.3. Remoção de óxidos e hidróxidos de ferro de uma argila 

1. Colocar 10,0 g de amostra num copo de 250 ml; 

1. Adicionar 100,0 ml de citrato de sódio 0,3 M e 12,5 ml de bicarbonato de sódio 1 M; 

2. Aquecer a suspensão em banho-maria a 75 ºC; 

3. Adicionar 2,5 g de ditionito de sódio; 

4. Agitar mecanicamente a suspensão a 500 rpm durante 5 min; 

5. Adicionar 25,0 ml de cloreto de sódio; NaCl (saturado) para floculação da suspensão; 

6. Agitar mecanicamente a suspensão a 500 rpm durante 5 min; 

7. Centrifugar durante 5 min a 2500 rpm e decantar o sobrenadante límpido; 

8. Repetir os passos 2. a 8. as vezes necessárias, até não ser detectada variação de cor ou 

tonalidade da amostra em suspensão; 

9. Adicionar 25,0 ml de citrato de sódio 0,3 M e agitar durante 2 h em agitador mecânico a 

500 rpm; 

10. Repetir o passo 8.; 

11. Adicionar 200,0 ml de água destilada e agitar durante 10 min em agitador mecânico; 

12. Repetir o passo 8. até se obter um sobrenadante ligeiramente turvo; 

13. Colocar a suspensão num disco de evaporação e secar em estufa a 60±1 ºC. 

 

 

Anexo III.4. Cálculo da análise aproximada de um caulino ou de uma “ball-clay” 

Para o cálculo da análise aproximada, apresenta-se a título de exemplo, uma análise química 

típica de uma “ball-clay” (Tabela 88). 

Tabela 88 – Análise química de uma “ball-clay” (Worrall, 1975) 

 Peso (%) 

SiO2 51,13 

Al2O3 29,30 

Fe2O3 2,78 

TiO2 2,08 

CaO 0,15 

MgO 1,68 

Na2O 0,12 

K2O 2,80 

Perda ao rubro 9,54 

Total 99,58 
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O cálculo inicia-se pelos alcalis, supondo que toda a soda e toda a cálcia pertencem 

respectivamente à mica sódica e à mica potássica. O peso molecular do Na2O = 61,98 (Tabela 11) 

e, desta forma, 61,98 partes em peso de Na2O correspondem a 764,43 partes em peso da mica 

sódica (Tabela 11), logo uma parte de Na2O é equivalente a 764,43/61,98 = 12,33 partes em peso 

de mica sódica. Na “ball-clay”, o peso de Na2O = 0,12 (Tabela 88) e a percentagem de mica 

sódica na “ball-clay” é 0,12 × 12,33 = 1,48%. Da mesma forma, uma parte em peso de K2O é 

equivalente a 796,75/94,20 = 8,46 partes em peso de mica potássica, que correspondem a 2,80 × 

8,46 = 23,72% de mica potássica na “ball-clay.  

O passo seguinte distribui, por esta ordem, a alumina pelas micas (sódica e potássica) e pela 

caulinite. Sabendo a quantidade de micas na ”ball-clay” pode-se calcular a quantidade de alumina 

que estas contêm. Na mica sódica, a percentagem de Al2O3 = 3 × 101,96/764,43 ×100 = 40,01% a 

que corresponde uma percentagem de alumina na mica sódica da “ball-clay” igual a 1,48 × 0,4001 

= 0,59%. Similarmente, na mica potássica é a percentagem de Al2O3 = 3 × 101,96/796,65 ×100 = 

38,40% a que corresponde uma percentagem de alumina, na mica potássica da “ball-clay”, igual a 

23,72 × 0,3840 = 9,11%. Assim, o total de alumina nas micas sódica e potássica é igual a 0,59 + 

9,11 = 9,70%. O que resta de alumina, em relação ao total de alumina na “ball-clay”, é igual a 

29,30 - 9,11 = 19,60% e pertence à caulinite. 

Tabela 89 – Factores de conversão para a análise aproximada 

Constituinte a obter Oriundo de  Factor de conversão 

Mica-Na Na2O 12,333 

Mica-K K2O 8,457 

Feldspato-K K2O 5,910 

Feldspato-Na Na2O 8,462 

Feldspato-Ca CaO 4,960 

Caulinite Al2O3 2,532 

Alumina Mica-Na 0,400 

Alumina Mica-K 0,384 

Alumina Feldspato-K 0,103 

Alumina Feldspato-Na 0,194 

Alumina Feldspato-Ca 0,403 

Sílica Mica-Na 0,471 

Sílica Mica-K 0,452 

Sílica Caulinite 0,465 

Sílica Feldspato-K 0,687 

Sílica Feldspato-Na 0,432 

Sílica Feldspato-Ca 0,432 



_________________________ Anexos 

 |  368 

O peso molecular de Al2O3 = 101,96 e, desta forma, 101,96 partes em peso de Al2O3 

correspondem a 258,17 partes em peso de caulinite. Consequentemente, 19,60 partes em peso 

de Al2O3 correspondem a 19,60 × 258,17/101,96 = 49,63% de caulinite na “ball-clay”. 

Por fim, é calculada a percentagem de quartzo através da sílica. O total de SiO2 existente na 

“ball-clay” consiste, não só em quartzo mas também em sílica, que pertence às micas (sódica e 

potássica) e à caulinite. É, desta forma, necessário calcular (à semelhança da alumina) a 

quantidade de sílica correspondente à mica potássica, à mica sódica e à caulinite. O total de sílica 

correspondente a estes minerais é subtraído ao total de SiO2 apresentado pela “ball-clay”, e 

pertence ao quartzo. A sílica pertencente à mica potássica, à mica sódica e à caulinite é igual a 

34,52% e desta forma, a percentagem de quartzo é 51,13 - 34,52 = 16,61%. 

Os resultados do cálculo da análise aproximada diferem para 100% em 8,59%, devendo esta 

diferença ser assumida como matéria orgânica e outras componentes minerais vestigiais que não 

foram contabilizadas. 

A Tabela 89 apresenta os factores de correcção utilizados na análise aproximada para o 

cálculo da percentagem de cada espécie mineral. 

