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resumo 
 

 

O presente trabalho tem como objectivo principal evidenciar a importância do 
caulino na sociedade, função da sua versatilidade de aplicações. Pretende-se 
relacionar as propriedades físicas e químicas bem como os processos 
genéticos do caulino, com a multiplicidade de possíveis utilizações. 
Mostra-se aqui a evolução do caulino em Portugal ao longo do tempo, com 
especial atenção para a história do caulino do Porto, destacando-se nesta a do 
Couto Mineiro de Matosinhos. 
Analisam-se em seguida as diferentes aplicações do caulino, desde as 
tradicionais às mais inovadoras, identificando-se recursos e enumerando os 
factores que influenciam essas aplicações. 
Finalmente é feita uma avaliação do mercado de caulino a nível mundial e 
português, identificando os principais produtores e tendências. 
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abstract 

 

The main purpose of this dissertation is analysing the importance of kaolin in 
the modern society taking into consideration its multiple uses while relating its 
physical and chemical properties. 
Kaolin’s evolution in Portugal, specially the one in Couto Mineiro  -  
Matosinhos, near Oporto, will be demonstrated from its most traditional 
applications to the most recent ones, enabling us to identify some resources 
and facts that influence them, complemented with a market evaluation which 
will show who the main producers and today’s current trends are. 
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CAPÍTULO 1 

I�TRODUÇÃO 
 

Se ao longo da evolução humana existiu permanentemente uma relação estreita entre o 

Homem e os recursos minerais, as sociedades modernas, de grande dimensão populacional, 

consumistas e competitivas exigem, mais do que nunca, a utilização de recursos variados. 

A extracção e transformação dos recursos, tendo em vista a sua utilização para diversos 

fins, contribuíram significativamente para uma melhoria da qualidade de vida das pessoas. 

Destes recursos destacam-se os minerais que nestas últimas décadas têm vindo a 

desenvolver-se dado as suas propriedades físicas e químicas lhes conferirem uma 

funcionalidade múltipla extremamente vantajosa. O caulino é um destes casos, sendo um 

dos minerais industriais com mais utilizações que se conhece, devido em grande parte às 

características da caulinite, seu principal constituinte. 

A aplicação tradicional na cerâmica (porcelana e faiança) foi o motor da 

industrialização deste mineral a nível mundial e, em particular em Portugal, o responsável 

por importantes etapas que datam desde o século XVIII. Foi, no entanto, no século XX 

com a utilização do caulino na indústria do papel que se verificou um acréscimo na sua 

exploração, em especial no Porto e em Viana do Castelo. Também neste século assumiu 

particular importância a sua versatilidade, começando a surgir novas aplicações, na 

borracha, nos plásticos, nas tintas, na farmacêutica, nos catalisadores, na produção de 

zeólitos, entre outras. 

As sociedades desenvolvidas, tradicionalmente detentoras do mercado de caulino, têm 

sofrido fortes pressões económicas, com custos elevados de mão-de-obra e de produção e 

pressões ambientais. A erosão de mercado do caulino nestes países é acentuada mas poderá 

ser compensada pelo emergir de sociedades com elevado potencial. Assim impõe-se um 

conhecimento cada vez maior desta matéria-prima, quer para o seu aproveitamento no 

mercado tradicional quer em mercados alternativos. 

Seria difícil imaginarmos o nosso dia a dia sem a panóplia de materiais que nos 

rodeiam, para satisfazer as nossas actuais necessidades. Poderá ser portanto promissor o 

mercado de caulino, desde que conscientes que as exigências de qualidade, de 

competitividade e de rentabilidade são e serão cada vez maiores. 
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CAPÍTULO 2 

CAULI�O 
 

O caulino é uma argila essencialmente constituída por minerais do grupo da caulinite, 

de cor branca, com baixa reactividade química e macieza. É pois forçoso conhecer o 

conceito de argila, tarefa difícil já que o termo argila permite vários conceitos subjectivos e 

interpretativos, tornando-o de certa forma indefinível e com vários sentidos. Assim para o 

ceramista, a argila é um material natural que quando misturado com água em quantidade 

adequada se converte numa pasta plástica; para o sedimentologista, argila é um termo 

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

(diâmetro esférico equivalente) ≤ 2 µm; para o petrologista, argila é uma rocha, isto é um 

agregado quase sempre friável de partículas minerais muito finas não identificáveis à vista 

desarmada ou com a lupa de mão; para o mineralogista, argila designa mineral ou mistura 

de minerais em que dominam os chamados minerais argilosos que são silicatos hidratados 

em que podem participar catiões tais como alumínio, ferro, magnésio, potássio e outros, 

que apresentam estrutura essencialmente filitosa e granulometria muito fina; para o 

pedólogo, argila é a fracção que compreende partículas de dimensão coloidal (‹ 0,1 µm) e a 

mais activa dum solo, responsável pela fixação reversível de catiões e aniões, tais como: 

NH4+, K+, PO4
3-, NO3-; finalmente para um leigo, argila ou barro é um material natural 

onde, quando húmido, a bota se enterra e agarra ou onde a bota escorrega (Souza Santos, 

1989). 

O conceito que reúne aceitação mais geral, considera a argila como sendo um produto 

natural, terroso, constituído por componentes de grão muito fino, entre os quais se 

destacam, por serem fundamentais, os chamados minerais argilosos (filossilicatos 

constituídos basicamente por silício, alumina e água). Este produto natural desenvolve, 

quase sempre, plasticidade quando misturado com uma quantidade limitada de água e 

endurece depois de seco e, mais ainda, depois de cozido. Esta propriedade é muito 

importante e é entendida como sendo a do material húmido ficar deformado pela aplicação 

de uma tensão, de modo que a deformação permanece quando a tensão aplicada é retirada. 
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Uma excepção a esta característica é o caso das argilas denominadas de flint que não 

apresentam plasticidade quando misturadas com água. 

A designação de argila também não tem significado genético, ela pode ser o resultado 

de meteorização, de hidrotermalismo ou simplesmente de sedimentos que se depositaram 

em ambientes deltaico, estuarino, eólico, lacustre ou marinho. 

Os minerais argilosos são os componentes característicos das argilas. Quimicamente 

são silicatos de alumínio hidratado, podendo conter outros elementos, entre os quais os 

mais frequentes são o cálcio, o magnésio, o ferro, o sódio e o potássio. Estes elementos no 

estado iónico assemelham-se a esferas que se arranjam em modelos estruturais 

tridimensionais. Os arranjos fazem-se segundo sete modelos diferentes, pelo que é 

considerado igual número de grupos sistemáticos nos minerais argilosos cristalinos, a 

saber, grupo da caulinite, grupo da ilite, grupo da montmorilonite, grupo da clorite, grupo 

da vermiculite, grupo dos interestratificados e grupo da paligorsquite e sepiolite. Cada 

grupo compreende várias espécies, o que se deve à substituição atómica isomórfica muito 

comum nestes minerais. 

As argilas podem ter além destes minerais, os chamados minerais não argilosos tais 

como: quartzo, feldspato, mica, calcite, hematite, entre outros. 

Um material argiloso é um qualquer material natural de granulometria muito fina e de 

textura terrosa ou argilácea, independentemente de a sua composição ser essencialmente, 

ou não, de minerais argilosos. 

Por tudo isto podemos considerar o conceito de argila e de um mineral argiloso, 

também designado argilomineral, como a definição dada por Souza Santos (1989) de: 

rocha finamente dividida, constituída essencialmente por minerais argilosos, podendo 

conter minerais que não são considerados minerais argilosos, tais como a calcite, o quartzo, 

a pirite, entre outros, matéria orgânica e outras impurezas, caracterizando-se pelos 

seguintes aspectos: 

1 – é constituída essencialmente por minerais de argila; 

2 – possui elevado teor de partículas de diâmetro esférico equivalente abaixo de 2 µm; 

3- quando pulverizada e humedecida torna-se plástica, após secagem é dura e rígida e 

após queima numa temperatura elevada adquire dureza; 

4 – possui capacidade de troca catiónica entre 3 meq/100g e 150 meq/100g de argila.  
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A importância e diversidade do uso das argilas são consequência de características 

específicas dos minerais argilosos, entre os quais destacamos: 

- granulometria muito fina e forma anisométrica dos minerais argilosos (lamelar, 

tubular ou fibrosa) com relação diâmetro/espessura (placas) e comprimento/ diâmetro 

(fibras e tubos) muito elevadas; 

- diversidade química e estrutural dos minerais argilosos; 

- grande e variada superfície específica (5 a 200 m2/g); 

- capacidade de troca iónica devido essencialmente a substituições isomórficas; 

- dispersão fácil em água ou outros solventes proporcionando suspensões estáveis ou 

instáveis quimicamente e com uma gama ampla de propriedades reológicas; 

- inércia química e forte poder adsorvente; 

- dimensão apreciável e boa homogeneidade da maior parte dos depósitos ou jazigos; 

- beneficiação, isto é, separação fácil de impurezas; 

- exploração fácil dos depósitos (regra geral a céu aberto). 

A história de um sedimento argiloso inicia-se com a decomposição de feldspato ou de 

outros minerais aluminossilicatados sendo os minerais argilosos os produtos finais. A 

argila ocorre na superfície ou próximo da superfície da crusta terrestre e forma-se parti-

cularmente nas interfaces da crusta com a atmosfera, a hidrosfera e a biosfera. Ela é um 

constituinte importante dos solos e funciona como um filtro e um substrato para a vida e, 

sendo, essencialmente, o resultado da actuação de processos químicos, as suas caracterís-

ticas reflectem a natureza e o grau dos processos químicos que presidiram à sua formação 

em ambientes diversificados, num passado mais ou menos longínquo ou mesmo recente. 

A argila foi um dos primeiros produtos naturais utilizados pelo Homem em aplicações 

de fundamental importância, como é o caso da habitação. Existem testemunhos, na 

Mesopotâmia, de habitações e monumentos, datando de há mais de 10 000 anos, que 

haviam sido construídos com argila sob a forma de lama ou sob a forma de tijolo, ou 

melhor, adobe, feito de lama misturada com folhas ou palha e depois seco ao sol. 

Em muitas reacções de formação de argilas, são produzidas diversas fases a partir dos 

minerais e da água, isto é, a reacção dá origem a argilas e a outros minerais. As argilas 

formam-se numa gama de temperaturas entre 4ºC (fundo do oceano) e 400ºC (durante a 

alteração hidrotermal). O tempo em que as reacções decorrem varia entre algumas horas 

(em laboratório) até algumas centenas de milhões de anos (diagénese). Para além da 
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temperatura existe o factor químico que condiciona os campos de estabilidade dos minerais 

(Velde, 1992). 

As causas geológicas envolvidas na formação de minerais argilosos são as variações de 

temperatura e as variações químicas. Entre os vários minerais que se formam pela alteração 

de feldspatos e de plagioclases o destaque vai para a caulinite, um filossilicato hidratado de 

alumínio. O processo pelo qual o granito são é transformado numa matriz macia é 

designado por caulinização. 

No processo de alteração o feldspato transforma-se em caulinite mas existem outros 

minerais que fazem parte da rocha mãe, quartzo e micas (no caso do granito) para além de 

feldspato são e caulinizado. Se não se verificar a expulsão destes materiais, eles fazem 

parte de uma mistura constituída por quartzo, micas, felspato e caulinite a que se dá o 

nome de caulino. 

No caulino, além dos minerais referidos podem ocorrer muitos outros minerais 

menores ou acessórios tais como gibsite, montmorilonite, clorite, turmalina, fluorite, 

topázio, hematite, limonite e pirite. 

Existem muitos depósitos de caulino na Terra, cada um possuindo uma mineralogia 

diferente, não existindo dois depósitos iguais. As percentagens de ocorrência de cada 

mineral variam de depósito para depósito, dependentes da rocha mãe que lhes dá origem e 

do momento na evolutiva da sua alteração, no entanto para ser considerado um depósito de 

caulino, a caulinite terá de estar presente. 

A caulinite possui três polimorfos, diquite, nacrite e haloisite. Os dois primeiros são 

raros enquanto a haloisite é comum. Estes polimorfos distinguem-se entre si nas diferenças 

de empilhamento da unidade lamelar básica que consiste de uma camada tetraédrica unida 

a uma camada octaédrica de gibsite. Na caulinite, na diquite e na nacrite são comuns 

sequências regulares das unidades básicas. No entanto na haloisite, ocorrem sequências 

irregulares destas unidades sendo caracterizada pela sua natureza tubular em contraste com 

a natureza lamelar das partículas de caulinite (Velho, 1993). 

Quando o caulino ocorre no lugar onde se formou, isto é, não houve qualquer tipo de 

transporte e a caulinite encontra-se na sua posição espacial original designa-se de origem 

residual ou primária. Este material pode também ser transportado pela água e as suas 

partículas serem depositadas a maior ou menor distância do lugar onde se formam, em 
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depósitos de natureza lagunar, estuarina ou deltaica. Neste caso estamos perante depósitos 

de origem sedimentar ou secundária. 

A erosão e o transporte implícitos neste tipo de formação de caulino, reduz o tamanho 

dos cristais dos minerais acessórios, concentrando-os em fracções mais finas. Estes 

depósitos são formados por caulinite, mica, neste caso moscovite (a biotite é menos 

estável), quartzo (devido à sua estabilidade química) e feldspato (ocasionalmente) para 

além de outros minerais. 

O caulino bruto pode ter teores em caulinite inferiores a 40% e mesmo 30%, pelo que 

tendo em vista as aplicações industriais se torna necessário enriquecê-lo para valores que 

se podem situar entre 80% a 95%. 

Após a extracção, normalmente o caulino é sujeito a um processo de beneficiação afim 

de melhorar a qualidade e as propriedades reológicas. Os meios ou métodos utilizados para 

tratamento do caulino são, por exemplo: branqueamento, por adição de um agente químico 

redutor (tiossulfito de sódio a pH baixo, proporcionado por ácido sulfúrico) que dissolve o 

ferro complexável dos minerais ferríferos, naturalmente corados, e que é eliminado depois 

por filtração; ultraflutuação ou flutuação com espumas, que permite a separação de 

partículas extremamente finas de compostos de ferro e titânio, com o que se pode obter 

reflectâncias da ordem dos 90%; floculação selectiva, em que a caulinite é separada das 

impurezas a ela associadas por floculação da caulinite com o emprego de poliacrilamidas, 

mantendo-se as impurezas em suspensão; delaminação, que consiste na clivagem dos 

cristais espessos (“livres”) de caulinite em cristais menos espessos, e que permite que 

novas superfícies basais naturalmente mais brancas que as superfícies originais sejam 

expostas, tendo como resultado final, uma beneficiação da cor e das propriedades 

reológicas do caulino; filtração magnética, em que a suspensão de caulino ao passar por 

separadores magnéticos de alto campo (18 a 22 Kilogauss), sofre apreciável redução em 

partículas finas de óxidos e hidróxidos de ferro e óxidos de titânio e de mica preta e como 

tal evidenciará um branqueamento nítido da sua cor; calcinação, tratamento térmico a cerca 

de 1050ºC utilizado para melhorar a reflectância, aumentar a dureza e aumentar a 

opacidade dos caulinos, características particularmente importantes para os caulinos 

utilizados nas indústrias de borracha, plásticos e tintas (Velho, 1993). 

Em conclusão, o caulino pode ser designado como sendo uma argila uma vez que é 

constituído por caulinite, um mineral argiloso. Esta designação é relativamente enganosa, 
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porque, no estado bruto geralmente mais de 50% da composição do caulino são minerais 

não argilosos. No entanto, quando tratado, mais de 90% é constituído por caulinite. No 

campo, quando se observam cristais de caulinite ou quando se observam grãos de feldspato 

perfeitamente caulinizado há o hábito de os designar por caulino quando, no fundo, 

deveríamos identificá-los como caulinite. O problema está em ser economicamente 

impossível retirar todas as impurezas e ficar apenas caulinite. 

Caulinite é um conceito mais científico, e fechado. Caulino é um conceito mais 

alargado e envolve as impurezas. 

O caulino também pode ser definido como um mineral industrial. Um mineral 

industrial é todo o mineral ou rocha que é utilizado essencialmente em função das suas 

propriedades físicas mas também das suas propriedades químicas e, depois de ser sujeito a 

processos de tratamento mais ou menos complexos, é utilizado nos mais diversos sectores 

industriais (Velho, 2005). 

No mercado existem variadíssimos produtos de caulino definidos por uma designação 

ou referência e caracterizados por um conjunto de propriedades que por sua vez definem 

graus de qualidade. 

Ao nível das aplicações industriais, uma situação ubíqua é o facto do caulino ser 

comercializado na forma de pó. Para as indústrias de plásticos, tintas, borracha, papel, 

fertilizantes, entre outras, o caulino é definido como sendo uma carga, isto é, ele entra na 

composição da formulação com um intuito meramente económico. Este facto não é real 

uma vez que as cargas servem para modificar determinadas propriedades dos materiais 

sendo, por isso, designados por cargas funcionais. O caulino pode também ser utilizado 

como pigmento, neste caso em revestimento de papel. 
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CAPÍTULO 3 

MI�ERALOGIA 
 

3.1. Introdução 

O caulino é um material composto essencialmente de aluminossilicatos hidratados, 

como a caulinite, que apesar de ser o principal componente pode ser substituída ou estar 

associada a outros minerais. 

A caulinite é pois o mineral que domina e o responsável pelo valor comercial e 

tecnológico do caulino, daí se analisar somente a sua estrutura e as suas características 

mineralógicas e químicas deixando de parte os outros componentes. A fórmula estrutural 

da célula unitária de caulinite, Al4Si4O10(OH)8, corresponde à seguinte composição 

percentual aproximada: 13,96% de H2O; 39,50% de Al2O3 e 46,54% de SiO2 (Grim, 1968). 
 

3.2. Estrutura cristalina 

A caulinite é um filossilicato, como tal formado pelo ião Si4+ rodeado por um grupo 

tetraédrico de (O2-). A relação de raios iónicos entre o ião Si4+ (0,42Å) e o ião O2-  (1,40Å) 

é de 0,300, o que indica que a coordenação 4 será o estado estável dos grupos silício – 

oxigénio, ou seja esta é a unidade básica dos silicatos (Giese, 1988). 

Cinquenta por cento de cada ião O2- é neutralizado pelo catião central Si4+. Devido a 

este facto cada ião O2- tem tendência a ligar-se com outros oxigénios e silícios, de modo a 

matéria poder atingir a neutralidade. Os grupos tetraédricos estão unidos por três oxigénios 

compartilhados, formando folhas ou camadas infinitas em que a unidade que se repete é 

Si4O10, sendo esta a unidade básica (figura 3.1). 
 

 
Figura 3.1. Camada tetraédrica (Gomes, 1986) 
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Como o raio iónico do ião alumínio (Al3+) possui um valor muito semelhante ao do ião 

silício, tornam-se possíveis substituições recíprocas. 

Para além do grupo tetraedro existe um outro grupo, o octaedro. Este é formado no 

centro por catiões de Al3+ e nos seus vértices por átomos ou iões de oxigénio e iões de 

hidroxilo (OH-). Como o ião alumínio é trivalente, em cada três octaedros somente dois 

estão preenchidos por este catião, daí dizer-se que esta é uma espécie dioctaédrica (figura 

3.2). 

 
Figura 3.2. Camada octaédrica (Gomes, 1986) 

 

A sua estrutura é caracterizada por uma camada tetraédrica de Si4O10 ligada a uma 

camada octaédrica de Al4O4(OH)8 de modo a formar uma simples camada estrutural com 

7,2Å de espessura. Cada camada estrutural é constituída pela associação ou empilhamento 

de uma folha tetraédrica de sílica (SiO2) e de uma camada octaédrica de composição 

próxima da gibsite, Al(OH)3 (figura 3.3). O arranjo dos tetraedros é feito de tal modo que 

pode parecer um conjunto hexagonal mas o empilhamento das camadas não é, no entanto, 

perfeito, isto é, ocorre uma deslocação entre as camadas adjacentes o que diminui 

fortemente a simetria da caulinite (Brindley and Robinson, 1946). 
 

 
Figura 3.3. Modelo estrutural da caulinite (Gomes, 1986). 

 

A distribuição pelos planos atómicos e as respectivas cargas, no caso da caulinite isenta 

de substituição atómica isomórfica e, numa distribuição como esta, em que há 

compensação das cargas eléctricas, a carga eléctrica global por célula unitária será igual a 
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zero. Todavia a substituição atómica isomórfica é comum na caulinite (por exemplo, nas 

camadas tetraédricas um pequeno número de iões Si4+ pode estar substituído por iões Al3+ 

e consequentemente, a célula unitária correspondente passará a ter uma carga eléctrica 

residual). Esta carga eléctrica na caulinite em termos gerais, pode assumir valores situados 

no intervalo 0 – 0,2, que são baixos relativamente a outros minerais argilosos de 

composição química mais complexa e onde, portanto, as possibilidades de substituição 

atómica são mais amplas. 

Em média, num cristal de caulinite entram 40 a 50 camadas estruturais. Este número 

varia, podendo ser bastante inferior nas caulinites de baixa ordem estrutural, bem como 

superior nas de elevada ordem estrutural. 

Os planos entre as camadas 1:1 constituem um plano de clivagem mas esta clivagem 

não é muito fácil, como pode parecer à primeira vista, uma vez que existe uma camada de 

grupos hidróxilos numa das faces da camada e uma camada de iões oxigénio na outra 

camada imediatamente abaixo, sem haver interacção iónica (figura 3.4). 
 

 
Figura 3.4. Estrutura da caulinite segundo eixo x e ao eixo y (Deer, 1992) 

 

Na caulinite como em todos os minerais argilosos, nas camadas sucessivas os iões O2- e 

(OH-) encontram-se aos pares, um em oposição relativamente ao outro, formando-se uma 

ligação hidrogénio, O – OH, também designada por ligação hidroxila. A energia das 

ligações é relativamente alta, de tal modo que os grupos (OH-) são eliminados quando os 

minerais são aquecidos no intervalo de temperaturas 500 – 700ºC. Representando os 

grupos (OH-) água estrutural, sempre que ela é removida, a estrutura colapsa e proporciona 
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o desenvolvimento de um estado amorfo ou criptocristalino chamado metacaulinite 

(Gomes, 1979). 

Existem três tipos de forças para o estabelecimento da coesão entre camadas estruturais 

de caulinite: forças devido a ligações do tipo hidrogénio; forças do tipo Van der Waals; e 

forças electrostáticas, devidas a cargas eléctricas cristalinas ou a desequilíbrios na 

distribuição espacial dessas mesmas cargas (Souza Santos, 1989). 
 

3.3. Propriedades 

A estrutura da caulinite é resistente ao ataque químico da maioria dos líquidos 

corrosivos de modo que se comporta como um inerte em muitos meios agressivos, sendo 

este facto de grande importância industrial. 

Existem cristais de caulinite que se apresentam bem cristalizados, enquanto outros 

apresentam um certo grau de desordem. Esta ordem – desordem apresenta uma estreita 

relação com a origem geológica da caulinite. Caulinite formada sob condições genéticas de 

baixa temperatura tendem a apresentar-se desordenadas, enquanto a que ocorre em 

depósitos residuais apresenta-se bem ordenada (Plançon and Tchoubar, 1977).  

Na variedade mais desordenada, a substituição isomórfica é mais intensa (Al3+ por 

Fe3+, Fe2+, Mg2+ou Ti2+ , Si4+ por Al3+, Fe3+, Fe2+ ou Ti2+)  apresentando menor dimensão 

média dos cristais, maior capacidade de troca catiónica, maior superfície específica e maior 

viscosidade, que as variedades bem ordenadas. 

As substituições atómicas isomórficas podem ocorrer nas camadas tetraédricas e nas 

octaédricas, embora sejam mais frequentes nestas últimas, e são as responsáveis pela baixa 

carga eléctrica negativa das partículas de caulinite e portanto da sua pequena capacidade de 

troca catiónica. Outro factor importante refere-se à desordem espacial do Al octaédrico, 

que como já foi referido ocupa dois dos três octaedros. As lacunas octaédricas devem estar 

alinhadas regularmente numa direcção, mas em alguns casos elas estão distribuídas 

aleatoriamente podendo a estrutura evidenciar simetria pseudo-monoclínica. Esta simetria 

é típica da caulinite desordenada (Gomes, 1979). 

A carga eléctrica residual dos minerais argilosos, e portanto da caulinite, não resulta só 

da substituição atómica isomórfica mas pode também advir de lacunas ou omissões 

atómicas ou de ligações químicas partidas à superfície dos cristais. À superfície de um 

cristal podem residir cargas eléctricas de sinal positivo ou negativo numa relação 
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quantitativa que pode depender do pH do meio em que esteja o cristal, mas, em regra, as 

cargas negativas prevalecem sobre as positivas. 

 O mecanismo que rege a intercalação envolve ligações do tipo hidrogénio que se 

estabelecem entre os átomos com pares de electrões livres pertencentes às moléculas 

intercalantes e oxigénios ou grupos (OH) superficiais das camadas tetraédricas e 

octaédricas, respectivamente. Assim, a caulinite com carga eléctrica mais elevada é a que 

revela maior dificuldade de intercalação (Thomson and Cuff, 1985). 

As camadas estruturais da caulinite podem apresentar uma distorção que dá origem a 

uma simetria global ditrigonal devido ao facto das camadas tetraédricas e octaédricas, por 

terem dimensões diferentes, necessitarem de se adaptar ao melhor equilíbrio possível 

quando se empilham ou por terem sofrido deformações plásticas durante a sua génese. 

A interestratificação é um aspecto comum nos minerais argilosos, isto é, sequências de 

camadas estruturais do tipo 1:1 intercaladas com sequências de camadas estruturais do tipo 

2:1, ou vice-versa. Ocorrem frequentemente interestratificações do tipo caulinite – mica e 

caulinite – montmorilonite (Reynolds, 1980). 

A caulinite estruturalmente perfeita não possui catiões intercamadas. No entanto, como 

a caulinite resulta da alteração de micas e mais raramente de outros filossilicatos, tais como 

a clorite e vermiculite, durante o processo alguns catiões podem ficar presos entre as 

camadas. Isto pode explicar porque motivo a caulinite do tipo fire-clay pode apresentar 

resistência face à intercalação de certos compostos orgânicos e inorgânicos. A caulinite 

pode encerrar resíduos de estruturas modificadas que vão afectar a composição, a 

orientação e as ocorrências das sequências das camadas estruturais. Encontram-se por 

vezes resíduos de montmorilonite, de vermiculite e de mica incluídos em cristais de 

caulinite. 

Numa caulinite estruturalmente desordenada é possível a existência de elementos 

gasosos ou líquidos, presentes nas posições intercalares e que podem explicar os 

espaçamentos basais ligeiramente superiores aos normais de 7,2Å e que facilitam os 

deslocamentos aleatórios entre camadas estruturais adjacentes. Pode ainda ocorrer a 

precipitação de hidróxidos de Al, Fe, Mg ou de sílica amorfa nos espaços entre camadas 

modificando as propriedades características da caulinite. 

A ordem – desordem da caulinite influencia propriedades tais como a plasticidade, a 

viscosidade, a refractaridade, a sinterização, a resistência mecânica em verde e em seco, a 
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contracção em verde e em seco, a capacidade de revestimento em papel, a capacidade 

adsorvente, a capacidade endurecedora de elastómeros, entre outras. Trata-se portanto de 

uma matéria muito importante e que deve ser incluída no estudo da avaliação das 

potencialidades de determinado caulino (Kraus et al., 1972). 
 

Tabela 3.1. Informação geral sobre a caulinite (adapt. Deer et al., 1992) 

Informação Geral sobre a Caulinite 
Fórmula química Al2Si2O5(OH)4 

Composição Peso molecular: 258,16 g 
Alumina: 39,50% Al2O3; Sílica: 46,55% SiO2; Água: 13,96% H2O 

Cristalografia Relação axial: 
a:b:c = 0,5755:1:0,8253 
Dimensões da célula unitária: 
a=5, 14; b=8,93; c=7,37; z =2; α=91,8º; β=104,5º; γ=90,016º; 
Volume = 327,35 
Sistema cristalino: Triclínico 

Propriedades físicas Clivagem: (001) perfeita 
Cor: Branca 
Densidade: 2,6 
Dureza: 1,5 a 2 
Lustro: Baço 
Risca: Branca 

Propriedades ópticas Biaxial (-); a=1,553-1,563; b=1,559-1,569; c=1,505-1,55; 
Birrefringência: 0,0070 
2V (calculado) = 4º 
2V (medido) =24-50º 
Pleocroísmo: X =incolor a amarelo pálido; Y e Z =amarelo 

 

3.4. Haloisite, diquite e nacrite 

A haloisite é um outro constituinte do caulino, mas que nem sempre se encontra 

presente. É uma espécie do subgrupo da caulinite, caracterizada por possuir uma camada 

de moléculas de água entre duas camadas estruturais constituintes da célula unitária. A 

fórmula química é em tudo idêntica à da caulinite mas tem adicionada moléculas de água: 

Al4(Si4O10)(OH)8.4H2O. Trata-se de um tipo de água que a temperaturas entre 40ºC a 

100ºC ou sob pressões variáveis é removida, transformando-se a haloisite em meta-

haloisite, tendo esta uma fórmula química idêntica à caulinite. Apesar desta semelhança 

nas composições químicas verifica-se uma diferente morfologia ao nível das partículas, 

apresentando a caulinite partículas lamelares de perfil hexagonal ou irregular (figura 3.5) e 

a metahaloisite tubos ou rolos mais ou menos alongados e perfeitos (figura 3.6) 

(Churchman et al., 1972). 
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O hábito típico dos cristais de haloisite confere-lhe vantagens para certas aplicações em 

cerâmica ou para conversão em zeólitos, para uso como catalisador, mas também 

inconvenientes, por exemplo para certas aplicações no papel. Embora sejam estas as 

formas mais comuns, os tubos podem desenrolar ou associarem-se em agregados formando 

partículas lamelares ou anéis, esferas, entre outras. 

 

 
Figura 3.5. Imagem de microscopia electrónica de varrimento de caulinite 

(Churchman et al., 1972). 
 

 
Figura 3.6. Imagem de microscopia electrónica de varrimento de haloisite  

(Churchman et al., 1972) 
 

Os minerais diquite e nacrite são outros dois polimorfos da caulinite, possuindo uma 

diferente ordem de empilhamento. Pelo facto de serem raros não apresentam qualquer 

interesse industrial (figura 3.7). 
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Figura 3.7. Representação esquemática dos tipos de empilhamento para as  

camadas octaédricas da caulinite, da diquite e da nacrite  
(adapt. Zhang and Bailey, 1994 e Brindley and Robinson, 1946; Grim, 1968). 

 
3.5. Contaminantes 

Para além destes minerais argilosos a presença de contaminantes é uma constante nos 

caulinos e a sua relevância deve-se ao facto de eles afectarem a qualidade do produto final. 

Os óxidos de ferro e titânio imprimem ao caulino tons acinzentados e amarelados, 

desvalorizando o caulino. Dos óxidos de titânio o mais importante é a anatase e os óxidos 

de ferro ocorrem segundo hidróxidos geralmente goethite, magnetite e hematite. A pirite 

também pode ocorrer. O quartzo quando presente influencia a abrasividade do caulino. 

Podem também surgir turmalina, moscovite e montmorilonite (figura 3.8 e 3.9.). 

 
Granulometria________________CAULINO________________Granulometria 
Maior                                                                                                             Menor 

 
 

Figura 3.8. Distribuição dos minerais associados à caulinite em função da granulometria  
(Velho, 2003) 
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Figura 3.9. Distribuição mineralógica típica das partículas de granulometria inferior a 100 µm  
num caulino em bruto (Velho 2003). 
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CAPÍTULO 4 

GÉ�ESE DO CAULI�O 
 

4.1. Introdução 

Os minerais argilosos são aluminossilicatos hidratados que resultam da interacção da 

litosfera, hidrosfera, atmosfera e biosfera e que se formam durante a meteorização, a 

sedimentação e a diagénese. Tal como tudo o que nos rodeia, também as argilas 

apresentam o seu ciclo, o ciclo da argila (figura 4.1). A argila ocorre à superfície ou mais 

ou menos próximo da superfície da crusta terrestre e desaparece em profundidade. 

Desenvolve-se em ambiente sedimentar, durante a compactação / diagénese e resultado da 

meteorização. Daqui se conclui que nenhum mineral argiloso é restrito a um determinado 

ambiente geológico, ele pode ser formado em vários ambientes. 
 

 
Figura 4.1. Ciclo da Argila (Gomes, 2002). 

 

A caulinite como mineral argiloso que é não foge à regra. A caulinite forma-se à custa 

de rochas ricas em feldspatos, normalmente ricas em SiO2 e Al2O3, sejam elas granitos, 

pegmatitos, pórfiros, anortositos, gnaisses ou arcoses, por acção de dois processos 

principais que podem actuar isolados ou conjuntamente: acção hidrotermal e acção 



Caulino. Das Origens às Aplicações. Perspectivas Para o Século XXI. 

_________________________________________________________________________ 

 20 

meteórica. Na primeira situação os minerais primários sofrem hidrólise, que destrói a 

estrutura daqueles minerais e liberta os constituintes solúveis. Os minerais primários 

podem recombinar-se dando origem à caulinite e outros minerais que se podem manter no 

lugar de origem ou podem ser transportados para um ambiente sedimentar. Na segunda 

situação, os minerais primários resultantes da fragmentação ou desintegração da rocha 

mãe, são transportados para outros locais, onde são submetidos à hidrólise fornecendo os 

elementos químicos constituintes dos minerais argilosos (Murray, 1988). 

Na figura 4.2 encontra-se representado um esquema respeitante à formação de minerais 

do grupo da caulinite a partir da meteorização da rocha mãe. Note-se que a lixiviação e a 

oxidação também são processos que levam à formação de minerais do grupo da caulinite. 

A meteorização varia de acordo com vários factores, tais como: clima, geomorfologia, 

tectónica, vegetação, tempo geológico e natureza da rocha mãe. O caulino, é pois, um 

produto da alteração de minerais feldspáticos ou de minerais aluminossilicatos 

metaestáveis que se formaram sob condições de elevada temperatura. 
 