 

 

Anexo III.5. Preparação de uma amostra para observação ao Microscópio Electrónico de 
Transmissão 

2. Dispersão de 0,0155 g de amostra da fracção < 2 µm em 30 ml de água destilada com o 

auxílio de ultra-sons (sonda) durante cerca de 30 s a 300 W de potência e 2 gotas de 

silicato de sódio L-60 50% (p/p); 

3. Imersão da grelha de cobre (3 mm de diâmetro e malha #400 da Electron Microscopy 

Sciences - Formvar support film on specimen grid) na suspensão; 

4. Secagem, à temperatura ambiente, da suspensão aderida à grelha; 

5. Deposição de uma fina película de carbono. 

 

 

Anexo III.6. Preparação de uma amostra para observação ao Microscópio Electrónico de 
Varrimento 

1. Recorrer a um alicate e partir o provete, para obtenção de um pequeníssimo fragmento; 

2. Imersão do fragmento em HCl 37% durante 30 s; 

3. Recobrir o fragmento com um fina película de ouro. 
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Anexo III.7. Determinação do pH de uma suspensão de argila 

1. Pesar 30 g de amostra seca a 110±1 ºC para um copo de 100 ml e juntar 75 ml de água 

destilada; 

2. Agitar durante alguns minutos e deixar repousar 12 horas; 

3. Calibrar o aparelho de medida com as soluções tampão pH = 4,0 e pH = 9,0 para a 

temperatura de 25 ºC, de acordo com as recomendações do fabricante; 

4. Agitar a suspensão e mergulhar os eléctrodos previamente lavados com água destilada; 

5. Efectuar a leitura de pH até ser atingido um valor constante em cerca de 1 min e anotar o 

valor de pH e da temperatura da suspensão; 

6. Retirar os eléctrodos da suspensão e lavá-los com água destilada; 

7. Efectuar, pelo menos três leituras, que não difiram mais do que 0,05 unidades de pH e 

calcular a sua média aritmética; o resultado do valor do pH arredonda-se às décimas; 

8. Verificar, no final das leituras, a calibração do aparelho com a solução padrão de valor 

mais próximo do valor de pH da suspensão; se os valores das leituras diferirem mais de 

0,05 unidades de pH, deve-se repetir a calibração e, consequentemente, repetir a 

determinação do pH da suspensão. 

 

 

Anexo III.8. Fórmula de Brongniart 

A fórmula de Brongniart permite, através de simples cálculos, obter um determinado volume 

de suspensão argilosa (“slip”) com determinada concentração de sólidos ou densidade. 

A determinação da quantidade de material seco (110±1 ºC) a pesar e a quantidade de água a 

medir ou a pesar, tendo em conta que se considera, por questões de simplificação, e por não 

influenciar o resultado final, que o peso de 1 kg de água é igual a 1 l de água. 

A fórmula de Brongniart expressa o seguinte para 1 l de suspensão: 

 SP (D 1000)
S 1

= −
−

 Equação 65 

onde: 

P – peso de sólidos secos para 1000 ml de suspensão (g); 

D – densidade da suspensão (g/l); 

S – densidade real das partículas da suspensão (g/cm3). 

 

No caso de não se saber a densidade real das partículas da suspensão, pode-se considerar a 

densidade média das partículas sólidas 2,6 g/cm3. 

Para um volume de suspensão inferior a 1000 ml, o peso de sólidos secos (P’) é dado por:  



_________________________ Anexos 

 |  370 

 P' P P V 'P'
V ' V V

⋅
= ⇔ =  Equação 66 

onde: 

P’ – peso de sólidos secos da suspensão (g); 

V’ – volume da suspensão final (ml); 

P – peso de sólidos secos inicial para 1000 ml (g); 

V – volume da suspensão inicial (ml). 

 

E o peso de água pretendido para um volume de suspensão inferior a 1000 ml é dado por: 

 água água
V ' V 'P P' D P D P'
V V

+ = ⇔ = −  Equação 67 

onde: 

Págua – peso de água para 400 ml de suspensão; 

P’ – peso de sólidos secos para 400 ml de suspensão (g); 

V’ – volume da suspensão final (ml); 

V – volume da suspensão inicial (ml); 

D – densidade da suspensão (g/l). 

 

 

Anexo III.9. Ensaio de viscosidade (curva de desfloculação) numa suspensão de argila 

1. Preparar no copo de 600 ml, 400 ml de suspensão argilosa com densidade de 1550 g/l de 

acordo com a fórmula de Brongniart (Anexo III.8); 

2. Adicionar 0,1 ml de silicato de sódio L-60 50% (p/p) à suspensão; 

3. Agitar a suspensão mecanicamente a 1200 rpm durante 30 s; 

4. Efectuar a medição da viscosidade aparente num viscosímetro; 

5. Repetir as etapas 2. a 4. até a suspensão atingir a viscosidade aparente mínima e esta 

começar a subir; 

6. As quantidades de desfloculante devem ser expressas em percentagem, calculadas do 

seguinte modo: 

 desfloculante

sólidos

P
Desf. 100

P
=  Equação 68 

onde: 

Desf. – desfloculante (%); 

Pdesfloculante – peso do desfloculante (g); 

Psólidos – peso de sólidos secos (g); 
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7. Desenhar um gráfico, evidenciando em abcissas a quantidade de desfloculante em 

percentagem e em ordenadas a viscosidade aparente em Pa·s. 

 

 

Anexo III.10. Teor de água ou de humidade de uma argila 

1. Secar um recipiente de vidro com tampa e pesar o conjunto; anotar o valor (p1); 

2. Introduzir o provete no recipiente e tapá-lo; 

3. Pesar o recipiente com tampa contendo o provete; anotar o valor (p2); 

4. Colocar o conjunto na estufa, retirar a tampa e secar a 110±1 ºC; 

5. Tapar o recipiente antes de o retirar da estufa e deixar arrefecer em excicador; 

6. Pesar novamente o conjunto; anotar o valor (p3); 

7. O teor de água ou de humidade, expresso em percentagem e arredondado às décimas, é 

dado pela seguinte expressão: 

 2 3

3 1

p p
TH= 100

p p
−
−

 Equação 69 

onde: 

TH – teor de humidade (%); 

p1 – peso do recipiente + tampa (g); 

p2 – peso do recipiente + tampa + provete antes da secagem (g); 

p3 – peso do recipiente + tampa + provete após a secagem (g). 

 

 

Anexo III.11. Limite líquido, limite plástico e índice de plasticidade de Atterberg de uma 
argila 

O método de Atterberg consiste na determinação de teores de humidade, expressos em 

percentagem de peso relativamente à massa de argila seca a 110±1 ºC, entre os quais uma 

massa argilosa é moldável. O índice de plasticidade de Atterberg (IP) é dado pela diferença entre 

os teores de água correspondentes ao Limite Líquido (LL) que representa o valor máximo de teor 

em água, acima do qual a massa perde consistência para ser moldável e o Limite Plástico (LP) 

que representa o valor mínimo de teor em água, acima do qual a massa passa a ser moldável. O 

LL é determinado com a Concha de Casagrande. Existe um método alternativo ao método que 

utiliza a Concha de Casagrande, para determinar o LL de Atterberg. Trata-se do chamado método 

de indentação ou do cone penetrométrico. A técnica experimental consiste em determinar a força 

necessária para introduzir uma peça metálica de formato cónico em preparações com diferentes 

teores de água. 
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A Concha de Casagrande é um instrumento composto por uma calote esférica de latão, 

anexada a um dispositivo mecânico, com conta-rotações incorporado, accionado manualmente por 

uma manivela, ou mecanicamente por um motor, que permite bascular a calote duma altura 

regulável sobre uma base rígida. A cada rotação corresponde uma pancada. Em complemento 

existem ainda dois apetrechos: o riscador e o calibrador. O primeiro é uma peça, também 

metálica, com uma extremidade com perfil triangular e o vértice truncado, que serve para fazer o 

sulco em forma de “V” com um ângulo de 60º, 10 mm de altura, abertura superior 13,6 mm e 

truncatura 2 mm. O calibrador serve para regular a altura máxima de queda em 1 cm. 

O LL de uma amostra representa o teor de água ou de humidade (%) correspondente a 25 

pancadas, obtido por interpolação numa regressão logarítmica, que relaciona os diferentes teores 

de água de 4 provetes com o respectivo número de pancadas para o qual os bordos inferiores de 

um sulco aberto com o riscador, numa preparação, se unem numa extensão de 1 cm. O LP de 

uma amostra representa a média aritmética dos teores de água ou de humidade (%) de 4 

provetes, que rompem ao pretender-se transformá-los num filamento cilíndrico com cerca de 3 mm 

de diâmetro, por rolagem entre os dedos da mão e uma placa de vidro. 

 

• Procedimento experimental para determinação do limite líquido: 

1. Tomar cerca de 20 g de amostra (fracção < 425 µm) seca a 110±1 ºC que se amassa com 

espátula juntamente com água destilada até formar uma massa homogénea e consistente: 

2. De cada vez que se adiciona nova porção de água, a amassadura deve durar pelo menos 

5 min; deixar o material húmido durante 24 h em recipiente fechado; 

3. Recolher com a espátula pequenas porções da massa preparada, que se colocam na 

Concha de Casagrande, de modo que se obtenha uma camada com a espessura máxima 

de 1 cm e tendo a superfície superior horizontalizada; 

4. Nesta preparação, fazer um sulco que deverá ser obtido deslocando, de cima para baixo, 

o riscador segundo o diâmetro da concha normal ao eixo de báscula, mantendo-se 

sempre perpendicular relativamente à superfície da concha; 

5. Bascular a Concha de Casagrande, à razão de 2 voltas por segundo, até que os bordos 

das duas porções da preparação, devido às pancadas da concha sobre a base onde esta 

assenta, entrem em contacto pela parte inferior do sulco numa extensão de 1 cm; anotar o 

número de pancadas correspondente; 

6. Retirar com a espátula, uma porção de material da zona do sulco onde se deu a união e 

determinar o teor de água (Anexo III.10); 

7. Preparar sucessivamente mais três preparações por adição de novas quantidades de 

água destilada à massa anteriormente obtida, para que esta se torne mais fluida; 

8. Repetir as operações 2. a 7. em cada uma das 3 preparações restantes; 

9. Os teores de água das 4 preparações devem ser escolhidos de modo que o número de 

pancadas necessárias para unir os bordos do sulco, varie entre 10 e 40 e se distribuam, 
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em dois ensaios abaixo de 25 pancadas, e, nos outros dois ensaios, acima de 25 

pancadas; 

10. Desenhar um gráfico onde se insere em ordenadas (escala aritmética) o teor de água de 

cada preparação e em abcissas (escala logarítmica) o correspondente número de 

pancadas; traçar, entre os 4 pontos obtidos, a respectiva regressão logarítmica.  

11. O LL da amostra ensaiada é dado pelo teor em água (%) correspondente a 25 pancadas e 

o resultado é expresso em percentagem e apresenta-se arredondado às unidades. 

 

y = -14,538Ln(x) + 132,09
R2 = 0,971

78

80

82

84

86

88

90

92

10 100
Nº de Pancadas

Te
or

 d
e 

H
um

id
ad

e 
(%

)

25

 

Figura 97 – Determinação do valor do limite líquido 

 

A Figura 97 mostra um exemplo de um gráfico utilizado para o cálculo do LL. Antes do início 

do ensaio deve proceder-se, com o auxílio do calibrador, à regulação da altura de queda da calote 

e verificar se esta cai livremente, sem folgas. No caso do dispositivo de báscula ser accionado 

manualmente, o operador deve treinar a frequência de rotação da manivela, rodando-a durante 30 

voltas (pancadas) em 15 s. Periodicamente, deve-se verificar as características do riscador, visto o 

uso provocar o seu desgaste. 

 

• Procedimento experimental para determinação do limite plástico: 

1. Tomar cerca de 20 g de amostra (fracção < 425 µm) que são secos a 110±1 ºC e a seguir 

amassar com espátula e água destilada, até que a massa se torne suficientemente 

plástica para permitir moldar, com facilidade, um provete com forma aproximadamente 

esférica; 

2. Rolar o provete entre a palma da mão e uma placa de vidro, com pressão suficiente para 

transformar a esfera, num filamento cilíndrico; 
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3. Amassar o cilindro com as palmas das mãos e rolá-lo de novo até que, devido à 

progressiva secagem do provete, se dê a ruptura do filamento quando o seu diâmetro 

atingir 3 mm; 

4. Recolher duas porções de material na zona de ruptura dos dois filamentos obtidos e 

nestes determinar o teor de água (Anexo III.10); 

5. Repetir as operações 2., 3. e 4. para cada um dos restantes provetes; 

6. O LP da amostra ensaiada é a média aritmética dos teores de água (%) determinados 

para os 4 provetes. O resultado é expresso em percentagem e apresenta-se arredondado 

às unidades 

 

O índice de plasticidade de Atterberg (IP) é dado pela diferença entre LL e LP, e expressa-se 

por: 

 IP LL LP= −  Equação 70 

onde: 

IP – índice de plasticidade de Atterberg (%); 

LL – limite líquido (%); 

LP – limite plástico (%). 