 
Figura 4.2. Formação de minerais do grupo da caulinite a partir da meteorização da rocha-mãe 

(adapt. Velde, 1992). 
 

A composição mineralógica de um caulino depende, fundamentalmente, do tipo de 

rocha mãe e do grau de alteração. No caso mais comum, o granito, o primeiro mineral a ser 

alterado é a plagioclase seguida do feldspato potássico (ortoclase), mais resistente. 

Enquanto a primeira se transforma em caulinite pura, a segunda altera-se dando origem a 

uma mistura de caulinite com mica muito fina. O quartzo permanece, praticamente 
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inalterado, as micas ou não se alteram ou, então, recristalizam para uma variedade segundo 

partículas muito finas. 

Do ponto de vista genético os caulinos são classificados, em termos gerais, em dois 

grandes grupos: residual ou primário e sedimentar ou secundário. Os primários são aqueles 

que se formam pela alteração de rochas ígneas ricas em feldspato e permanecem no local 

onde se formam. Os caulinos secundários são de origem sedimentar e sofreram um 

transporte desde o seu lugar de formação, tendo-se depositado em camadas ou corpos 

lenticulares, em associação com outras rochas sedimentares (tabela 4.1). 
 

Tabela 4.1. Classificação genética sumária do caulino 

 

 

 

 
 

Esta classificação não deve ser tida como rígida, pois existem muitos depósitos de 

caulinos formados por uma combinação de vários processos. 

 

4.2. Caulinos residuais ou primários 

A formação dos caulinos residuais ou primários, desde há muito tempo é discutida 

apontando-se a origem hidrotermal/pneumatolítica ou meteórica/supergénica como as 

hipóteses principais. Elas podem actuar isoladas ou, como muitos autores admitem, ambos 

os tipos de alteração se encontrarem presentes num determinado depósito de caulino, mas 

ser difícil a identificação de qual o predominante. Podem também existir outros processos. 

Charoy (1975) acerca do depósito de Ploemeur (França), colocou a hipótese da 

sobreposição de processos geneticamente diferentes, hidrotermal e supergénico, 

apresentando conclusões idênticas acerca do depósito de Cligga Head, na Cornualha. 

Bristow (1977) estudou os depósitos de caulino da Cornualha (SW da Inglaterra) e, se 

bem que persuadido da natureza hidrotermal dos depósitos intragraníticos mais 

importantes, modulou as suas conclusões tendo em conta os factos que argumentam sobre 

a natureza supergénica da alteração. Como necessária à formação de grandes depósitos 

económicos, ele invocou uma sequência de eventos sucessivamente profundos e 

superficiais. 

Caulinos primários 
ou 

Residuais 

Hidrotermal ou deutérica 
Meteorização 
Sulfataras 

Caulinos secundários 
ou 

Sedimentares 

Sedimentar 
Areia Caulinítica 
“Ball clay”, “Fire clay” e “Flint clay” 
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Não podemos dizer que a opinião de uns se aproxima mais da realidade do que a de 

outros, dizemos antes que cada caso é um caso. 

 

4.2.1. Acção hidrotermal e de meteorização 

A acção hidrotermal resulta da presença de águas quentes e ácidas contidas 

originalmente no magma e que “ascendem” à superfície ou que são aquecidas pela 

proximidade do magma ou pelo calor gerado por concentrações anormais de elementos 

radiogénicos. Os fluidos hidrotermais atacam quimicamente os minerais constituintes das 

rochas, que respondem a esta acção através do reequilíbrio com novas fases, havendo troca 

de elementos químicos entre os fluidos e as rochas. 

O desenvolvimento da caulinização é devido, portanto a emanações que se seguem à 

actividade ígnea. Num primeiro estádio, a greisenização, quando a massa magmática 

começa a arrefecer e a consolidar, vapores com alta pressão forçam a sua ascensão através 

do magma atacando algum do feldspato convertendo-o em sericite e quartzo, em seguida 

quando o magma granítico frio e mais consolidado sofre o efeito de vapores 

transportadores de boro (turmalinização), ou de flúor (fluoritização) convertendo-o 

respectivamente em granito com turmalina e granito com fluorite, por último quando a 

massa granítica ainda mais fria e mais consolidada á atacada por soluções quentes de ácido 

silícico que ascendem através de fracturas e diáclases atacando a pertite e alguma mica 

(silicificação) (Pirajno, 1992; Miranda, 1997; Bray and Spooner, 1983). 

Com a evolução do processo de alteração, outras soluções aquosas podem entrar no 

sistema, como por exemplo, as águas meteóricas ou correntes líquidas superficiais que 

circulam em fracturas e diáclases produzem a lixiviação das rochas e podem ser aquecidas 

ao percolarem em profundidade. 

A rocha fica cada vez mais fracturada e fragilizada o que favorece o desenvolvimento 

da alteração superficial, prosseguindo a caulinização por acção supergénica. Não há limite 

estrito entre as etapas da evolução duma massa granitóide, desde a cristalização magmática 

até à alteração meteórica. 

Os feldspatos são os minerais mais envolvidos no processo de caulinização, os 

felspatos sódio-potássicos e sódio-cálcicos decompõem-se, hidrolizam-se os metais 

alcalinos e alcalino-terrosos que são eliminados em solução e a sílica e alumina residuais 

recombinam-se para formar a caulinite e/ou haloisite. Durante este processo passa-se por 
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uma fase intermédia de mica moscovítica finamente dividida, podendo ser expresso pelas 

seguintes reacções: 

 

3KAlSi3O8       +       2H2O    →    KAl3O10(OH)       +       2K+ + 2OH- + 6SiO2 

   feldspato potássico               água               mica potássica                                             sílica 

4KAl3Si3O10(OH)2       +       10H2O  →    3Al4Si4O10(OH)8    +    4K+    +    4OH- 

mica                                  água                    caulinite                 potássio 

1,17NaAlSiO8       +       H+         → 0,5Na0,33Al2,33Si3,67O10(OH)8 + 4Na+ + 1,67SiO2 

              albite                                                        montmorilonite 

3Na0,33Al2,33Si3,67O10(OH)8 + H+ + 3,5H2O   →   3,5Al2Si2O5(OH)4 + Na+ + 4SiO2 

montmorilonite                                                            caulinite 

 

Este último grupo de equações apenas tem lugar para temperaturas baixas. As 

solubilidades dos elementos constituintes dos minerais são dependentes do pH. A alumina 

é insolúvel entre pH 4 e 10 enquanto a solubilidade da sílica aumenta com o aumento do 

pH. Os valores de pH da água situam-se entre 4 e 9, assim a alumina é insolúvel neste meio 

mas os elementos alcalinos e alcalino-terrosos são solúveis e móveis. A sílica por sua vez é 

parcialmente solúvel e consequentemente a caulinite é um dos minerais mais abundante 

nos solos (figura 4.3) (Miranda, 1997). 

A caulinite está também dependente da concentração de catiões no meio. A 

caulinização continua a evoluir tendo como principal fonte a água da chuva que se infiltra 

aproveitando as numerosas falhas e fracturas que a rocha possui. A água da chuva é neutra 

(pH=7) mas as acções de hidrólise e de hidratação sobre os minerais das rochas (onde 

dominam os silicatos) tornam estas águas superficiais com pH mais elevado, permitindo a 

remoção de elementos químicos mais móveis. 

 Os minerais argilosos que se relacionam com os processos hidrotermais ou 

supergénicos apresentam características diferentes. A origem hidrotermal ou deutérica do 

caulino apresenta como minerais percursores, o feldspato e a mica enquanto a contribuição 

supergénica é expressa pela transformação de caulinite em haloisite – 7Ǻ muito 

provavelmente como resultado de um enriquecimento em Al nas águas meteóricas. A 

destruição dos feldspatos dá origem a importantes quantidades de sílica e, uma vez que a 

solução inicial se encontra em equilíbrio com o quartzo, a sílica libertada precipita 

constituindo o preenchimento da fractura (filão ou veio de quartzo). Estes veios são o 
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resultado da caulinização e compartimentam a rocha para além da foliação e da fracturação 

favorecendo a infiltração das águas meteóricas em fases posteriores (Miranda, 1997). 

 

 
Figura 4.3. Solubilidade de Al2O3 e de SiO2 em função do pH (Miranda, 1997). 

 

4.2.2. Sulfataras 

Outro processo residual consiste na alteração das rochas durante o estádio final do 

vulcanismo por acção de fumarolas onde gases (CO2, SO3, etc.) e vapor de água quente 

(entre 90ºC e 300ºC) rico em enxofre atravessam a rocha, surgindo à superfície em forma 

de gases, nascentes de águas termais, entre outros. 

Neste tipo de depósito, a caulinite é acompanhada por sílica microcristalina ou 

criptocristalina em que a dimensão das partículas é muito próxima da das partículas de 

caulinite, de modo que é bastante difícil separá-la e conferindo ao caulino elevados índices 

de abrasividade. 

 

4.3. Caulinos sedimentares ou secundários 

O caulino é transportado por água ou vento de locais mais ou menos distantes onde ele 

havia sido formado e é depositado em lagos, pântanos e mares. O transporte é feito 

normalmente, em suspensão e a deposição é fundamentalmente mecânica. A caulinite, 

devido ao transporte, apresenta uma redução na dimensão média das suas partículas. Em 
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alguns casos esta é a única modificação em relação ao mineral original, mas podem ocorrer 

simultaneamente modificações químicas e estruturais. É o caso da reconstituição da 

composição e estrutura original por fixação de iões que tinham sido anteriormente 

removidos e que se encontram em maior concentração nas bacias de sedimentação. Pode 

também haver um mecanismo de degradação e ainda de síntese de novos minerais pela 

recombinação de iões de Si, Al, Fe, Mg, K e outros. A caulinite sofreu um processo de 

concentração e de refinação natural constituindo depósitos de grande extensão e de elevado 

interesse industrial (Kesler, 1963). 

Os caulinos sedimentares preenchem bacias tectónicas que normalmente marginam os 

maciços graníticos caulinizados para onde foram transportados os produtos da caulinização 

em condições paleomorfológico-climáticas favoráveis. 

Os caulinos sedimentares possuem em regra teores mais elevados em impurezas, como 

por exemplo TiO2 e Fe2O3, do que os caulinos residuais, uma vez que a erosão e o 

transporte reduz também a dimensão das partículas das impurezas, concentrando-os em 

fracções mais finas. 

A característica principal de um caulino sedimentar é que a caulinite constitui mais de 

60% do depósito e possui graus de brancura de diferentes níveis, mas suficiente para, após 

um processo de refinação e beneficiação, poder ser aplicada em diversos fins. 
 

Areias cauliníticas 

As areias cauliníticas resultam umas vezes da alteração dos feldspatos, de areias 

feldspáticas e de arcoses, in situ, pela acção de água em circulação ou devido à deposição 

conjunta de caulinite e areia. Estas areias possuem teores baixos em caulinite, inferior a 

20%, sendo o caulino explorado como subproduto. Depois de refinado e de beneficiado, é 

aplicado nos mais diversos fins enquanto a areia pode ser utilizada na construção civil, na 

indústria vidreira, em cimento cola, entre muitas outras aplicações. 
 

Ball clay 

Ball clay é uma argila muito plástica, com granulometria muito fina (50 a 90% das 

partículas têm diâmetro esférico equivalente menor 1 µm), de cor acinzentada, negra ou 

acastanhada e que passa a tons de marfim ou creme – claro após cozedura. A sua utilização 

em cerâmica deve-se não apenas à sua plasticidade mas também à sua elevada resistência 

mecânica em cru. 
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Além da indústria de cerâmica branca, particularmente a que produz faiança, grés 

sanitário, também a indústria de refractários sílico-aluminosos utiliza este tipo e 

refractários, devido aos teores relativamente elevados em Al2O3 e aos baixos teores em 

álcalis. 

Depois de submetidos a tratamentos adequados certos tipos de ball clay são utilizados 

como carga nas indústrias de plásticos e de borracha. Os teores de ball clay que se 

incorporam nas pastas cerâmicas para porcelana variam bastante conforme o tipo de 

porcelana. Assim, numa porcelana eléctrica onde a cor não é importante ao contrário da 

plasticidade, resistência mecânica e vitrificação, o teor em ball clay pode ir até 40%, 

enquanto que numa porcelana fina o seu teor não deve ultrapassar 7% (Velho, 2005). 
 

Fire clay 

Fire clay ou argila refractária é uma argila que suporta temperaturas da ordem dos 

1500ºC e que apresenta cores variadas, após queima, entre o rosa, o creme e o cinza. 

O termo fire clay é de origem inglesa e refere-se à refractaridade ou resistência 

piroscópica e ao modo de jazida. A refractaridade destas argilas advém da dominância da 

caulinite estruturalmente desordenada acompanhada de seu politipo diquite. 

É uma argila constituída essencialmente por caulinite (de média ordem estrutural) 

associada a quantidades ainda mais importantes nas variáveis de quartzo, mica, diquite, 

ilite, montmorilonite, interestratificado ilite-montmorilonite e matéria orgânica (Gomes, 

2002). É utilizada no fabrico de louça de mesa e de forno (stoneware) e de cerâmica 

ornamental. Os melhores graus de argila refractária devem ter um CPE (cone piroscópico 

equivalente) variando entre 33 e 35. Devem ser pobres em ferro e em alcalinos. 
 

Flint clay 

São argilas ainda mais refractárias que as fire clay, com outro modo de jazida e idade 

geológica, as refractory clays que compreendem a flint clay e a semiflint clay que sendo 

mais cauliníticas, são mais aluminosas até porque além de caulinite podem conter 

hidróxidos de alumínio (gibsite, boehmite ou diásporo). 

É uma argila dura, com uma estrutura densa e fractura concoidal. Desagrega-se em 

água, com dificuldade e tem pouca plasticidade. A origem desta argila é problemática, no 

entanto parece ter sido formada por acção de metamorfismo regional que transformou uma 

argila inicial, por exemplo, uma ball clay num material mais denso, como sucede no norte 
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de Espanha ou então, será devida a prolongada lixiviação e recristalização de certas argilas 

com remoção, em grande escala, dos seus elementos alcalinos, como sucede nos EUA 

(Missuri, Kentucky) (Gomes, 2002).  

 

4.4. Depósitos de caulino em Portugal 

Apesar da enorme extensão de afloramentos graníticos em Portugal, os depósitos de 

caulino estendem-se por uma área geográfica muito limitada, consistindo numa estreita 

faixa litoral entre Viana do Castelo e Peniche e que compreende depósitos de origem 

residual e sedimentar (figura 4.4). Esta região tem uma história relacionada com as 

primeiras unidades de implantação de fábricas de cerâmica em Portugal. Uma boa parte 

dos depósitos encontra-se encerrada, fruto da combinação do esgotamento das reservas e 

da pressão urbanística. 

 
Figura 4.4. Localização geográfica dos caulinos em Portugal 

(Gomes, 1986). 

Depósitos de Caulino 

• < 1m tons 
◦ 1-5 m. tons 
● acima de 5 m. tons 
○ distrito 
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Dos vários depósitos de origem residual conhecidos, todos estão localizados na 

plataforma litoral entre o norte de Aveiro e Viana do Castelo, mas apenas três estão a ser 

explorados: Outeiro (S. Vicente de Pereira Jusã, Ovar), Alvarelhos (Trofa) e Campados 

(Esposende). Entre os depósitos de caulino sedimentar são vários os que se encontram em 

exploração: Charrasqueira (Alvarães, Viana do Castelo), Barqueiros (Esposende), Sabrais 

(Peniche), Rio Maior, Alcanede e vários outros na região de Pombal (Roussas) e Leiria 

(Meirinhas), (Gomes et al., 1990). 

Existem depósitos em que a percentagem de caulinite é tão baixa que apenas se 

extraem os materiais mais grosseiros, areias e cascalhos.  

Em Portugal as argilas especiais, as argilas plásticas e refractárias do tipo ball clay, 

estão representadas por depósitos extensos situados na região entre Pombal e Leiria e pelos 

depósitos de Aguada (Anadia), que constituem uma importante matéria prima para a 

cerâmica de pasta branca, faiança e grés sanitário.  
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CAPÍTULO 5 

HISTÓRIA DO CAULI�O 
 

5.1. Breve história do caulino 

Caulino é o termo utilizado para denominar a rocha constituída essencialmente por 

caulinite, assim como o produto resultante do seu beneficiamento. 

A designação caulino deriva da expressão chinesa Kao ling que significa Alta crista, 

nome de uma colina da China Central perto da qual se explorava este material, que era 

utilizado no fabrico de objectos de porcelana, vários séculos atrás. 

O termo China Clay, data do século XVIII e era usado muitas vezes como sinónimo de 

caulino. Esta argila branca da província de Kingsi, na China, era utilizada para o fabrico de 

porcelana de mesa e objectos de arte. Actualmente esta designação está praticamente 

circunscrita ao Reino Unido que a utiliza para denominar as argilas provenientes da região 

da Cornualha e Devon. As argilas semelhantes que ocorrem noutras partes do mundo são 

denominadas caulino. 

O caulino pode ser considerado um dos mais importantes minerais industriais, tendo 

aplicação nos mais variados segmentos industriais. Embora ao longo do tempo a sua 

principal aplicação seja a cerâmica, as suas propriedades mineralógicas, químicas, físicas e 

tecnológicas permitem o uso por exemplo nas indústrias do papel, têxteis, cosméticos e 

farmacêutica, borracha, tintas, porcelanas, fertilizantes, plásticos, fibra de vidro e 

catalisadores. 