 

 

Anexo III.12. Determinação da superfície específica de uma argila 

De acordo com Gomes (1988), a SE é avaliada a partir da massa (g) de argila utilizada no 

ensaio e do volume (cm3) de solução de AM 0,01 M necessária para que as superfícies das 

partículas dos minerais argilosos fiquem completamente revestidas com uma monocamada de 

moléculas de AM, isto é, atingido o limite da adsorção irreversível (LAI). 

A SE é determinada pela seguinte fórmula geral: 

 5 20d
d

V
SE 10 N A 10

c
− −= ⋅ ⋅ ⋅ ⋅  Equação 71 

onde: 

SE – superfície específica (m2/g); 

Vd – volume de AM 0,01 M no LAI (cm3); 

c – peso da amostra (g); 

10-5 – factor de conversão de AM 0,01 M em AM; 

N – número de Avogadro; 

Ad – área da molécula de AM (Å2); 

10-20 – factor de conversão de Å2 em m2. 
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Substituindo na Equação 71 Ad = 107 Å2 e N = 6,02·1023 obtém-se: 

 dV
SE 6,45

c
=  Equação 72 

onde: 

SE – superfície específica (m2/g); 

Vd – volume de AM 0,01 M (cm3) no LAI; 

c – peso da amostra seca (g). 

 

O ensaio do AM foi também utilizado para determinar a capacidade de troca catiónica (Chen 

et al., 1974), por forma a comparar os valores obtidos pela método do acetato de amónio (Anexo 

III.13). 

A fórmula que permite calcular a CTC através do volume de AM gasto é: 

 VdCTC C 100
c

= ⋅ ⋅  Equação 73 

onde: 

CTC – capacidade de troca catiónica (cmolc/kg); 

Vd – volume de AM (cm3); 

c – peso da amostra seca (g); 

C – concentração do AM (M); 

100 – factor de correcção. 

 

Se se substituir na Equação 73 C = 0,01 simplifica-se a expressão, obtendo-se: 

 VdCTC
c

=  Equação 74 

onde: 

CTC – capacidade de troca catiónica (cmolc/kg); 

Vd – volume de AM (cm3); 

c – peso da amostra (g). 

 

• Procedimento experimental para determinação da superfície específica de uma argila: 

1. Adicionar, para um copo de 150 ml, a amostra numa concentração de 3 partes em 

peso/volume: 3 g de argila para 100 ml de água destilada; 
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2. Agitar a suspensão mecanicamente a 500 rpm durante 3 min e através de ultra-sons 

durante 2 min a 300 W; se necessário, estabilizá-la com silicato de sódio L-60 50% (p/p); 

agitar novamente a suspensão; 

3. Pipetar 5 cm3 para 3 tubos de ensaio de vidro para centrifugação e também para 3 copos 

de vidro de 20 ml previamente pesados; 

4. Secar na estufa à temperatura de 110±1 ºC o conteúdo dos 3 copos de vidro de 20 ml; 

calcular o peso de sólidos de cada copo e a respectiva média aritmética; este peso médio 

corresponde ao peso da amostra seca necessária para este ensaio; 

5. Adicionar, através de uma bureta, 0,5 cm3 de AM 0,01 M para cada tubo de ensaio; agitar 

com ultra-sons durante 10 s a 300 W; 

6. Centrifugar a 3000 rpm entre 5 a 10 min até que todos os sólidos da suspensão decantem; 

7. Observar a coloração do líquido sobrenadante; 

8. Adicionar 0,1 cm3 de AM 0,01; agitar com ultra-sons durante 15 s a 300 W; 

9. Simultaneamente, após a adição de AM, agitar vigorosamente a suspensão com uma 

vareta metálica e deixar cair uma gota desta num papel de filtro; deixar secar e observar a 

auréola em redor do material sólido depositado; 

10. Repetir os passos 6. a 9. até se atingir o limite de adsorção irreversível; o limite de 

adsorção irreversível é atingido quando o líquido sobrenadante passar de incolor a uma 

tonalidade azul claro muito esbatida (com excesso de corante) e quando, em redor do 

material sólido depositado no papel de filtro, aparecer uma auréola de tonalidade azulada 

(com excesso de corante); 

11. Com base no volume (cm3) de AM 0,01 M gasto e no valor do peso médio (g) da amostra 

seca, o valor da SE é obtido pela Equação 72. 

 

 

Anexo III.13. Determinação da capacidade de troca catiónica de uma argila 

1. Colocar 10,0 gramas de argila (ou fracção) seca 110±1 ºC num copo de 200 ml; juntar 150 

ml de solução de acetato de amónio, NH4C2H3O2 1 M a pH = 7; agitar muito bem com uma 

vareta e deixar em repouso 24 h; 

2. Preparar um frasco de Buchner com um funil de porcelana e papel filtro de baixa 

permeabilidade; 

3. Transferir a argila percolada do copo para o funil e filtrá-la sob vácuo; 

4. Lavar o excesso de NH4C2H3O2 na amostra com álcool etílico, C2H6O, 96% até que, ao 

testar o filtrado com reagente de Nessler, não seja detectado ião amónio livre; 

5. Transferir a argila conjuntamente com o papel de filtro para um balão de destilação; juntar 

ao balão de destilação 2,0 g de óxido de magnésio, MgO, e 200 ml de água destilada; 

6. Colocar um copo de titulação de 250 ml, contendo 50 ml de ácido bórico, H3BO3 4% p/v e 

4 gotas de bromocresol verde (indicador) a apanhar o destilado; 
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7. Aquecer o conteúdo do balão de destilação até fervura; destilar cerca de 150 ml para o 

copo de titulação; 

8. Titular o destilado com HCl 0,1 N até que a cor da solução mude de azul para verde; 

9. A capacidade de troca catiónica é determinada com base na seguinte expressão: 

 Va CaCTC 100
c
⋅

=  Equação 75 

onde: 

CTC – capacidade de troca catiónica (cmolc/kg); 

Va – volume de HCl no ponto de viragem (cm3); 

Ca – concentração de HCl (N); 

c – peso de amostra seca (g). 

 

Se utilizarmos 10,0 g de amostra seca (c) e Ca = 0,1 N simplifica-se a Equação 75, obtendo-

se: 

 aCTC V=  Equação 76 

onde: 

CTC – capacidade de troca catiónica (cmolc/kg); 

Va – volume de HCl no ponto de viragem (cm3). 

 

O filtrado pode ser analisado por espectroscopia de absorção atómica para determinar a 

concentração dos catiões de troca. 

 

 

Anexo III.14. Determinação da abrasão e do índice de abrasividade de uma argila 

1. Lavar a rede de bronze com água e secar em estufa a 60±1 ºC durante 30 min; Colocar a 

rede num excicador; pesar a rede numa balança analítica com sensibilidade de 0,0001 g; 

anotar o peso (Pi); 

2. Colocar 100,0 gramas de argila (ou fracção) seca 110±1 ºC num copo de 600 ml; adicionar 

1000 ml de água destilada; obtém-se um suspensão 10% p/v; 

3. Agitar mecanicamente a suspensão durante 5 min a 1200 rpm e com ultra-sons durante 

1 min a 300 W; 

4. Adicionar 2 a 3 gotas de desfloculante (silicato de sódio L-60 50% p/p), caso a suspensão 

não esteja devidamente estabilizada; 

5. Colocar a rede metálica no fundo do recipiente de ensaio e verter a suspensão para 

dentro deste; 
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6. Seleccionar o número de revoluções; 

7. Terminado o ensaio retirar a rede metálica, lavá-la com água e passá-la por ar comprimido 

e por banho de ultra-sons durante 1 min a 100 W; observar a contra-luz todas as malhas 

da rede e desobstruir com um estilete de ponta fina as que estão colmatadas. 

8. Colocar a rede na estufa e secar à temperatura de 60±1 ºC durante 30 min; colocar num 

excicador; pesar em balança analítica com sensibilidade de 0,0001 g; anotar o peso (Pf); 

9. Apresentar os resultados da abrasão em mg, ou do índice de abrasividade em g/m2, 

arredondados à décima, recorrendo às seguintes expressões: 

 i fA (P P ) 1000= − ⋅  Equação 77 

onde: 

A – abrasão (mg); 

Pi – peso inicial da rede (g); 

Pf – peso final da rede (g); 

1000 – factor de correcção de g para mg. 

 

 i f i f
t 6

P P P P
IA

A 305 10−

− −
= =

⋅
 Equação 78 

onde: 

IA – índice de abrasividade (g/m2); 

t – tempo de duração do ensaio (min); 

Pi – peso inicial da rede (g); 

Pf – peso final da rede (g); 

A – área da rede desgastada (m2). 

 

 

Anexo III.15. Determinação do peso volúmico aparente de um provete de argila pela técnica 
da parafina 

1. Colocar um fio de nylon a rodear e suportar o provete de forma a este poder ficar 

suspenso; 

2. Determinar o teor de humidade do provete a 110±1 ºC; 

3. Pesar o provete em balança analítica; 

4. Imergir completamente o provete em parafina liquefeita; esperar alguns segundos; 

5. Retirar o provete da parafina liquefeita; deixar secar; pesar o provete parafinado; 

6. Submergir o provete parafinado em água e pesá-lo hidrostaticamente; 
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7. O valor do peso específico aparente, expresso em g/cm3 e arredondado às centésimas, é 

dado pela seguinte expressão: 

 a

p h a f p

ρ P
ρ=

P -P -(ρ /ρ )(P -P)
⋅  Equação 79 

onde: 

ρ – massa volúmica aparente do provete (g/cm3); 

ρa – massa volúmica da água (g/cm3); 

P – peso do provete seco (g); 

Pp – peso do provete parafinado (g); 

Ph – peso hidrostático do provete parafinado (g); 

ρf – massa volúmica aparente da parafina (g/cm3). 

 

A massa volúmica aparente do provete assim obtida refere-se ao provete contendo 

humidade, devendo, por isso, esta ser corrigida para provete seco, utilizando a seguinte 

conversão: 

 100
(100 )s
ρρ =

TH
⋅
+

 Equação 80 

onde: 

ρs – massa volúmica aparente do provete seco (g/cm3); 

ρ – massa volúmica aparente do provete húmido (g/cm3); 

TH – teor de humidade (%). 

 

Os valores obtidos representam a média aritmética de três ensaios realizados. 

A massa volúmica da água é igual a 0,999973 g/cm3 ~1 g/cm3. 

A parafina é mais leve do que a água, e, por isso, necessita de ser pesada hidrostaticamente 

em conjunto com um objecto não poroso relativamente pesado (vulgarmente uma peça metálica), 

que permita a imersão da parafina em água. A massa volúmica aparente da parafina, arredondada 

às centésimas, é determinada pela seguinte expressão: 

 a 2
p

1 2 3

P
P P P

ρ ⋅
ρ =

+ −
 Equação 81 

onde: 

ρp – massa volúmica aparente da parafina (g/cm3); 

ρa – massa volúmica da água (g/cm3); 

P1 – peso hidrostático da peça metálica (g); 
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P2 – peso da parafina (g); 

P3 – peso hidrostático da parafina + peça metálica (g). 

 

Os valores obtidos representam a média aritmética de três ensaios realizados. 