A fabricação cerâmica data do período neolítico, onde o homem pré-histórico já fazia 

cestos de vime com barro. Verificou, mais tarde que poderia usar somente o barro, 

surgindo a cerâmica. No ano 4000a.C. os Assírios já obtinham cerâmica vidrada. A 

porcelana surge na China da época Teng, é aperfeiçoada a sua produção culminando na 

época Ming com expansão e desenvolvimento até ao século XIX. O governo era o 

proprietário das cerâmicas que empregavam milhares de trabalhadores, tornando-se os 

objectos de porcelana uma importante mercadoria do comércio doméstico e internacional. 
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Por volta do século XVI a porcelana obteve grande desenvolvimento na Coreia e Japão 

e graças às importações pelas Companhias das Índias a Europa conhece peças artísticas de 

variadas formas e beleza. 

A produção europeia começa por copiar toscamente a porcelana oriental e só no século 

XVIII, com um domínio progressivo das técnicas de produção de porcelana e com a 

prospecção e selecção de novos jazigos de caulino, na Inglaterra, Espanha e Alemanha, 

começa a produção a equiparar-se à oriental. 

As primeiras amostras de caulino foram trazidas para a Europa por Père d’Entrecolles, 

um missionário jesuíta francês que estava na altura a trabalhar na China no início do século 

XVIII. As amostras foram estudadas em Paris pelo cientista R. A. Reamur (1683 – 1757) 

que revelou que a porcelana, de que se desconhecia na altura a sua composição, continha 

dois componentes essenciais, o caulino e a rocha granítica que ainda mantém a maioria dos 

feldspatos não alterados. 

As primeiras descobertas de depósitos de caulino na Europa foram em Aue, perto de 

Schneeberg, na Saxónia e em St. Yrieix, perto de Limoges, na França. Na Inglaterra o 

caulino foi descoberto na Cornualha por volta de 1750 por William Cookworthy, de 

Plymouth. Em 1768, este, patenteou o processo de fazer porcelana a partir de quartzo, 

feldspato e caulino, em que este último dava ao corpo cerâmico um vidrado branco 

transluzente. Estas matérias-primas foram encontradas primeiro em Tregonning Hill, perto 

de Breage, e depois em St. Stephens, em Brannel, perto de St. Austell (sede da 

multinacional Emerys), na Cornualha. As suas descobertas conduziram à produção de 

hardpaste ou porcelana verdadeira, em Plymouth e depois em Bristol. 

Os europeus, para obterem lucro comercial, necessitavam que a matéria-prima se 

encontrasse perto das indústrias pelo que foram descobertos jazigos de caulino no início do 

século XVIII em Inglaterra, na França e na Alemanha. 

Nos EUA, o caulino foi inicialmente extraído no estado da Georgia, no tempo colonial, 

e exportado por barco para Inglaterra. A empresa Wedgwood Pottery (fabricante que 

revolucionou a indústria da porcelana) abasteceu-se de caulino proveniente das colónias 

americanas. A partir do momento em que o caulino passa a ser extraído na Inglaterra a 

indústria extractiva dos EUA entra em colapso. Só em 1876 se recomeçou a extracção e 

actualmente, os depósitos de caulino da Georgia são dos mais importantes a nível mundial 

e representam 72% da produção de caulino dos EUA. 
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Alguns dos depósitos mais importantes localizavam-se, na altura, em territórios dos 

índios Cherokee, na região sul do actual estado da Carolina do Norte, nos condados de 

Jackson, Macon e Swain. Quem deu início à extracção foi Thomas Griffith, em 1767 e 

forneceu a empresa Wedgwood. Os Cherokees também utilizavam o caulino para fabricar 

peças de cerâmica (louça de barro) mas o seu maior interesse era a extracção de mica para 

fins ornamentais. 

Em 1876 com a retoma da extracção, resultante do ritmo de desenvolvimento industrial 

presente nos EUA, este depósito tornou-se o mais importante a nível mundial. 

Para a porcelana são necessárias três matérias-primas: o quartzo, o feldspato e o 

caulino. O quartzo é adicionado como carga e como formador do corpo cerâmico, o 

feldspato é aplicado fundamentalmente como fundente, enquanto o caulino por possuir 

plasticidade suficiente para ser trabalhado e conformado e cozer branco é o constituinte 

mais importante. Daí o interesse na sua extracção. 

O caulino da Cornualha é de excelente qualidade, sendo actualmente o segundo 

depósito mais importante do mundo. 

A cerâmica foi a primeira aplicação do caulino, pelo menos em termos industriais e a 

segunda é na indústria do papel, a qual é responsável por absorver cerca de 50% de todo o 

caulino consumido no mundo. No entanto, para atender às especificações requeridas pela 

indústria, grande parte tem que sofrer processos de beneficiamento. 

 

5.2. História do caulino em Portugal 

 

A história do caulino em Portugal está intimamente relacionada com a indústria de 

porcelana e de faiança. 

 

5.2.1. A região do Porto 

A região do Porto é muito rica em depósitos de caulino de excelente qualidade. A 

qualidade da pasta e o seu brilho foram o mote para a criação denominada “cerâmica 

portuense”. No século XVIII, num espaço de 30 a 40 anos surgem quatro grandes fábricas 

que marcam a produção daquela época, existindo dois importantes núcleos de cerâmica, 

um em Cimo de Vila (Santo Ildefonso, S. Lázaro e Santo André) e outro na zona das 

Virtudes (Massarelos, 1738, Miragaia, 1775). Após este primeiro período de crescimento, 
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entram em decadência após as invasões francesas, seguindo-se um novo recrudescimento 

desta indústria na cidade após as guerras liberais, que atravessam todo o século XIX e 

princípios do século XX. Nesta altura surgem outras unidades fabris que permitiram o 

estabelecimento de um importante núcleo ceramista: Fábrica de Santo António do Vale de 

Piedade, Fábrica do Cavado (Gaia), Fábrica da Afurada (1789), Fábrica do Carvalhinho 

(1821), Fábrica de Fervença (Gaia, 1824), Fábrica dos Grilos, Fábrica da Torrinha, Fábrica 

do Choupelo (Gaia, 1852), Fábrica do Senhor de Além (Gaia, 1856), Fábrica das Devesas 

(Gaia, 1865), Fábrica de Santo Ovídio (Gaia), entre muitas outras. Por volta de 1927 dá-se 

início à extinção das principais fábricas de cerâmica do Porto e de Vila Nova de Gaia. A 

decadência desta indústria deve-se ao gradual desuso da cerâmica na construção de 

edifícios, consequência dos gostos e das marcas da época, à influência da oferta 

proveniente do estrangeiro e ao facto desta indústria não se ter adaptado às mudanças. 

Mas desde sempre esta região estabeleceu uma forte ligação com o seu património 

litológico e se desenvolveu à custa da sua exploração e posterior utilização. 

Todo o Concelho de Matosinhos e cidade do Porto assentam num maciço granítico que 

se inicia a Oeste de Valongo e se alonga até ao oceano Atlântico, para Norte e Sul do Rio 

Douro, algumas vezes interrompido por antigos xistos metamórficos, pertencentes ao 

Período Pré-Câmbrico, ou então coberto por depósitos sedimentares do Período Terciário e 

Quaternário, mais recentes. 

O Monte de S. Gens, possante afloramento granítico, foi um local marcante na história 

do Concelho de Matosinhos. 

Desde a civilização castreja o Monte de S. Gens foi posto de vigia e defesa dos povos 

que circundavam a população. Do alto dos seus 448 metros, avistava-se uma panorâmica 

que se estendia do monte de Valongo até à foz do Rio Leça. Foi portanto aqui construída 

uma casa de Facho, casa térrea, pequena, de perpianho, com porta e postigo virados para o 

mar, onde o fecheiro observava a aproximação do inimigo e avisava imediatamente de 

qualquer embarcação suspeita que se aproximasse do litoral. Os sinais eram de fumo, se 

era de dia, ou fogo vivo, de noite. 

A Atalaia de S. Gens foi de facto estabelecida, como diz P. Agostinho de Azevedo 

“Aos 18 de Setembro de 1484 apareceram na Câmara do Porto, Gonçalo de Souto, juiz do 

Couto de S. João da Foz e João Fernandes, enviados pelos moradores da Foz do Douro, e 

disseram que eles todos estiveram presentes e estão sempre a mandamento desta cidade e 
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por seu mandado regimento faziam tudo o que lhes por os juízes e regedores era mandado 

e que se fora a S. João da Foz o ouvidar do julgado de Bouça (Matosinhos) e lhe mandara 

que do dito lugar da Foz enviassem certos homens cada semana a velar o monte de S. 

Gens”. 

Mais tarde no cimo deste monte foi construída uma capelinha onde se celebrava a Festa 

de N. Sr.ª de S. Gens. Encontramo-nos numa época em que conhecidas as potencialidades 

litológicas da zona, a exploração de pedreiras era uma das suas mais importantes 

actividades. Era um trabalho muito duro e muito longo, pois era desde o amanhecer até ao 

Sol se pôr, tendo uma hora de almoço no Inverno e duas a três horas no Verão. Assim a 

romaria à capelinha de S. Gens tinha a particularidade curiosa de marcar a mudança de 

horário. Neste dia, os mestres ofereciam a merenda aos seus operários, constituída por 

Broas de Páscoa, bacalhau frito, iscas e vinho. A 8 de Setembro repetia-se o mesmo 

cerimonial, para marcar o regresso do horário de Inverno. 

A imagem da N. Sr.ª de S. Gens, agora designada N. Sr.ª da Nazaré passou para uma 

nova capela que sofreu beneficiações de 1880 a 1898. 

Após várias negociações a posse das pedreiras do monte de S. Gens foi conseguida 

pela Câmara de Matosinhos para dele extrair a pedra para a construção do porto de 

Leixões. 

Em 1884 as pedreiras de S. Gens eram ligadas a Leixões por via-férrea, para transporte 

directo da pedra e transformando-se posteriormente num transporte de passageiros. 

A importância desta exploração é demonstrada pela atitude do Governo de Sua 

Majestade, que em 1885 mandou edificar nas proximidades do monte de S. Gens, um 

barracão com serventia hospitalar, para prestar assistência médica aos operários que na 

pedreira trabalhavam, devido ao surto de cólera que tendia a alastrar-se no país. 

Com a aplicação da rocha na obra de grande envergadura que foi a construção do porto 

de Leixões, que era essencial para o desenvolvimento de Matosinhos, foi destruído o 

monte de S. Gens e com ele todos os vestígios da Atalaia e da Velha Capelinha. 

Predominam no Concelho de Matosinhos dois tipos de granito: o da pedreira de S. 

Gens, de grão médio, grosseiro, de duas micas (biotite e moscovite) e o da Boa Nova 

constituído por granitos porfiróides com biotite. 

Nas regiões onde o relevo é muito acentuado, sobretudo em S. Gens (Sr.ª da Hora) e 

Esposade (Custóias) o granito é mais compacto e apresenta planos de divisão que 
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permitem o seu aproveitamento para o corte de esteios para ramadas, pedras para cantaria, 

cubos e paralelepípedos destinados à pavimentação de arruamentos, etc. (figura 5.1. e 5.2.).                                          

 
Figura 5.1. Pedreira de granito no Monte de S. Gens 

(htt://custoias.planetaclix.pt/inicio.htm) 
 

 
Figura 5.2. Antiga exploração de granito, pedreira, em Esposade (Dias, 1995) 

 

O granito não se apresenta com o mesmo aspecto em todo o concelho sendo em zonas 

como Santa Cruz do Bispo e em Guifões, bastante feldspático e pelo seu estado de 

alteração, desagregável e menos compacto. Na região granítica da Sr.ª da Hora e Custóias, 

os granitos apresentam-se bastante alterados, em áreas bastante extensas, resultante de 

factores erosivos, como águas pluviais infiltradas e sua diferença de temperatura durante o 

Inverno e Verão. A transformação do granito é tal que se apresenta transformado em 

caulino, denominando-se este processo de caulinização. Esta caulinização conduz à 

formação de grandes massas de caulino resultante da alteração do feldspato e de mica 

branca. A caulinização, segundo Sampaio (1969) processou-se a nível hidrotermal 

provocando uma desorganização dos feldspatos podendo ter continuado e progredido por 
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acções supergénicas provocadas pela infiltração e circulação de águas superficiais, uma 

vez que o índice de caulinização decresce com a profundidade (Sampaio, 1979). 

Estes jazigos encontram-se numa vasta formação caulinizada a norte do Porto, com 

particular importância os do interior do polígono, que tem por vértices Sendim, Custóias, 

S. Mamede Infesta, Ameal, Lapa e Ramalde (figura 5.3.). 

O aproveitamento dos abundantes depósitos de caulino na região do Porto e de Gaia, 

numa época em que o povoamento era bem menos denso que na actualidade, permitiu o 

desenvolvimento da indústria de cerâmica, constituindo um grande centro, no âmbito da 

política de industrialização de Portugal. 

O caulino foi explorado desde o início de século XX com vista ao seu aproveitamento 

para aplicação em diversos meios de fabrico.  

Durante décadas, os “montes caulinos”, elevações caracterizadas pela sua coloração 

muito clara, resultantes da exploração do caulino a céu aberto, foram uma marca 

significativa na paisagem da zona. 

 Além da formação caulinizada da Sr.ª da Hora, outras do mesmo tipo se encontram na 

região, nomeadamente Custóias, S. Mamede Infesta, Viso, Ramalde e Ameal. 

Datam de 1900 os primeiros trabalhos de exploração no Padrão da Légua. A extracção 

manual e os meios rudimentares de que dispunham não permitiram um desenvolvimento 

apreciável. Só mais tarde, nos anos 20, com o contributo do estudo geológico de J. M. 

Coon, ocorreu o reconhecimento mineiro desta formação, uma vez que defendeu a 

identidade genética que o depósito de caulino tinha com os da Cornualha e de Devon. 

Várias minas de caulino são exploradas, situadas nas freguesias de Custóias, S. Salvador 

(Matosinhos), S. Mamede Infesta e Ramalde (esta do Concelho do Porto). 

Em 1923 instala-se a Companhia Anglo Portuguesa de Caulinos “The Portuguese Clay 

Cª Ltd.” (anexo 1 e 2), que vai adquirindo progressivamente a exploração de minas 

situadas na freguesia de Custóias, de que era concessionário António Fernandes de 

Oliveira, com alvará de 18 de Fevereiro de 1922 e nas freguesias de Leça do Balio, Sr.ª da 

Hora e S. Mamede Infesta, cujo concessionário era António Guimarães com alvará que 

data de 5 de Setembro de 1928 (figura 5.4.).  
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Figura 5.3. Mancha caulinizada do norte do Porto (Sampaio, 1969) 

 

Esta área, que cobre praticamente toda a zona caulinizada a norte do Porto, foi 

englobada no Couto Mineiro de Matosinhos, explorado pelo concessionário “Companhia 

Anglo Portuguesa de Caulinos”, datando o seu alvará de 27 de Maio de 1931 (anexo 2). 

Perfaz este Couto Mineiro uma área de 662 hectares 30 ares e 20 centiares e possui 

reservas avaliadas em mais de 3 milhões de toneladas. 

A Companhia Anglo Portuguesa de Caulinos com os seus conhecimentos e 

equipamentos, abastece de caulino não só o mercado nacional, mas exporta largamente 

muitas toneladas (tabela 5.1.). 

Sendo a procura o factor que condiciona a produção, ao longo do tempo esta empresa 

teve a necessidade de aumentar as explorações mineiras e modernizar técnicas de 

tratamento para dar resposta às exigências do mercado.  

No início, o mercado Espanhol é o preferencial mercado exportador, no entanto de 

1937 a 1940 a produção diminui devido ao encerramento do mercado de Espanha, sendo 

compensada com a exportação para a Bélgica. Segue-se o período correspondente à 
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Segunda Guerra Mundial, onde é retomado o mercado Espanhol, devido ao fecho do 

Belga. 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Sr.ª da Hora (Dias, 1995)                                            Custóias (Sampaio, 1969) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viso de Cima (Sampaio, 1969) 
Figura 5.4. Explorações de caulino 

 

Com a regularização da estabilidade política e com o adicionamento ao Couto Mineiro 

de Matosinhos de novas concessões, perfazendo este uma área de mina de 934 hectares, 15 

ares e 9 centiares, a produção vai sucessivamente aumentando, elevando-se as vendas para 

o mercado nacional, principalmente Luanda, e exportação para os países Europeus, 

retomando-se o mercado Belga. 

Mas no final dos anos 60, as exigências das indústrias estrangeiras de papel, principais 

destinatárias do caulino exportado, são cada vez maiores, aos níveis da cor, da 

granulometria e da abrasividade. Obrigam a especificações muito mais rigorosas, a que os 
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métodos de lavagem já não satisfazem. Assim o mercado interno passa a ser o preferencial 

onde as imposições das indústrias do papel e da cerâmica são menores. 

 

Tabela 5.1. Principais países para onde o caulino do Couto Mineiro de Matosinhos era exportado. 
(Pedidos de Certificação de Exportação e Relatórios de trabalho) 

Anos Países  Anos Países  

1936 Espanha 1960 França, Itália, Bélgica, Suiça 
1937 Bélgica  Espanha e Alemanha 
1938 Bélgica 1961 França e Bélgica, Itália e Suiça 
1939 Bélgica  Espanha 
1940  1962 França e Bélgica 

a Espanha  Suiça e Espanha 
1945  1963 Itália 
1946 Espanha e Bélgica  França 
1947 Espanha 1964 Itália 
1948 Bélgica  França (pequena percentagem) 
1949 Bélgica e Holanda 1965 Itália 
1950 Bélgica, França Itália e Holanda 

Suíça e Alemanha 
 França (pequena percentagem) 

1951 Principalmente Bélgica 1966 Itália 
   França (pequena percentagem) 

 

É de notar que o consórcio Anglo Português foi durante décadas o principal 

responsável pelo desenvolvimento desta indústria extractiva e de tratamento, quer pelas 

suas instalações, quer pela mão-de-obra utilizada (tabela 5.2.). 

 

Tabela 5.2. Número de empregados do Couto Mineiro de Matosinhos (Autos de visita da D.G.M. e 
 S.G. - Circunscrição Mineira do Norte) 

Anos Nº de Empregados Anos Nº de Empregados 
1942 96 1954 181 
1945 96 1956 190 
1948 160 1958 260 
1949 150 1959 270 
1950 181 1960 280 
1952 181 1961 300 

 

O número de empregados justificou o pedido realizado pela empresa, embora não 

concedido, da instalação de uma escola para os seus filhos. 

A preocupação pela utilização de processos modernos, mais rentáveis e, pelo bem-estar 

dos seus numerosos empregados, terá sido o sucesso desta Companhia. 
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Só o caulino da Sr.ª da Hora é lançado no mercado como caulino lavado, caulino 

100%, ao contrário dos outros jazigos que produzem caulino em média 30%. 

O caulino extraído em Viso de Cima é satisfatório para a maioria das utilizações sendo 

particularmente conveniente para carga de papéis de boa qualidade e também para o 

fabrico de faianças e porcelanas industriais e eléctricas; o seu teor em ferro é baixo mas a 

presença de titânio, ainda que em quantidades insuficientes confere-lhe tonalidade na 

cozedura que a porcelana fina não consente. O teor em álcalis, ligeiramente elevado, reduz 

também a sua refractaridade. 

O jazigo de Custóias é bom para porcelana branca de boa qualidade devido, aquando 

cozido, ter maior brancura, menor retracção e muito maior refractaridade, por ter um teor 

em titânio nulo e baixo teor em álcalis. A plasticidade é muito elevada e apresenta uma 

granulometria fina, característica que o torna apto para carga de papéis de boa qualidade. 

A Companhia Anglo Portuguesa de Caulinos também é concessionária de explorações 

em Viana do Castelo, cujo caulino tem boa qualidade para porcelana fina uma vez que 

possui elevada plasticidade, brancura e refractaridade. O caulino de granulometria mais 

fina tem uma excelente aptidão para carga em papéis de qualidade. 

A colocação no mercado interno e externo deste caulino representou uma apreciável 

fonte de riqueza nacional. Nos anos anteriores a 1945 a produção de caulino lavado era em 

média de 12500 toneladas por ano, começando a subir em 1945 e atingindo valores 

elevados de 1951 a 1962, devendo-se a um acréscimo das vendas para o mercado nacional 

e maior exportação para a Europa. Mas a concorrência dos produtos estrangeiros 

oficialmente protegidos e em melhor situação geográfica, fez baixar as exportações e 

consequente diminuição da produção, situação que continua a agravar-se nos anos 

posteriores e só retomada nos anos 70 (tabelas 5.3. e 5.4.). 

Grande parte deste caulino destinava-se à indústria do papel, em menor percentagem 

para a cerâmica e só uma pequena parte para produtos químicos tais como adubos e, a 

partir de 1978 para a produção de fibra de vidro. 

Ciente das exigências crescentes do mercado a nível das propriedades do caulino, a 

companhia instalou um laboratório completamente equipado, para um controlo eficaz dos 

caulinos produzidos e para se fazerem as correcções necessárias de forma a obter o produto 

final com as características pretendidas. O objectivo principal era a produção de caulinos 
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especiais, cujo consumo vinha a crescer espectacularmente, e que o país importava em 

larga escala. 

 
Tabela 5.3. Valores de produção de caulino do Couto Mineiro de Matosinhos (Relatórios de 

trabalhos) 

Anos Caulino lavado 
(toneladas) 

Caulino nº 6 
(toneladas) 

Anos Caulino lavado 
(toneladas) 

Caulino nº 6 
(toneladas) 

1968 14800  1979 25582 4410 
1969 11865 5125 1980 28431 4500 
1970 15818 6813 1981 30665 9180 
1971 11652 6078 1983 29963 7184 
1972 13527 6726 1984 32959 7000 
1973 14519 7951 1985 28300 8151 
1974 18195 7981 1986 38365 (C. Bruto)  
1975 16352 6676 1987 47490 (C. Bruto)  
1976 17387 6158    
1977 20900 8458    
1978 24334 8532    
 

Tabela 5.4. Evolução de encargos da Companhia Anglo Portuguesa de 
Caulinos (Relatórios de trabalhos) 

 1973 1974 1975 1976 
Tonelagem vendida 14519 18484 16333 17387 
Total dos salários 3211 5768 7590 - 
Fuel oil – kg  ($) .68 1.34 1.35 2.06 
Evolução dos preços - 12,6% 22,3% - 
Energia eléctrica  ($) .61 .635 .684 .894 

 

A Companhia Anglo Portuguesa de Caulinos, em 1973, consciente dos seus problemas 

tecnológicos e laboratoriais, procurou assistência técnica junto do maior grupo mundial 

deste ramo – a English China Clays Ltda. e estabeleceu com ele uma nova sociedade. 

Separa-se assim a APCV – Anglo Portuguesa de Caulinos de Viana, SARL, da exploração 

do Couto Mineiro de Matosinhos (anexo3). 

Na década de 80 aumentou a variedade de utilizações de caulino, diminuindo a 

aplicação para papel, onde as características eram cada vez mais rigorosas, e para a 

cerâmica, mas compensado com a indústria química, da borracha, tintas e fibra de vidro 

(tabela 5.5.). 

A forte concorrência de caulinos espanhóis e a tendente substituição do caulino pelos 

carbonatos aplicados na carga do papel, começou nos anos 80 a comprometer a exploração 

neste local. Associou-se a este facto a perda de reservas a favor da construção de edifícios 

habitacionais. 
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Tabela 5.5. Destino do caulino extraído (1977 a 1985) (Relatórios de trabalhos) 

Anos Papel 
(%) 

Cerâmica 
(%) 

Outras utilizações 
(%) 

1977 62 22,5 15,5 
1978 60,64 27,09 12,27 
1979 56,7 30,3 12,9 
1983 56 32 14,9 
1984 59,1 30 10,7 
1985 61,5 30 8,5 

 

A estimativa das reservas do Couto Mineiro de Matosinhos apontava para uma duração 

de dezenas de anos, mas a sua localização periférica da cidade do Porto, zona de potencial 

expansão urbanística, comprometeu desde cedo a sua exploração. Já em 1952 a construção 

de importantes instalações do quartel de infantaria nº 6, fez perder toda a faixa a sul da 

circunvalação, onde o minério era de melhor qualidade (anexo 4).  

A preocupação das autoridades estava centrada no crescimento urbanístico, como se 

pode verificar no traçado de ruas que pretendiam servir habitações e descurando acessos 

que viabilizassem a exploração de caulino (anexo 5). 

A primeira extracção de caulino centrava-se na zona entre o Viso e Monte dos Burgos, 

dela ficaram como marca na paisagem os perigosos e mosquiteiros lagos que se encontram 

hoje plenamente urbanizados. A ocupação urbana que se verifica na zona reduziu 

significativamente as reservas, limitando as explorações a Viso de Cima e Custóias, tendo 

sido esta a última a ser explorada. Assim a Companhia Anglo Portuguesa de Caulinos 

SARL, em 1985, entendeu transmitir à APCV – Anglo Portuguesa de Caulinos de Viana as 

concessões integradas no Couto Mineiro de Matosinhos, formando-se uma só sociedade – 

SMCV – Sociedade Mineira de Caulinos de Viana, Ltda, tendo-se transferido a sede 

administrativa da Sr.ª da Hora para Viana e iniciando-se o princípio do fim deste Couto 

(anexo 6). 

A urbanização circundante à exploração aumentou significativamente e isto trouxe 

consigo a contestação da população aos incómodos causados pela extracção, tais como 

nuvens de poeira amarela que afectavam as pessoas, provocando acidentes e alergias, 

situação a que a empresa sempre deu resposta conduzindo a alterações no processo de 

extracção e de tratamento (anexo 7). 

Como já se esperava a forte pressão urbanística impossibilitou a exploração de caulino 

o que resultou, em 1988, no abandono de todas as concessões da SMCV. 
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 O Couto Mineiro de Matosinhos foi durante muito tempo o maior produtor de caulino 

de Portugal e embora as suas reservas estivessem longe do esgotamento, o 

desenvolvimento urbanístico da zona onde se situava acabou por paralisar a sua extracção 

(figura 5.5). 

Uma das razões de sucesso desta exploração foi a visão empreendedora e inovadora da 

Companhia Anglo Portuguesa de Caulinos, que se manteve reconvertendo-se em 1991 na 

Companhia Anglo Portuguesa de Caulinos, SA, uma empresa de Gestão de 

Empreendimentos Imobiliários, que comercializou os projectos urbanísticos dos terrenos 

que continham, acabando assim definitivamente qualquer sonho de aplicação industrial 

deste caulino (anexo 8). 

 

 
Figura 5.5. Urbanização do Couto Mineiro de Matosinhos 

 

5.2.2. Viana do Castelo 

Viana do Castelo é uma cidade chave na indústria do caulino. No século XVIII surgiu 

nesta cidade um dos centros cerâmicos mais qualificados de Portugal. Aqui eram 

produzidas faianças que através das suas decorações procuravam imitar porcelanas 

preciosas que os marinheiros portugueses tinham importado para a Europa, pela primeira 

vez. No desejo de competir com a porcelana e por um processo especial do qual faz parte a 

adição de caulino, surgiu um tipo de faiança especialmente fina, a faiança “sonante”, 

verdadeiramente “vibrante”. 
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No início do fabrico, além de louças, fizeram-se utensílios ricamente pintados para 

farmácias, igrejas e mosteiros. A pintura dessa época era sobretudo monocromática: azul 

ou “vinoso” isto é, uma cor de vinho púrpura. Este trabalho floresceu, sobretudo com a 

exportação para o Brasil a partir do próprio porto de Viana. 

Os novos produtos de Viana são rigorosamente uma variante da porcelana e não mais 

uma louça tradicional. É um tipo de louça resistente e tão pesada como a porcelana que era 

usada nos hotéis no tempo dos nossos avós (Queirós, 2002). 

Das várias regiões de Portugal o Norte sempre se distinguiu pela qualidade e valor 

artístico dos seus produtos de faiança e o distrito de Viana do Castelo assume lugar 

preponderante, graças ao finíssimo caulino proveniente do abundante barreiro de Alvarães, 

no Concelho de Viana do Castelo. A louça de Viana pintada à mão sobre fundo leitoso, é 

altamente apreciada pelos coleccionadores, pela variedade e originalidade das formas e da 

decoração (figura 5.6.). 

 

 
Figura 5.6. Louça de Viana 

 

5.2.3. Vista Alegre 

Em Portugal, a história do caulino também se encontra estreitamente relacionada com a 

história da Vista Alegre, famosa pela sua cerâmica de alta qualidade. O seu fundador foi 

José Ferreira Pinto Basto que recebeu a licença de construir a fábrica de cerâmica pelo rei 

D. João VI, em 1 de Julho de 1824. Pinto Basto tivera conhecimento, anos antes, de que, 

naquele local haviam sido encontradas matérias-primas que constituíam a génese da 

porcelana, o caulino. Devido ao facto de o caulino ali extraído não ter a qualidade 

desejável e de as jazidas serem reduzidas para os propósitos de fabricar peças em porcelana 
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de elevada qualidade, os primeiros tempos foram dedicados à produção de objectos de 

vidro – muitos deles ornamentados com ouro e de uma perfeição invejável – e de 

cristalaria lapidada. 

Este terá sido o primeiro período da Vista Alegre, entre 1824 e 1834, durante o qual se 

desenvolveram experiências que levaram a que, em 1832, fruto da prospecção de caulino 

no Porto e Aveiro, a fábrica fosse capaz de produzir loiças de pasta suficientemente boa 

através da cozedura a elevadas temperaturas (figura 5.7.). As peças terão sido tão belas que 

por volta dessa data, foi proibida, durante 20 anos, a exportação de matérias-primas para a 

produção de porcelana. O caulino extraído dos valados de S. Vicente de Pereira, Ovar, era 

carregado por juntas de bois até ao Puxadouro de Válega, onde era embarcado e 

transportado, ria abaixo até Ílhavo (Queirós, 2002). 

 

 
Figura 5.7. Porcelana Vista Alegre 

 

Seguiu-se o período apelidado como áureo, iniciado em 1835 e que se desenvolveria 

até 1852. Foi nesta altura, após a descoberta de consideráveis jazidas de caulino, que as 

peças da Vista Alegre conheceram o seu expoente máximo em termos de perfeição e 

riqueza de linhas, dando-se especial destaque ao serviço de um artista de renome na época, 

François Chartier Rousseau, o primeiro mestre de pintura e director da escola da fábrica, 

que ao cobrir as peças de cores, quase ocultando o branco da porcelana, aplicou o método 

adoptado pela reputada fábrica francesa, Sèvres, propriedade do monarca Luís XV 

(Sandão, 2002).  

 

5.2.4. Outros Centros 

Em Coimbra houve um importante centro cerâmico aproveitando os caulinos da 

região, de origem sedimentar. Terá sido graças às apreciadas porcelanas da China, que 

eram trazidas pelas naus dos marinheiros portugueses na época dos descobrimentos, que 

surgiram as bonitas peças pintadas a azul e branco. Em 1788 foi concedida a Domingos 
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Vandelli a licença para estabelecer a sua fábrica de cerâmica em Santa Clara e em 1810 

havia 14 fábricas de louça fina em Coimbra. 

Não podemos esquecer outros pequenos centros cerâmicos que foram criados devido à 

existência de caulinite. Dentre eles destaca-se a fábrica do Juncal criada por José 

Rodrigues da Silva em 1770 tendo-lhe sido concedido o título Real Fábrica do Juncal em 

1784. Nessa altura fabricavam-se peças destinadas a uso doméstico, como louça de copa e 

altar e azulejos. Em 1811, José Luís Fernandes da Fonseca é o novo administrador 

industrial tendo-lhe sucedido em 1837, na propriedade e na direcção da fábrica José da 

Fonseca e posteriormente José Calado da Fonseca. Esta unidade fabril viria a encerrar em 

1876. A Real Fábrica do Juncal sofreu indirectamente influência da Fábrica do Rato 

(Lisboa) através de um dos seus operários, ido desta para o Juncal, para além da influência 

exercida pela louça de Coimbra. O segundo mestre foi o pintor José Luís Fernando da 

Fonseca que de Coimbra foi para aquela fábrica em 1781. A manufactura era, na 

generalidade, de peças destinadas a uso doméstico, normalmente decorada a dois tons 

vinosos, escuros, mas com a agilidade que padroniza a sua tipologia até ao encerramento 

da fábrica (Martins, 1997). 

Outra fábrica que foi fundada com o objectivo de aproveitar a caulinite existente na 

zona foi em Alencarce de Cima (Soure). Tratou-se de uma unidade fabril de faiança que foi 

fundada no século XIX pelo Dr. Francisco Lourenço Tavares de Ornelas natural de 

Condeixa (Coimbra). A Fábrica de Porcelana de Alencarce de Cima foi encerrada no final 

do século XIX. A caulinite era extraída junto a Alencarce e de Podengos mas estava muito 

contaminada por quartzo finamente granulado o que prejudicava a qualidade das peças. 

Estas duas unidades fabris, exploraram ainda outro tipo de caulino, mas por virtude da 

ausência de qualidade da caulinite extraída e pela própria composição dos depósitos, a 

actividade fabril ficou fortemente condicionada. Nos depósitos sedimentares a caulinite 

encontrava-se misturada juntamente com mica e quartzo o que tornava o caulino abrasivo 

sendo difícil a separação da caulinite das restantes impurezas. 

Lisboa deve ter sido o mais importante centro cerâmico de Portugal no século XVIII. 

A mais célebre de todas as fábricas foi a Fábrica do Rato, 1767, onde se produziam 

estatuetas decorativas, potes, boiões, entre outros (figura 5.8.). Mas muitas outras fábricas 

se estabeleceram das quais se destacam as seguintes: Fábrica da Travessa dos Ladrões 

(1769), Fábrica da Panasqueira (1776), Real Fábrica da Bica do Sapato, Fábrica Constança, 
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Fábrica da Viúva de Lamego (1849), Abrigada, Fábrica de Alcântara. A região de Lisboa é 

muito rica em argila vermelha e caulino de origem sedimentar (Sandão, 2002). 