Anexo III.16. Determinação da matéria orgânica total de uma argila 

• Método do peróxido de hidrogénio: 

1. Secar um copo de vidro de 250 ml em estufa a 130±1 ºC; 

2. Colocar num excicador; pesar em balança analítica o copo de vidro (Pc); 

3. Secar em estufa a 130±1 ºC cerca de 5 g de amostra; 

4. Colocar em excicador; pesar em balança analítica uma quantidade a rondar os 2 g de 

amostra para o copo de vidro previamente tarado (Pa); 

5. Atacar a amostra com 50 ml de H2O2 35%; 

6. Verificar o pH da solução e, se necessário, acidificar a solução com algumas gotas de HCl 

37% a pH > 5; se necessário, adicionar 1 ml de C2H3O2Na 0,1 M para tamponar a solução 

a pH > 5; 

7. Agitar com um magnete durante 2 h; 

8. Caso ainda haja matéria orgânica a reagir (isto é, ainda fazendo efervescência), atacar 

novamente a amostra com 20 ml de H2O2 35% até que a efervescência cesse; 

9. Secar a suspensão em estufa a 130±1 ºC; 

10. Colocar em excicador; pesar o copo e a amostra seca (Pac); 

11. A determinação da matéria orgânica, expressa em percentagem de peso, recorre à 

seguinte fórmula: 

 a ca c

a

P (P P )
MO 100

P
 − −

=  
 

 Equação 82 

onde: 

MO – matéria orgânica (%); 

Pa – peso da amostra antes da oxidação (g); 

Pca – peso do copo + amostra após a oxidação (g); 

Pc – peso do copo (g). 

 

• Método do hipoclorito-bicarbonato-carbonato de sódio: 

1. Secar em estufa a 130±1 ºC um tubo de centrifuga; colocá-lo em excicador e pesá-lo (Pc); 

2. Pesar cerca de 10 g de amostra seca (Pa) em estufa a 130±1 ºC para o tubo; 

3. Adicionar 20 ml de NaOCl 0,1 M a pH = 9,5; dispersar mexendo com uma vareta de vidro; 

4. Colocar o tubo num banho-maria a 100 ºC durante 15 min; 

5. Centrifugar a suspensão a 800 rpm durante 5-10 min; decantar o sobrenadante; 
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6. Repetir os passos 3. a 5. mais duas vezes; 

7. Lavar o resíduo com 50 ml da solução de Na2CO3–NaHCO3 2% a pH = 9,5; dispersar 

mexendo com uma vareta de vidro; 

8. Aquecer no banho-maria para promover a floculação durante 15 min; 

9. Centrifugar a 800 rpm durante 10 min; decantar a solução sobrenadante; 

10. Repetir os passos 7. a 9. mais duas vezes; a última centrifugação é feita a 2500 rpm 

durante 10 min; 

11. Agitar a amostra com água destilada durante 12 h; 

12. Secar a amostra em estufa a 130±1 ºC; colocar em excicador; pesar o tubo e a amostra 

seca (Pac); 

13. A determinação da matéria orgânica, expressa em percentagem de peso, recorre à 

Equação 82. 

 

 

Anexo III.17. Determinação da taxa de formação de parede de uma argila 

1. Preparar uma suspensão com 400 ml de volume, concentração de sólidos (Anexo III.8) e 

viscosidade aparente desejadas, à temperatura pretendida, neste a caso 25 ºC; 

2. Verter a suspensão para dentro de quatro moldes de gesso; 

3. Iniciar a contagem de tempo no cronómetro; 

4. Após os quatro intervalos de tempo de residência pré-determinados, habitualmente 2, 5, 7 

e 9 min para barro branco e 9, 16, 25 e 36 min para barro vermelho ou pastas, os moldes 

de gesso são invertidos de modo a vazar o excesso de suspensão; 

5. A perda de brilho representa a diferença de tempos entre o tempo para a perda de brilho e 

o tempo de residência; 

6. A desmoldagem representa a diferença de tempos entre o tempo de desmoldagem da 

peça e o tempo de residência; 

7. Desenformar as peças dos 4 moldes; 

8. Secar as peças a 110±1 ºC em estufa durante 12 h; colocar as peças num excicador; 

9. Medir, com um paquímetro, a espessura de parede (mm), de cada uma das peças, em 

quatro pontos distintos; calcular a média aritmética da espessura de parede para cada 

uma das quatro peças; 

10. Desenhar um gráfico onde se evidencia em ordenadas, as espessuras de parede ao 

quadrado (mm2) e em abcissas, os tempos de residência (min); traçar, entre os 4 pontos 

obtidos a regressão linear (y = ax + b); o declive desta regressão linear (a) representa o 

valor da taxa de formação de parede; 

11. O resultado da taxa de formação de parede é expresso em mm2/min e apresenta-se 

arredondado às centésimas. 
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A TFP é uma propriedade que depende da viscosidade da suspensão e esta, por sua vez, 

depende da temperatura da água. Por isto, o valor da TFP obtido através da regressão linear deve 

ser convertido para a temperatura de 20 ºC através de um factor de correcção (f) que se define 

como: 

 
20 ºC

ηf = 
η

 Equação 83 

onde: 

f – factor de correcção; 

η – viscosidade da água à temperatura do ensaio (cP); 

η0 – viscosidade da água a 20 ºC (cP). 

 

O valor da TFP corrigido para a temperatura de 20 ºC obtém-se de acordo com: 

 TFP = a f⋅  Equação 84 

onde: 

TFP – taxa de formação de parede (mm2/min); 

a – declive da regressão linear (mm2/min); 

f – factor de correcção. 

 

Alguns valores do factor de correcção para as diferentes temperaturas de ensaio estão 

representados na Tabela 90. 

Tabela 90 – Factores de correcção para algumas temperaturas de ensaio. 

Temperatura (ºC) Factor de correcção 

15 1,135 

16 1,105 

17 1,077 

18 1,050 

19 1,025 

20 1,000 

21 0,976 

22 0,953 

23 0,931 

24 0,909 

25 0,889 
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Anexo III.18. Determinação da taxa de filtração e do índice de vazios de uma argila 

1. Pesar 100±0,1 g de argila seca (110±1 ºC), misturar com 300±1,0 ml de água e 

homogeneizar num agitador mecânico (1200 rpm) durante 10 min; 

2. Deixar a suspensão em repouso, num recipiente fechado, durante 24 h para completa 

homogeneização; 

3. Agitar mecanicamente a suspensão a 1200 rpm durante 5 min; 

4. Verter a suspensão para dentro do filtro-prensa e introduzir ar comprimido à pressão de 

345 kPa (ou 50 psi) durante 30 min; 

5. Retirar o ar comprimido e remover, com um rápido e preciso movimento de pulso, o 

excesso de suspensão que está no topo do bolo formado; 

6. Medir a temperatura do filtrado e anotar o valor; 

7. Reintroduzir ar comprimido durante 10 min de forma a filtrar algum excesso de água; 

8. Retirar o bolo do filtro-prensa e medir, com um paquímetro, a sua espessura em quatro 

zonas distintas, com precisão da ordem da décima de mililitro; efectuar a média aritmética 

da espessura do bolo; 

9. Colocar o bolo a secar em estufa a 110±1 ºC; 

10. Colocar o bolo num excicador e pesá-lo com precisão da ordem da centésima de grama; 

11. Apresentar os resultados de acordo com as seguintes expressões: 

 
2lTF
t

=  Equação 85 

onde: 

TF – taxa de filtração (cm2/s); 

l – espessura do bolo húmido (cm); 

t – tempo de filtração (s). 