 

 
Figura 5.8. Real Fábrica do Rato 
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CAPÍTULO 6 

APLICAÇÕES  
 

6.1. Introdução 

O caulino possui um conjunto de propriedades físicas e químicas que lhe permite uma 

utilização variada. Embora não seja o mineral industrial mais versátil ele apresenta uma 

diversidade de aplicações significativa. A indústria da cerâmica foi a que primeiro usou o 

caulino, para o fabrico da porcelana, faiança e sanitários. Segue-se a indústria do papel 

utilizando o caulino como carga funcional e mais tarde como revestimento. São estas as 

principais indústrias utilizadoras deste mineral, mas existem muitas outras. 

 

6.2. Papel 

Ao longo da história do Homem houve a necessidade constante de encontrar um 

suporte aos registos escritos. O primeiro marco na história do papel consistiu na descoberta 

do papiro no início da era cristã, pelos egípcios. Outros se lhe seguiram, como a descoberta 

de um papel preparado sobre uma tela de pano esticada por uma armação de bambu, no 

início do séc. II d.C., na China. Até ao séc. XII, os árabes eram os únicos produtores de 

pergaminho, que forneciam directamente o ocidente. A arte de fazer papel foi difundida 

pelos cruzados que regressaram da Síria e Palestina. Embora o preço do pergaminho fosse 

elevado, era o único material de confiança para os escribas, tendo sido a descoberta da 

imprensa que anulou o pergaminho de couro em prol do pergaminho de trapos, nome pelo 

qual era designado o papel nas leis castelhanas. 

A era moderna do papel inicia-se no séc. XVIII, para a qual contribuiu a descoberta da 

pasta de madeira, a concepção da máquina contínua de produção de papel, a invenção da 

máquina rotativa em contínuo e a introdução de produtos químicos e novas máquinas mais 

eficazes. Fabricam-se actualmente dezenas de diferentes tipos de papel, existindo mais de 

200 divididos em quatro grupos: 
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Papéis para fins gráficos Jornal, revistas, envelopes, livros, catálogos, papéis de escritório 
Papéis de embalagens “Kraft” para sacos de grande capacidade (saco de cimento), 

embalagens para alimentos (chocolate, manteiga, …), sacos de 
pequena capacidade (embalagens de frutos, legumes, …), papel 
ondulado. 

Papéis para cartões Caixas dobráveis (cosmética, sapatos, perfumaria …) 
Papéis industriais e especiais Cigarro, filtro, termo-sensível, dieléctrico, cheque, mata-borrão. 

 
O papel é constituído essencialmente por celulose mas outros componentes se 

associam, como produtos químicos e minerais que melhoram a sua qualidade. 

A adição de minerais ao papel é uma técnica muito antiga considerada actualmente 

indispensável para se obter papel de qualidade. Em 1787, na Inglaterra, Samuel Hooper 

patenteou um conjunto de minerais que incluíam o talco, o “alabastro” (gesso) e o “plaster 

de Paris” (gesso parcialmente desidratado, denominado hemidrato). Mais tarde, em 1790, 

Hooper patenteou um caulino para fazer “papel branco”. Em 1800, Mathias Koops utilizou 

chumbo para melhorar a cor de alguns papéis de impressão. O problema na altura era obter 

papel branco (Velho, 2003). 

No branqueamento da pasta utilizava-se cloro gerado a partir de sal (cloreto de sódio) 

pela adição de dióxido de manganês e de ácido sulfúrico. Apesar do tratamento, as fibras 

permaneciam amareladas havendo a necessidade de aplicação de minerais. Foi, então, que 

se começou a utilizar o caulino, matéria-prima muito abundante na Europa. Os minerais 

passaram a ser designados por cargas minerais uma vez que o objectivo principal era 

apenas melhorar a cor. Aliada a este aspecto os minerais, porque eram bastante mais 

baratos que as fibras celulósicas, começaram também a serem vistos como substitutos das 

fibras. As cargas minerais são indispensáveis hoje em dia nos mais diversos tipos de papéis 

e a sua utilização constitui hoje um campo científico de alta tecnologia. É por este motivo 

que elas deixaram de ser designadas por cargas e passaram a denominar-se por cargas 

funcionais uma vez que elas incutem determinadas características tidas actualmente como 

indispensáveis.  

 

Vantagens da aplicação dos minerais no fabrico de papel 

A primeira razão da utilização dos minerais é económica, uma vez que o preço dos 

minerais é muito inferior ao da fibra celulósica e a aplicação de minerais não hidratáveis 

aumenta a produtividade e conduz a uma poupança de energia, quer na secagem do papel 

quer na refinação, que se reflectem num mais baixo custo global de produção. 
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A aplicação de mineral tem também como finalidade melhorar a estrutura e a formação 

da folha. O mineral incorpora-se na massa colmatando os vazios da folha e modifica a sua 

estrutura. Por outro lado, o mineral melhora a opacidade, a lisura da superfície do papel, a 

inércia das folhas e, também o grau de brancura. Assim, diminui o índice de mão, as 

resistências à ruptura, ao rebentamento e ao rasgamento e a permeabilidade ao gás. Há no 

entanto que ter em conta que o aumento da incorporação de minerais melhora a lisura da 

folha, melhorando consequentemente o brilho, a retenção da tinta e a opacidade mas 

conduz também a uma redução da propensão ao empoeiramento e da resistência mecânica 

da folha. Esta redução encontra-se relacionada com a dimensão das partículas da 

componente mineral podendo ser contrariada utilizando minerais com partículas mais 

grosseiras ou modificando as suas partículas através de um pré-tratamento químico, ou 

então, aumentando a energia introduzida no processo de refinação. 

A escolha do tipo de mineral a aplicar depende portanto das suas características 

intrínsecas e estas vão determinar a viabilidade da produção do tipo de papel desejado. 

As propriedades exigidas a um mineral são as seguintes: elevado grau de brancura, 

inércia química, baixa ou nenhuma abrasividade, preço compatível, facilidade em 

constituir suspensões, ter partículas muito finas, compatibilidade com outros minerais, 

elevado índice de refracção, peso específico baixo, elevado coeficiente de difusão da luz e 

elevado poder opacificante, adequada absorção de óleo e baixa necessidade de agentes de 

retenção (Velho, 1989). 

Os minerais podem ser classificados em duas categorias. Os minerais comuns, que são 

caracterizados por um compromisso entre os aspectos económicos e os objectivos 

esperados em termos de propriedades dos papéis. Os minerais especiais que dão ao papel 

melhorias significativas em determinadas propriedades, como as ópticas e de impressão. 

Para além da incorporação da componente mineral é necessário revestir a superfície do 

papel com uma suspensão que controle o comportamento da tinta, permitindo uma impres-

são de melhor qualidade uma vez que transforma a superfície rugosa e macro porosa do 

papel numa face uniforme e micro porosa. Esta calda de revestimento é constituída por 

80% – 90% de pigmentos minerais finos com uma distribuição dimensional das partículas 

<2µm e por 10% – 20% de adesivos bem como de produtos auxiliares, que melhoram as 

propriedades reológicas da suspensão. Os pigmentos utilizados no revestimento melhoram 

também o grau de brancura do papel, o seu aspecto e lisura (Williams, 1997). 
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A tecnologia do papel encontra-se tão desenvolvida que é impossível utilizar os 

minerais sem controlar as suas propriedades no caso de se querer produzir papéis de 

elevada qualidade. Não existe o mineral perfeito, cada um possui características positivas e 

negativas e é em função do balanço entre elas que é utilizado no papel. 

 

Caulino em papel 

O caulino foi, desde sempre, a matéria-prima fundamental, tanto como carga funcional, 

como pigmento no papel. As suas características muito peculiares, nomeadamente, a forma 

lamelar das partículas da caulinite, o grau de brancura, a inércia química e a fácil 

adaptação aos processos de fabrico, tornaram-no óptimo para o fabrico do papel. As 

características dos diferentes tipos de caulino condicionam a sua aplicação.  

As folhas ficam com menor índice de mão e com muito baixa permeabilidade ao ar, ao 

contrário do caulino calcinado em que a sua estrutura em agregados, volumosa e porosa é 

responsável pela formação de folhas com maior índice de mão, com maior permeabilidade 

ao ar e mais porosa. Esta maior porosidade cria um maior número de interfaces o que vai 

provocar a dispersão da luz. Assim, o caulino calcinado é um eficaz opacificante. 

A distribuição dimensional das partículas (fracção <2 µm) e o grau de brancura são 

propriedades importantíssimas que diferem nos diferentes tipos de caulino, servindo de 

características para a divisão em 6 classes de acordo com o seu grau de qualidade.  

O de mais baixa qualidade é denominado de flutuado pelo ar, por resultar de um 

processo de refinação em meio seco com utilização do ar. Estes caulinos são bastante 

grosseiros, com percentagens de partículas inferiores a 2 µm na ordem dos 12% e 75% e 

com valores de brancura entre os 75% e os 85%. 

No extremo oposto encontra-se o processo de refinação em meio húmido, dando 

origem ao caulino comum propriamente dito, e que, dependendo do grau de refinação, 

apresenta partículas abaixo de 2 µm em valores superiores a 60% e com graus de brancura 

entre 83% e 86%. 

Outro caulino é o delaminado, com qualidade elevada, com percentagens de partículas 

abaixo de 2 µm superiores a 80% e com um grau de brancura de cerca de 90%. 

Existe ainda o caulino designado muito especial, que apesar de não possuir um grau de 

brancura tão elevado quanto o caulino delaminado, é bastante fino (mais de 90% das 

partículas com diâmetro esférico equivalente inferior a 2 µm). 
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O caulino calcinado é aplicado apenas em tipos especiais de papéis geralmente 

associado a outros minerais. 

Finalmente, há que referir também as variedades sintéticas de caulinos pertencentes ao 

grupo de caulinos estruturados quimicamente, que tentam compensar o baixo coeficiente 

de dispersão da luz que os outros caulinos (à excepção do calcinado) apresentam. 

Em síntese, à medida que se vão obtendo caulinos com maior grau de brancura as 

partículas são cada vez mais finas. 

A eficácia óptica depende da porosidade interna e externa, isto é, das dimensões dos 

poros que se encontram no interior da folha e à superfície. As partículas de hábito lamelar 

apesar do elevado nível de empacotamento que apresentam, são responsáveis por papéis 

com poros de elevada dimensão, quer internos quer externos. Quando se compara com o 

perfil do papel só com fibra, verifica-se que a incorporação de minerais aumenta a 

porosidade interna e externa. 

A resistência mecânica do papel é extremamente importante e uma vez que a 

incorporação de minerais a diminui, a indústria procura encontrar minerais que a afectem o 

menos possível. Diferentes caulinos afectam a resistência do papel de modo diferente e a 

opacidade e o grau de brancura que os diferentes caulinos imprimem ao papel a um nível 

constante de resistência mecânica pode diferir dos valores obtidos quando as comparações 

forem feitas a uma taxa fixa de incorporação mineral. O caulino delaminado, apesar de 

possuir partículas de caulinite com elevada superfície específica, por serem fortemente 

lamelares, são menos deletérias em termos mecânicos (Velho, 2003). 

A lisura do papel é também uma característica importante pois ela controla outras 

características como o brilho e a qualidade de impressão em especial na impressão jacto de 

tinta. A vantagem do caulino delaminado para este efeito deve-se às suas partículas terem 

maior superfície específica e maior parâmetro de abertura da distribuição. 

Cada tipo de caulino possui vantagens e desvantagens e a sua utilização vai depender 

dos objectivos pretendidos para o papel e do modo como o tipo de caulino se adapta ao 

processo de fabrico (tabela 6.1.). 

Além do caulino ser utilizado como carga funcional, ele também é usado para 

revestimento. Neste caso existem quatro grupos de caulinos de acordo com os valores do 

grau de brancura, da granulometria e dos processos de tratamento, que são: normal ou 

comum, delaminado, muito especial e especial, incluindo-se neste último grupo caulinos 
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mate, calcinado, e estruturado quimicamente. Em cada um destes grupos podemos ter 

ainda várias classes, com base na qualidade.  

Os graus de brancura dos caulinos de revestimento de menor categoria correspondem 

aos topos de gama como carga funcional e, em relação à granulometria produzem-se hoje 

caulinos com 100% de partículas com dimensões médias entre 0,3 µm e 0,1 µm.  

 

Tabela 6.1. Comparação entre caulinos de diferentes qualidades. 

Propriedade da 
folha 

Adição de caulino fino de alta 
qualidade 

Adição de caulino de baixa 
qualidade 

Grau de brancura Melhorada Melhorada mas apenas com as 
melhores pastas branqueadas 

Opacidade Grande aumento Pequeno aumento 
Resistência Grande redução com elevados 

níveis de incorporação 
Pequena redução 

Absorção de tinta Grande aumento Algum aumento 
Penetração de tinta Grande redução Reduzida, mas menos com o caulino 

fino 
Lisura Melhorada com elevado nível de 

incorporação 
Melhorada com elevado nível de 
incorporação 

Brilho Aumento considerável Algum aumento 
Espessura Aumentada Aumentada 
Retenção Boa se aplicar um agente catiónico Sempre boa 
Economia Muito mais barato que a pasta mas 

tem problemas de resistência o que 
limita o nível de incorporação 

Muito mais barato que a pasta. 
Possibilidade de aplicação de níveis 
elevados de incorporação. 

 

Podem-se definir as seguintes regras: 

- À medida que a granulometria diminui, verifica-se um aumento do brilho, a diferença 

entre o brilho da folha e o brilho da impressão diminui, exigindo o emprego de maior 

quantidade de agente de colagem e diminui a opacidade. 

- Para granulometrias equivalentes os caulinos delaminados dão melhor qualidade de 

impressão que os caulinos não delaminados. 

- À medida que a percentagem de sólidos na suspensão aumenta, as suspensões com 

caulino delaminado apresentam maiores problemas reológicos do que as suspensões 

com caulino comum. 

O caulino delaminado é aplicado preferencialmente em revestimento com baixa 

gramagem porque é vantajoso em termos de brilho e lisura, sendo utilizado em papéis de 

revistas que produzem superfícies bastante irregulares. No entanto, à medida que a 

gramagem vai aumentando o caulino delaminado deixa de ser eficaz. 
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A distribuição dimensional das partículas de caulinite pode ser facilmente manipulada 

obtendo-se caulinos delaminados finos, médios e grosseiros. Destes, importa salientar o 

grosseiro porque melhora substancialmente a qualidade de impressão. 

Os caulinos muito especiais são usados para dar brilho à superfície do papel e, por isso 

têm de ser muito finos. O principal factor que influencia o brilho de um papel é a dimensão 

das partículas de caulinite, assim para o fabrico do papel de elevado brilho são utilizados 

caulinos ultrafinos. Este tipo de caulino é cada vez mais procurado mas muito dispendioso 

devido aos processos complexos de refinação que exige. 

Um dos caulinos especiais é o caulino mate que dá à superfície do papel características 

mate, com um brilho muito baixo. Este caulino é parcialmente delaminado sendo 

constituído por partículas de grandes dimensões (50% <2 µm) e apresentando um grau de 

brancura mais ou menos aceitáveis. 

O caulino calcinado imprime um volume maior no filme de revestimento devido à sua 

estrutura porosa e uma redução na densidade aparente. As interfaces ar - partícula 

difractam a luz levando à melhoria da opacidade enquanto a reflexão nas interfaces conduz 

à melhoria do grau de brancura. A utilização deste caulino melhora a receptividade da tinta 

sem prejuízo no brilho e na qualidade de impressão. Quando utilizado em papel de baixa 

gramagem sem revestimento, aumenta o coeficiente de dispersão da luz, aumenta o grau de 

brancura e diminui o tom amarelo, diminui a penetração de tinta e aumenta a lisura do 

papel calandrado (Williams, 1997). 

Os caulinos estruturados quimicamente são produzidos através da agregação de 

partículas finas de caulinite através do uso de produtos químicos ou por reacções de 

precipitação. Estes caulinos são uma alternativa ao caulino calcinado, uma vez que são 

bastante menos abrasivos, são mais porosos e mais finos mas os agregados são menos 

estáveis. A remoção de partículas ultrafinas por agregação química conduz a um 

revestimento com numerosos microvazios, formados no interior dos próprios agregados ou 

como resultado das características muito especiais de empacotamento das partículas. Estes 

vazios também reduzem a densidade de revestimento o que melhora a capacidade de 

revestimento e as propriedades ópticas (Curtis, 1999). 

Usando técnicas de estruturação química é possível produzir pigmentos compósitos que 

contenham mais de um tipo de partícula mineral, que no seu conjunto melhoram as suas 

propriedades. 
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A maioria dos caulinos contém uma proporção significativa de partículas ultrafinas que 

não dispersam a luz de um modo efectivo. A remoção destas partículas por processos 

mecânicos melhora a qualidade dos produtos. 

A tabela 6.2. apresenta as propriedades que alguns graus de qualidade de caulino 

proporcionam ao papel e em que tipos de papel se aplicam mais. 

 

Tabela 6.2.Influência nas propriedades dos papéis revestidos. 