 

 pIV 1
D A l

= −
⋅ ⋅

 Equação 86 

onde: 

IV – índice de vazios; 

p – peso do bolo seco (g); 

D – densidade das partículas argilosas (g/cm3); 

A – área do bolo (cm2); 

l – espessura do bolo húmido (cm). 
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Algumas argilas apresentam taxas de filtração elevadas e o ar comprimido passará através 

do bolo, ou seja, com ausência de água, em tempos inferiores a 30 min. Nestes casos, o ar 

comprimido deverá ser retirado, assim que for detectado som de ar comprimido a sair do filtro-

prensa, e anotado o tempo de duração do ensaio para posterior determinação da TF, em 

detrimento dos 30 min máximos. O tempo do ensaio decorre no máximo até 30 min e não se inclui 

neste tempo os adicionais 10 min de uso de ar comprimido para remoção de água do bolo, em 

excesso. 

Se não se souber a densidade das partículas argilosas, toma-se um valor entre 2,60–2,65 

g/cm3. 

 

 

Anexo III.19. Determinação da retracção verde-seco e da retracção total num provete de 
argila 

• Procedimento experimental para a determinação da retracção verde-seco: 

1. Fazer com uma craveira, no provete conformado, duas marcas espaçadas 10,000 cm; 

2. Secar o provete verde em estufa a 110±1 ºC; 

3. Após a secagem, arrefecer o provete em excicador; 

4. Medir com a craveira a distância entre as duas marcas executadas em 1.; 

5. A retracção verde-seco, expressa em percentagem, é dada pela expressão: 

 

 0 1

0

l l
Ret. V-S = 100

l
−  Equação 87 

onde: 

Ret. V-S – retracção verde-seco (%); 

l0 – comprimento antes da secagem (cm); 

l1 – comprimento após secagem (cm); 

 

6. Calcular a média aritmética, o desvio padrão e o coeficiente de variação da retracção 

verde-seco, nos 10 provetes ensaiados e apresentar o resultado arredondado à 

centésima. 

 

• Procedimento experimental para determinação da retracção total: 

1. Secar o provete cozido em estufa a 110±1 ºC; 

2. Após a secagem, arrefecer o provete em excicador; 

3. Medir, com a craveira, a distância entre as duas marcas espaçadas inicialmente 

10,000 cm; 

4. A retracção verde-seco, expressa em percentagem, é dada pela expressão: 
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 0 2

0

l l
Ret. Total = 100

l
−  Equação 88 

onde: 

Ret. Total – retracção total (%); 

l0 – comprimento antes da secagem (cm); 

l2 – comprimento após cozedura (cm); 

 

5. Calcular a média aritmética, o desvio padrão e o coeficiente de variação da retracção 

verde-seco nos 10 provetes ensaiados, apresentar o resultado arredondado à centésima. 

 

 

Anexo III.20. Revelação de eflorescências num provete de argila 

1. Colocar duas metades do mesmo provete para cada temperatura de cozedura num 

tabuleiro de aço-inox; 

2. Encher o tabuleiro com água desionizada, até que esta fique a meia altura da espessura 

dos provetes; 

3. Deixar o tabuleiro 24 horas à temperatura ambiente; 

4. Colocar o tabuleiro em estufa (110±1 ºC) até completa evaporação da água desionizada; 

5. Se ocorrerem eflorescências, avaliar qualitativamente a cor das mesmas e expressá-las 

quantitativamente através de escala: vestigial (+) a abundante (+++); se não ocorrerem 

eflorescências mencionar o facto. 
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Anexo IV. Unidades, nomenclatura, simbologia e equivalências1 

 

 

Unidades base do Sistema Internacional (SI) 

Designação Nome Símbolo 

distância metro m 

massa quilograma kg 

tempo segundo s 

intensidade eléctrica Ampère A 

temperatura absoluta (termodinâmica) Kelvin K 

quantidade (substância) mole mol 

intensidade luminosa candela cd 

 

 

 

 

Algumas unidades do SI derivadas das unidades base do Sistema Internacional 

Designação Nome Símbolo 

área metro quadrado m2 

volume metro cúbico m3 

velocidade metro por segundo m/s 

aceleração metro por segundo quadrado m/s2 

número de onda metro recíproco m-1 

densidade (massa) quilograma por metro cúbico kg/m3 

volume específico metro cúbico por quilograma m3/kg 

densidade eléctrica Ampere por metro quadrado A/m2 

campo magnético (intensidade) Ampere por metro A/m 

luminosidade candela por metro quadrado cd/m2 

 

 

 

                                                     
1 Bureau International des Poids et Mesures (1998) - The International System of Units (SI). Organisation Intergouvernementale de la 

Convention du Mètre, 7th Edition, Paris. http://www1.bipm.org/en/si/si_brochure 

   Bureau International des Poids et Mesures (2000) - The International System of Units (SI). Supplement: addenda and corrigenda to the 7th 

edition of 1998. Organisation Intergouvernementale de la Convention du Mètre, Paris. http://www1.bipm.org/en/si/si_brochure 
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Algumas unidades do SI derivadas com nomes e símbolos especiais 

Designação Nome Símbolo 
Outras 

unidades SI 

Unidades base 

SI 

frequência Hertz Hz — s-1 

força Newton N — m·kg·s-2 

pressão Pascal Pa N/m2 m-1·kg·s-2 

energia, trabalho, calor Joule J N·m m2·kg·s-2 

potência Watt W J/s m2·kg·s-3 

carga eléctrica Coulomb C — s·A 

potencial eléctrico, força electromotriz Volt V W/A m2·kg·s-3·A-1 

capacitância Farad F C/V m-2·kg-1·s4·A2 

resistência eléctrica Ohm Ω V/A m2·kg·s-3·A-2 

condutividade eléctrica Siemens S A/V m-2·kg-1·s3·A2 

fluxo magnético Weber Wb V·s m2·kg·s-2·A-1 

densidade fluxo magnético Tesla T Wb/m2 kg·s-2·A-1 

inductância magnética Henry H Wb/A m2·kg·s-2·A-2 

temperatura grau Celsius ºC — °C = K - 273,15 

viscosidade dinâmica Pascal vezes segundo — Pa·s m-1·kg·s-1 

momento de força Newton vezes metro — N·m m-2·kg·s-2 

tensão Newton por metro — N/m kg·s-2 

 

 

Prefixos do Sistema Internacional 

Factor Nome Símbolo  Factor Nome Símbolo 

1024 yota Y  10-1 deci d 

1021 zeta Z  10-2 centi c 

1018 exa E  10-3 mili m 

1015 penta P  10-6 micro µ 

1012 tera T  10-9 nano n 

109 giga G  10-12 pico p 

106 mega M  10-15 fento f 

103 kilo k  10-18 ato a 

102 hecto h  10-21 zepto z 

101 deca da  10-24 yocto y 
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Algumas unidades não SI aceites para usar com o Sistema Internacional 

Nome Símbolo Valor no Sistema Internacional 

minuto (tempo) min 1 min = 60 s 

hora h 1 h = 60 min = 3600 s 

dia d 1 d = 24 h = 86400 s 

grau º 1º = (π/180) rad 

minuto (angular) ‘ 1’ = (1/60)º = (π/10800) rad 

segundo (angular) ‘’ 1’’ = (1/60)’ = (π/648000) rad 

litro l, L 1 l = 1 dm3 = 10-3 m3 

tonelada t 1 t = 103 kg 

are a 1 a = 1 dam2 = 102 m2 

hectare ha 1 ha = 1 hm2 = 104 m2 

bar bar 1 bar = 0,1 MPa = 105 Pa 

atmosfera atm 1 atm = 101325 Pa 

Ǻngström Ǻ 1 Ǻ = 0,1 nm = 10-10 m 

 

 

Outras unidades correntes 

Nome Símbolo Conversão 

parte por milhão ppm 1 ppm = 10-4% 

parte por bilião ppb 1 ppb = 10-7% 

quilograma força kgf 1 kgf = 9,80665 N 

rotação por minuto rpm — 

rotação por segundo rps — 

 

 

Algumas unidades do Sistema Britânico comummente utilizadas 

Designação Nome Símbolo Valor no Sistema Internacional 

distância polegada (“inch”) in 1 in = 0,025400000 m 

força libra (“pound”) lb 1 lb = 4,448221615 N 

pressão 
libra por polegada quadrada 

(“pound square inch”) 

lb/in2, psi 1 lb/in2 = 6894,757293 Pa 
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Algumas unidades base do Sistema CGS e algumas derivadas comummente utilizadas 

Designação Nome Símbolo Valor no SI 

distância centímetro cm 1 cm = 0,01 m = 10-2 m 

massa grama g 1 g = 0,001 kg = 10-3 kg 

tempo segundo s s 

energia, trabalho, calor erg erg 1 erg = 10-7 J 

força dyne dyn 1 dyn = 10-5 N 

viscosidade dinâmica Poise P 1 P = 1 dyn·s/cm2 = 0,1 Pa·s 

densidade fluxo magnético (indução magnética) Gauss G 1 G ≡ 10-4 T 

intensidade campo magnético (por unidade de volume) Oersted Oe 1 Oe ≡ 103/4π A/m 

magnetização (momento magnético por unidade de volume) unidades electromagnéticas por volume emu/cm3 1 emu/cm3 ≡ 103 A/m 

magnetização (momento magnético por unidade de massa) unidades electromagnéticas por grama emu/g 1 emu/g ≡ 1 A·m2/kg 

polarização magnética (por unidade de volume) unidades electromagnéticas por volume emu/cm3 1 emu/cm3 ≡ 4π·10-4 T 

susceptibilidade magnética (por unidade de volume) adimensional adimensional K(CGS) = 4π·K(SI)· 

susceptibilidade magnética (por unidade de massa) adimensional adimensional k(CGS) = 4π·k(SI)· 

fluxo magnético  Maxwell Mx 1 Mx ≡ 10-8 Wb 

aceleração Gal Gal 1 Gal = 1 cm/s2 = 10-2 m2/s 

luminosidade stilb sb 1 sb = 1 cd/cm2 = 104 cd/m2 

 

 

 



_________________________ Anexos 

 |  390 

Anexo V. Escala de dureza relativa (Mohs) 

 

 

mineral Dureza Mohs 

Talco 1 

Gesso 2 

Calcite 3 

Fluorite 4 

Apatite 5 

Ortoclase 6 

Quartzo 7 

Topázio 8 

Corindo 9 

Diamante 10 

 

 

Dureza Mohs Características 

< 2 ½ É riscado pela unha 

> 2 ½ < 3 Não é riscado pela unha; É riscado pelo cobre (moeda) 

> 3 < 5 ½  Não é riscado pelo cobre (moeda) ; É riscado pelo canivete 

5 ½ Não é riscado pelo canivete; É riscado pelo vidro 

> 5 ½ < 6 ½  Não é riscado pelo vidro; É riscado pelo quartzo 

6 ½  Não é riscado pelo quartzo; É riscado pela lima 

> 6 ½ < 7 Não é riscado pela lima; É riscado pelo quartzo 

> 7 Não é riscado pelo quartzo 
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Dedicatória Aos meus Pais e à minha professora do ensino primário 
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 “Se não tivéssemos medo provavelmente teríamos falhado 
porque não estaríamos tão bem preparados” 

 
 
 
“A perseverança leva ao sucesso, a coragem nem sempre” 
 
 
 
“A maneira como o mundo é governado é um pesadelo” 
 
 
 
 

Bertrand Piccard
(primeiro homem, conjuntamente com Brian Jones,

a dar a volta ao mundo em balão sem escalas)

 

 