Caulino Propriedades que induzem no papel Aplicação 
Caulino comum 
grosseiro 

Grau de brancura, reologia e brilho 
aceitáveis 

Revestimento de elevada 
gramagem em especial em 
papéis brilhantes de revistas 

Caulino comum 
médio 

Cor e grau de brancura bons. Brilho, lisura 
e receptividade da tinta e reologia 
excelentes 

Papel acetinado e papel de 
cartão de elevada qualidade 

Caulino comum 
muito fino 

Grau de brancura e retenção da tinta bons. 
Brilho e reologia excelentes 

Papel “LWC” (baixa 
gramagem de revestimento 

Delaminado Propriedades ópticas excelentes.  
Brilho, lisura e retenção de tinta bons 

Papel “LWC” 

Muito especial Receptividade de tinta uniforme, retenção 
de tinta e lisura excelentes. 
Grau de brancura e brilho elevados 

Papel revestido de elevada 
qualidade (elevado brilho) 

Calcinado Grau de brancura e opacidade excelentes. 
Bom revestimento. Melhora a qualidade de 
impressão, melhora a receptividade da tinta 

Praticamente em todos os tipos 
de papel e de cartão sendo 
utilizado como substituto de 
outros pigmentos (extensor) 

 

A maioria dos caulinos pode ser considerada como sendo manipulado pois a nível 

granulométrico (morfologia, dimensão e distribuição dimensional) eles são fortemente 

controlados, no entanto num caulino designado manipulado o controlo da distribuição 

dimensional das partículas é feito ao nível de toda a gama de dimensões e não apenas a 

alguns intervalos ou no corte superior. 

Uma outra aplicação do caulino no fabrico do papel é em controlo de resina. Para este 

efeito utiliza-se um caulino muito fino, tratado quimicamente, e que possui um valor muito 

elevado de superfície específica o suficiente para adsorver a resina, desde que esta seja 

aniónica. Este tipo de caulino pode também ser utilizado adsorvendo o lixo aniónico em 

solução tornando o agente de retenção mais eficaz. 
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6.3. Borracha 

A borracha sintética consiste numa mistura de elástomero e de aditivos que lhe 

conferem propriedades adequadas. A produção da borracha começa pela selecção do 

elastómero, da componente mineral (reforçante ou extensora), dos químicos que 

promovem o cruzamento dos polímeros e dos vários aditivos que misturados, irão dar um 

composto com as propriedades desejadas. A mistura destes componentes é a fase seguinte 

que consiste na moagem, extrusão e calandragem. O processo final é a vulcanização onde o 

composto passa de termoplástico para termofixo, isto é torna-se num produto duro. A 

vulcanização converte uma substância plástica e moldável numa outra que se torna flexível 

e elástica, à custa de cruzamentos na matriz polimérica do elastómero. Assim, a 

vulcanização aumenta a resistência à tracção, a rigidez, a resistência à abrasão e diminui o 

alongamento e a solubilidade (Morton, 1987). 

A maior parte dos elastómeros resulta da polimerização de uma solução ou de uma 

emulsão. Esta última proporciona uma distribuição de pesos moleculares mais vasta do que 

a polimerização de uma solução. 

Os elastómeros mais utilizados são os seguintes: borracha natural, SBR (borracha 

estireno-butadieno), BR (borracha polibutadieno), IIR (borracha butilo), CR (neopreno), 

NBR (borracha nitrilo), EMP e EPDM (borracha etileno propileno e borracha etileno 

propileno dieno), IR (poliisopreno) e borracha silicone, entre outros. Existem também 

outros tipos que são produzidos para resolverem problemas específicos, ocupando 

essencialmente nichos de mercado. É o caso dos seguintes elastómeros: fluoelastómeros, 

polisulfuretos, borracha uretano, borracha poliacrilato, entre outros (Eirich, 1978). 

Em geral a borracha contém cerca de 5 % em peso de aditivos químicos mas, além 

destes é habitual conter também componentes minerais com valores na ordem de 10-15 

vezes o dos aditivos. A maioria dos minerais usados hoje em dia incute ao produto final 

benefícios que contribuem para o incremento do processamento ou para melhorar 

determinadas propriedades da borracha. 

As propriedades exigidas aos minerais aplicados na produção da borracha são: a 

distribuição dimensional das partículas, a superfície específica, a estrutura e a actividade da 

superfície. 

Quando a dimensão da partícula do mineral é superior à distância entre as cadeias 

poliméricas, gera-se uma área de tensão localizada, podendo conduzir à ruptura da cadeia, 
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durante a flexão ou alongamento. São pois evitados minerais com dimensões superiores a 

10 µm. Minerais com partículas entre 1 µm a 10 µm são usados como extensores, não 

exercendo qualquer efeito nas propriedades da borracha. Os minerais semi-reforçantes, 

como possuem partículas que variam entre 0,1 µm a 1 µm, promovem as propriedades 

mecânicas da borracha. Os minerais com partículas de dimensão mais pequena (0,01 µm a 

0,1 µm) são considerados verdadeiramente reforçantes. 

Se o mineral apresenta um valor elevado de superfície específica funciona bem como 

reforçante, pois gera uma maior área de contacto disponível. Como esta propriedade 

depende da forma da partícula, minerais com partículas lamelares apresentam uma maior 

superfície disponível para se estabelecer o contacto com a borracha que as partículas 

esféricas de igual valor de diâmetro médio equivalente. O caulino possui partículas de 

hábito lamelar que se alinham com as cadeias poliméricas do elastómero durante a mistura 

e processamento contribuindo para o reforço. Caulinos de elevada qualidade atingem 

valores na ordem de 20 m2/g a 25 m2/g (Ciullo and Hewitt, 1996). 

A estrutura de um agregado é definida pela forma, densidade e dimensão e é 

determinante na sua acção reforçante. Quanto mais um agregado se desvia da forma 

esférica e maior é a sua dimensão, maior é a sua estrutura. Quanto mais elevada é a sua 

estrutura maior é o seu carácter reforçante. Parte da sua estrutura é destruída durante o 

fabrico da borracha, interessando portanto aquela que permanece após o processamento, ou 

seja, a estrutura persistente. É esta que vai afectar as propriedades finais da borracha. 

A actividade específica da superfície do mineral é função das naturezas física e 

química da sua superfície e do potencial para a reacção entre o elastómero e os locais 

activos da superfície do mineral. Os componentes minerais apresentam uma relativamente 

baixa superfície activa, mas que pode ser compensada com a tecnologia de tratamento da 

superfície, através da adição de agentes de ligação como o silanol (que se encontra à 

superfície da partícula) e que por sua vez se ligam também ao elastómero, durante a 

vulcanização. Este processo conduz a um aumento da resistência à tracção, uma melhoria 

da resistência à abrasão e uma melhoria na dispersão das partículas na mistura polimérica. 

 

Caulino em borracha 

As propriedades dos caulinos na borracha são determinadas, essencialmente, pela  



6. Aplicações 

_________________________________________________________________________ 

 57 

forma, dimensão média e distribuição dimensional das partículas, pelas propriedades da 

superfície das partículas, o seu estado de agregação, pelo pH e pela composição química. 

O efeito principal da forma lamelar da partícula é o de aumentar a viscosidade e a 

rigidez da borracha, dando elevada estabilidade dimensional ao material bem como 

superfície suave. Em borrachas vulcanizadas, a forma lamelar das partículas está associada 

com elevados valores de módulo de ruptura e de dureza. 

A resistência nos produtos vulcanizados encontra-se estreitamente relacionada com a 

distribuição dimensional das partículas. Os caulinos muito finos tornam-se componentes 

semi-reforçantes dando elevada resistência à tracção e à abrasão ao material. Por outro 

lado, os caulinos mais grosseiros contribuem menos para o reforço podendo ser utilizados 

nas situações em que a dureza não é decisiva. 

Destas propriedades a mais importante é a distribuição dimensional das partículas e o 

seu estado de agregação. De facto, partículas pequenas tendem a produzir um maior 

reforço relacionado com o facto delas se aproximarem da dimensão das partículas 

constituintes da borracha. 

Por outro lado, o caulino possui a qualidade de ser facilmente humedecido e disperso 

na borracha, criando-se deste modo as condições óptimas para se produzirem reacções 

fortes caulinite-borracha. Assim, quanto mais fino for um caulino, maior é o módulo de 

ruptura, o efeito reforçante, o endurecimento e maior o tempo de vulcanização. 

Os caulinos aplicados na borracha, de acordo com as propriedades que lhe conferem, 

designam-se duros e moles. Existe também o caulino calcinado que tem sido cada vez mais 

utilizado nesta indústria. 

 

Caulinos duros 

Um caulino duro é um caulino muito fino, que apresenta uma elevada resistência à 

tracção, boa resistência à abrasão e ao rasgamento e endurece compostos não vulcanizados 

produzindo uma menor taxa de vulcanização. Este caulino produz um material com menor 

energia de ressalto e uma diminuição da taxa de extrusão que é directamente proporcional 

ao aumento da incorporação de mineral. 

Os caulinos duros são utilizados em produtos variados com o objectivo de redução de 

custos e quando a resistência à abrasão não constituir uma variável importante, tais como 

os produtos para fins domésticos ou pessoal, esponjas, borracha dura, brinquedos, sapatos. 
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Caulinos moles 

Um caulino mole é um caulino muito grosseiro que confere à borracha menor 

elasticidade e maior resistência à abrasão, produzindo um módulo de ruptura baixo, menor 

resistência à tracção e torna maleáveis os compostos não vulcanizados. 

São aplicados em materiais como sapatos e solas, tubos, isoladores de fios eléctricos, 

luvas e pneus. 

 

Caulino calcinado 

A calcinação reduz a afinidade pela água possuindo os caulinos calcinados teores em 

humidade inferiores a 0,5%. Muitos processos contínuos de vulcanização são operados sob 

baixa pressão hidrostática e se a água se encontra presente, este facto pode conduzir á 

formação de bolhas e a um aumento da porosidade. Devido ao facto de independentemente 

dos valores elevados de temperatura e humidade as suas propriedades se manterem, este 

caulino é aplicado principalmente no isolamento de cabos eléctricos, vedantes e 

calafetantes, nas moldagens de utensílios domésticos e em extrusões, em produtos de 

vulcanização contínua a baixa pressão (tabela 6.3.). É também usado como componente em 

moldes de borracha para aplicações farmacêuticas. 

 

Tabela 6.3. Propriedades e aplicações típicas do caulino calcinado (Ciullo and Hewitt, 1996) 

Propriedades Produtos 
Elevado grau de brancura Isolamentos de cabos eléctricos 
Elevada estabilidade dimensional Vedantes e calafetantes 
Baixa absorção de água Moldes para produtos farmacêuticos 
Elevada resistividade eléctrica Vulcanização contínua 
Baixa permeabilidade de gás e água Extrusão 

 

Os requisitos fundamentais para que um caulino seja aplicado na indústria da borracha 

são os seguintes: não deve possuir matéria orgânica e deve ter teores em cobre e em 

manganês muito baixos (inferiores a 0,001% e a 0,02% respectivamente). Acima destes 

valores estes dois elementos actuam como retardadores da vulcanização. Para além disso, é 

importante a distribuição dimensional das partículas a partir da qual se classificam os 

caulinos em moles e duros (tabela 6.4.). 
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Um caulino duro deve ter 90% das partículas abaixo de 2 µm e apenas 3% mais 

grosseiras que 5 µm. O caulino mole deve ter apenas 60% de partículas inferiores a 2 µm e 

cerca de 20% mais grosseiras que 5 µm. 

Um caulino duro deve possuir um grau de brancura ISO acima de 77%, turbidez 

semelhante à do caulino Dixie, altura da coluna líquida entre 70% e 80% da coluna inicial, 

percentagem de partículas de diâmetro esférico equivalente abaixo de 2 µm de 87%, teor 

em cobre inferior a 0,001% e um teor em manganês inferior a 0,02%. 

 

Tabela 6.4. Distinção entre caulino duro e caulino mole 

Caulino mole (%) Diâmetro  
(µm) 

Caulino duro  
(%) A B C 

>10 0,1 8,3 6,6 1,2 
10 – 5 2,8 12,4 9,2 8,2 
5 – 4 1,5 4,5 4,2 4,2 
4 – 3 2,3 6,3 5,7 6,5 
3 – 2 3,4 8,6 8,9 9,4 
2 – 1 9,0 17,1 18,4 15,4 

1 – 0,5 19,0 17,2 16,2 16,0 
<0,5 61,9 25,1 30,8 39,0 
>5 2,9 20,7 15,8 9,4 
<2 89,9 59,4 65,4 70,5 

 

Em geral, tanto os caulinos duros como os moles devem apresentar a menor 

percentagem possível de partículas grosseiras, que são expressas como o resíduo que fica 

retido no peneiro 300 mesh (53µm). Valores elevados de elementos grosseiros reduzem a 

resistência a tracção, provoca fendas de ruptura prematuras e provoca falhas dieléctricas 

em materiais isolantes, entre outros aspectos. A quantidade de material retido no peneiro 

300 mesh em materiais que contenham caulino não deve ultrapassar os 3,5%, no entanto, 

em materiais com elevada quantidade de mineral aquele valor deve ser inferior a 0,3%. 

A presença de micas influencia desfavoravelmente as propriedades mecânicas das 

borrachas. As zonas de arrancamentos apresentam partículas de mica solidárias com a 

goma parecendo estarem dispostas paralelamente ao plano de tracção antes da ruptura. Este 

facto é função das faces estarem mal cobertas pela goma constituindo zonas de menor 

resistência ou a clivagem fácil constituir um plano de deslizamento privilegiado. 

Também caulinos que contenham montmorilonite não são adequados para reforçadores 

de borracha devido à presença de água entre as suas camadas basais que é eliminada à 

temperatura de vulcanização, produzindo peças de textura esponjosa. 
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Para além da mica e da montmorilonite, a presença de sílica livre influencia também 

desfavoravelmente a acção do caulino, devido à sua elevada abrasividade. 

Elementos químicos como o manganês, o ferro e o cobre são nocivos ao 

envelhecimento das propriedades dos materiais de borracha natural causando uma rápida 

perda de resistência à tracção após somente alguns dias. 

O valor de pH pode ser determinante na relação goma/caulino devendo este apresentar 

um valor óptimo de pH situado entre 7 e 8. Caulinos com valores de pH alcalino 

incrementam o reforçamento. Caulinos com pH ácido estão associados com menor 

vulcanização o que pode levar a um menor grau de reforçamento. A resistividade eléctrica 

dos materiais com caulinos alcalinos é menor que no caso dos caulinos ácidos (tabela 6.5.). 

 

Tabela 6.5. Influência do pH e da origem do caulino nas propriedades da borracha (Velho, 1995). 

 Caulinos 
Residuais 

Caulinos 
Sedimentares 

Menos fino  Fino 
pH>7 

Fino 
pH<7 

Fino 
tratado 

pH>7 pH<7 

 
pH<7 

 
pH<7 

Propriedades 
Elevada resistência á tracção X X X   X X 
Elevada resistência ao 
rasgamento 

X X X   X X 

Elevada resistência à abrasão X X X   X X 
Elevada estabilidade 
dimensional 

X X X X X X X 

Elevada resistividade eléctrica   X     
Baixa absorção de água   X     
Produtos 
Mangueiras e tubos X X X X X   
Revestimento de cabos  X X X    
Moldes gerais X X  X X X X 
Moldes para sapatos X X    X X 
Produtos gerais de borracha X X X X X X  
Vulcanização contínua   X  X   

 

As partículas de caulinite são caracterizadas por apresentarem características 

hidrofílicas, oleofóbicas e organofóbicas. A fim de melhorar a compatibilidade entre as 

partículas e os polímeros, isto é, incrementar a fixação, por adsorção, entre a componente 

mineral e o polímero, costumam-se adicionar substâncias orgânicas específicas. Os 

caulinos, cobertos por estas substâncias, tornam-se hidrofóbicos comportando-se como 

entidades orgânicas (Dai and Huang, 1999). 
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Quando os caulinos ou outros componentes minerais são tratados com estas substâncias 

verifica-se uma diminuição da viscosidade permitindo, ao mesmo tempo, uma maior 

percentagem de incorporação mineral e melhorando, também a dispersão e a 

homogeneidade no produto devido à reduzida aglomeração das partículas. Estes aditivos, 

que servem para melhorar a adesão no sistema matriz orgânica/mineral, são activos na 

interface. 

O aditivo mais comum é o silanol, que é um agente de ligação entre a superfície da 

componente mineral e a matriz orgânica (Ohm, 1990). 

Existem três métodos para a incorporação dos aditivos no sistema que são: pré-

tratamento das partículas de carga mineral; adição do aditivo à mistura polímero-carga 

mineral; adição ao polímero. Destes processos o mais comum é a adição do aditivo à 

mistura polímero-carga, pois é o mais económico e assegura uma qualidade mais uniforme 

do produto, apesar do método de incorporação no sistema ter a vantagem de poderem ser 

optimizadas as condições para a ligação do silanol com a superfície da carga mineral. 

A fixação de aminas e de poliaminas nas superfícies das partículas de caulino torna-as 

como uma entidade orgânica conferindo propriedades reforçantes. 

Costuma-se utilizar substâncias para acelerar a vulcanização entre as quais se destaca o 

ditiocarbamato de zinco. Neste caso também as propriedades mecânicas são sensivelmente 

melhoradas. 

Perante as propriedades específicas dos diferentes tipos de caulino a sua utilização no 

fabrico da borracha é variado, melhorando as características do material. 

Na tabela 6.6. estabelece-se a relação entre os principais tipos de borracha, suas 

aplicações e tipos de caulinos que devem ser utilizados. 
 

Tabela 6.6. Aplicações de caulinos em borracha. 

Borracha  Aplicações Caulinos 
SBR (borracha 
de estireno-
rutidieno) 

Pneus de carros ligeiros. Correias 
Mangueiras 
Calçado  
Produtos moldados 

Deve-se usar caulinos duros porque melhoram 
resistência à tracção. 
Estes caulinos actuam como reforçadores. 

Neopreno Aplicações resistentes a óleos 
Isolamento eléctrico 
Tubos de combustíveis  
Revestimentos anticorrosivos 

Caulinos duros produzem uma elevada 
resistência ao rasgamento que é directamente 
proporcional à quantidade de carga mineral 
adicionada. 

Buna B Adesivos 
Tratamento de couros   
Impregnação de papel e lonas 

O (carbono negro) negro de fumo dá os 
melhores resultados apesar dos caulinos duros 
também aumentarem a resistência à tracção. 
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6.4. Cerâmica 
 

A fabricação cerâmica data do neolítico, onde o homem pré-histórico já fazia cestas de 

vime com barro. Verificou mais tarde que poderia usar somente o barro e posteriormente 

constatou que o calor o fazia endurecer, surgindo a cerâmica propriamente dita. No ano de 

4000 a.C. os assírios já obtinham cerâmica vidrada. No século VII os chineses fabricavam 

a porcelana, e no século XVIII surgiu a louça branca, em Inglaterra. 

A cerâmica tradicional é um material obtido por moldagem, secagem e cozimento ou 

queima de argilas. O material é duro mas quebradiço, com baixas resistência mecânica e 

ductilidade. Por outro lado, em geral, os cerâmicos são bons isoladores térmicos e 

eléctricos devido à ausência de electrões condutores. Também, em regra, os materiais 

cerâmicos fundem a temperaturas elevadas e evidenciam grande estabilidade química, em 

muitos meios agressivos para outros materiais. Tendo em conta as propriedades acabadas 

de referir, os cerâmicos são indispensáveis para muitas aplicações da engenharia dos 

materiais. 

Os cerâmicos em engenharia podem dividir-se em dois grupos: cerâmicos clássicos ou 

tradicionais e cerâmicos avançados ou técnicos. Os cerâmicos tradicionais são fabricados 

basicamente a partir de matérias-primas minerais naturais, com realce para: argila, quartzo 

e feldspato. A argila é o componente em maior quantidade e por ser plástica, confere a 

trabalhabilidade necessária para a conformação do corpo cerâmico. O quartzo, por ter um 

ponto de fusão elevado constitui, por excelência, o componente refractário. O feldspato, 

sendo o potássico o mais interessante em cerâmica, tem um ponto de fusão relativamente 

baixo (cerca de 1100ºC) e, como tal, contribui para a formação da fase vítrea que fará a 

interligação entre os componentes refractários. São exemplos de cerâmicos tradicionais, o 

tijolo, a telha, o azulejo, o mosaico e a porcelana. 

Os cerâmicos avançados ou técnicos são formados por compostos simples e puros em 

regra binários, tais como: óxidos, carbonetos e nitretos. 

No que diz respeito ao caulino ele serve de matéria-prima para os cerâmicos 

tradicionais em especial na denominada cerâmica branca. 

Os cerâmicos tradicionais podem ser classificados em quatro tipos: Cerâmicos 

Estruturais, Cerâmicos de Revestimento e Pavimento, Cerâmicos de Mesa e de Decoração 

e Cerâmicos Sanitários. Esta classificação tem em conta a porosidade, a presença ou não de 

vidrado, a cor e a tipologia das matérias-primas (Mooney, 1996). 
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Os cerâmicos porosos são aqueles que têm uma capacidade de absorção de água 

compreendida entre 10% a 20% em peso; os cerâmicos não porosos têm uma capacidade 

de absorção de água inferior a 10%. O cerâmico não poroso corresponde ao cerâmico 

vitrificado ou greisificado. 

O vidrado pode ser aplicado a cerâmicos porosos ou não porosos e consiste numa capa 

vítrea, impermeável a líquidos e gases, formada por fritas (carbonatos alcalinos, nitratos, 

boratos e certos óxidos), aditivos opacificantes (óxidos de titânio e estanho) e aditivos 

ligantes, desfloculantes e suspensionantes. 

Quanto à cor da pasta cerâmica os cerâmicos dividem-se em cerâmicos de pasta branca 

e em cerâmicos de pasta corada, sendo o Fe e o Mn os principais elementos cromóforos 

(Enrique y Amorós, 1985). 

A cerâmica estrutural compreende produtos de cor mais ou menos avermelhada, 

porosos, sem vidrado, cozidos a temperatura entre 850 a 950ºC. A matéria-prima 

fundamental é uma argila plástica de baixo valor comercial, com composição heterogénea 

à base de ilite, caulinite, esmectite ou clorite, à qual estão normalmente associados 

calcário, areia e óxidos/hidróxidos de ferro. O conteúdo em argila varia entre 20% a 50%, 

o conteúdo em areia varia entre 20% a 30% e o conteúdo em carbonatos varia entre 5% a 

25%. A argila favorece a trabalhabilidade e a plasticidade da pasta, a coesividade, a 

resistência mecânica em verde, em seco e em cozido do corpo cerâmico. 

A cerâmica de pavimentos e revestimentos divide-se em dois grupos: produtos 

porosos com absorção de água superior a 10% e produtos de baixa porosidade com 

absorção de água inferior a 6%. Pode-se utilizar matérias-primas como a argila plástica 

(branca ou corada), xisto argiloso alterado, marga, talco, calcário, areia, cinza volante e 

chamota. Os produtos não porosos também chamados greisificados compreendem dois 

tipos: grés vermelho e grés branco.  

· Grés porcelânico 

Também designado por porcelanato ou stoneware não possui nenhum vidrado uma vez 

que o corpo cerâmico se encontra vitrificado ou greisificado resultando um material com 

baixa absorção de água (inferior a 0,1%), elevada resistência mecânica ao desgaste e à 

fixação de sujidade (ideal para locais de altíssimo tráfego, como escolas, hospitais, centros 

comerciais, aeroportos, entre outros). 



Caulino. Das Origens às Aplicações. Perspectivas Para o Século XXI. 

_________________________________________________________________________ 

 64 

A temperatura para a qual a absorção de água é nula é designada por temperatura de 

vitrificação ou de greisificação diminuindo de valor à medida que as matérias-primas são 

mais ricas em elementos alcalinos e alcalino-terrosos que funcionam como fundentes. 

O grés porcelânico é obtido por prensagem e cozedura de uma pasta constituída por 

feldspatos, areias e argilas que devem possuir uma elevada brancura para possibilitarem a 

combinação de cores com os pigmentos corantes presentes até 7% na formulação. As 

argilas são o caulino e a ball clay, esta mais importante que aquele, que actuam como 

agentes plastificantes e suspensores que vão facilitar a conformação, elas conferem 

resistência mecânica ao corpo cerâmico e reduzem a expansão do corpo cerâmico após a 

prensagem. A presença de matéria orgânica deve estar limitada ao máximo de 0,25% 

porque o CO2 formado pode produzir inchamentos e deformações durante o processo de 

cozedura rápida. O caulino melhora a cor, diminui o coeficiente de dilatação e aumenta a 

resistência mecânica do corpo cerâmico. Quanto aos feldspatos, os sódicos são os mais 

adequados porque não exigem temperatura de cozedura tão elevada apesar dos feldspatos 

potássicos apresentarem um intervalo de cozedura mais alargado. Finalmente as areias, que 

actuam como carga, elas aumentam a porosidade do corpo cerâmico cru. Estas areias 

costumam ser quartzo-feldspáticas, quer provenientes de arcoses quer da própria lavagem 

do caulino, são ricas em quartzo e contêm teores em feldspato variáveis que podem ir até 

15% ou mais. Importante é o teor em ferro e em titânio que não deve ultrapassar os 0,30%. 

Para além destas matérias-primas costumam ser utilizadas outras como o talco e a dolomite 

que actuam como fundentes adicionais. 

O corpo cerâmico que não é vidrado mas que esteja completamente vitrificado pode ser 

polido para dar um acabamento mais liso e brilhante sendo colorido através da 

incorporação de granulados de cores diversas devido à presença de pigmentos naturais ou 

de óxidos sintéticos cromóforos. 

· Azulejo 

Há centenas de anos são conhecidos os azulejos utilizados no revestimento de paredes, 

sobretudo exteriores. Devido às suas características de impermeabilização e higiene, os 

azulejos passaram a ser intensamente utilizados em casas de banho e cozinhas, ganhando 

grande destaque industrial nestas últimas décadas. 

Neste tipo de material a pasta pode ser feldspática ou calcária. Neste caso a 

composição da pasta será a seguinte: ball clay (35%), caulino (15%), calcário (10%), sílica 
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(25%) e chamota de azulejo (15%). Pirofilite, talco, wollastonite, ilite e dolomite para além 

de outros minerais feldspáticos costumam frequentemente estar presentes nas formulações 

das pastas. O azulejo pode ser submetido a processos de monocozedura ou de bicozedura. 

O vidrado pode ser transparente ou opaco e uma grande maioria dos vidrados são 

coloridos, usando-se para isso óxido de chumbo, areia fina, calda de argila e corante. Estes 

são fundidos, arrefecidos e moídos de modo a produzirem uma frita fina e homogénea. 

Esta frita é adicionada a caulino sendo aplicada em suspensão ao biscuit de azulejo. Por 

serem destinados ao revestimento de paredes onde são reduzidas as exigências mecânicas e 

abrasivas, os azulejos apresentam baixas resistências sob estes dois aspectos. 

A cerâmica de mesa 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. 

A faiança feldspática ou calcária, utiliza o caulino, argila caulinítica do tipo ball-clay, 

feldspatos alcalinos, calcário, quartzo ou areia quartzosa. A porcelana utiliza caulino de 

melhor qualidade do que aquele que é utilizado na faiança e argila caulinítica do tipo ball 

clay. A porcelana pode ser dura, semidura e mole, de acordo com as formulações 

utilizadas. A conformação da porcelana de mesa faz-se geralmente por prensagem e 

colagem (Enrique y Amorós, 1985). 

· Faiança 

A faiança compreende a louça artística, a louça de mesa, o azulejo e alguns tipos de 

ladrilho. Trata-se de corpos cerâmicos porosos, com valores de absorção de água a rondar 

os 15%, apresentam baixa resistência mecânica em cozido em relação à porcelana. 

A faiança destinada a louça de mesa é classificada em earthenware e em stoneware. A 

designada louça de hotel pertence à categoria de stoneware cuja composição típica é a 

seguinte: caulino (10%), ball clay (65%), feldspato (10%) e sílica (15%). Quanto ao tipo 

earthenware, a sua formulação típica é a seguinte: caulino (25%), ball clay (25%), 

feldspato (15%) e sílica (35%). 

O vidrado para a louça de mesa é constituído por quartzo e por ácido bórico podendo 

juntar-se óxidos de Na, Pb, Zn, Mg, Al entre outros. 

Na sinterização ou vitrificação os cristais dissolvem-se numa fase vítrea silicatada que 

se desenvolve em três fases: em primeiro lugar ocorre a produção de uma fase líquida entre 

as partículas, estas reorientam-se e dispõem-se em posição energicamente mais favoráveis, 
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a seguir ocorre a dissolução da fase sólida e respectiva reacção com a fase líquida, 

finalmente as partículas vão-se tornando mais próximas e o seu crescimento é devido a um 

processo de difusão na superfície fronteira dos grãos. 

· Porcelana 

Foi na China na dinastia Han (206 a.C. – 220 d.C.) que a porcelana surgiu. 

Caracterizava-se pela sua brancura, translucidez e dureza. Desde então foi utilizada para 

diversos objectos utilitários e decorativos. 

No fim do século XIII, Marco Pólo trouxe para a Europa, de uma das suas expedições, 

peças de “ouro branco”, como ficou conhecida a porcelana na época. A partir deste 

momento, em vários pontos da Europa iniciou-se a tentativa de reprodução desta massa 

embora com insucesso devido à ausência de caulino. Somente no século XVIII os artesãos 

europeus tiveram sucesso na fabricação da sua primeira peça. A porcelana passou então a 

ser muito apreciada, perdurando como arte até aos nossos dias especialmente pelas 

inúmeras possibilidades de pintura e riquíssimas criações que permite. 

Na porcelana fina para louça de mesa e decorativa, as formulações podem ser as 

seguintes: caulino (40%-60%), feldspato (18%-30%) e quartzo (12%-35%). Costuma-se 

adicionar ball clay em pequena quantidade para aumentar a plasticidade (Russel, 1988). 

A porcelana mole é caracterizada por possuir menor resistência mecânica do que a 

porcelana dura a qual não utiliza, em geral ball clay. 

Existe um outro tipo de porcelana designada por porcelana de ossos ou bone china que 

é caracterizada por elevada translucência e que possui uma composição muito particular: 

cinza de ossos (40%), caulinite (45%), feldspato potássico (5%) e quartzo (10%). O corpo 

cerâmico é constituído por apatite, Ca3(PO4)2, anortite e vidro, este em quantidade variável 

entre 50% e 70%. A porcelana adquire mais translucência durante a cozedura à medida que 

os poros diminuem de dimensão e a fase vítrea torne menos nítidas as superfícies de 

contacto entre os grãos. Quanto mais desenvolvida for a fase vítrea maior será a 

translucência. Quando o caulino tiver um teor elevado de haloisite a porcelana é mais 

branca e mais translúcida. 

A porcelana exige das matérias-primas elevada qualidade. No caso do caulino, este 

deve apresentar um teor em caulinite entre 75% e 85%, um grau de brancura após cozedura 

a 1180ºC entre 83% e 91% e o teor em ferro deve ser inferior a 0,5%. As partículas devem 

ser muito finas uma vez que a melhor resistência da porcelana é obtida quando as 
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dimensões das partículas das matérias-primas forem inferiores a 45 µm. Quanto ao quartzo, 

este deve possuir um teor em SiO2 superior a 97,5% e um teor em ferro inferior a 0,2%. O 

grau de qualidade do feldspato deve apresentar um teor em álcalis superior a 10% e um 

teor em ferro inferior a 0,2%. Enrique et al. (1985) propõem um diagrama triangular que 

entra em conta com a composição de porcelanas distintas com base no quartzo, no 

feldspato e na argila (caulino + “ball clay”) (figura 6.1.). 

 

 
Figura 6.1. Diagrama triangular quartzo-feldspato-caulino + ball clay (Gomes, 2002) 

 

A cerâmica sanitária compreende o chamado grés sanitário, branco, não poroso e 

vidrado. As matérias-primas fundamentais são o caulino, a argila caulinítica, a areia 

quartzosa e o feldspato. A formulação típica de um corpo sanitário inclui o caulino (20-

30%), ball clay (22-30%), feldspato (16-30%) e quartzo (10-30%) (Siti, 1993). 

A vitrificação corresponde à sinterização na presença de fase líquida. 

O vidrado opaco que é aplicado sobre o corpo cerâmico possui uma composição 

complexa, formada por caulino (5%), feldspato (28%), calcite (8%), dolomite (8%), óxido 

de zinco (3%) e um agente opacificante (13%), entre outros. A louça sanitária colorida 

envolve a introdução na composição do vidrado de pigmentos cerâmicos que são óxidos 

complexos que possuem metais de transição (V, Co, Ni, Cr, Mn, Fe e Ti). 

Os cerâmicos argilosos estruturais, normalmente vermelhos, como o tijolo, a telha, a 

abobadilha, o tubo de grés, o mosaico de pavimento ou revestimento são feitos com argilas 

cuja composição quase sempre tem de ser corrigida, tendo em vista os produtos a fabricar. 

Os cerâmicos argilosos brancos, tais como: porcelana, faiança e grés sanitário têm 

características de qualidade e pureza mais restritivas requerendo portanto, um controlo de 

fabrico mais exigente. A tabela 6.7. mostra as formulações correntes para certos cerâmicos 
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argilosos brancos. Por sua vez a tabela 6.8. apresenta uma proposta de classificação dos 

materiais cerâmicos tradicionais. 
 

Tabela 6.7. Formulações típicas para porcelana 

Tipos de porcelana Caulino Feldspato Quartzo 
Porcelana mole 30 - 40 25 - 40 30 – 40 
Porcelana fina (louça e mesa) 40 - 60 18 - 30 12 – 35 
Porcelana artística 40 - 50 22 - 40 20 – 32 
Porcelana sanitária 25 - 40 30 - 36 24 – 45 
Porcelana química técnica 60 - 68 17 - 30 10 – 15 
Porcelana eléctrica 40 - 50 20 - 28 22 - 40 

 

Tabela 6.8. Classificação dos materiais cerâmicos tradicionais (Gomes, 2002). 

Tipo de 
material 
cerâmico 

Revesti-
mento 

Cor 
da 

pasta 

Classe  
de  

cerâmica 

Campo  
de 

aplicação 

Gama  
de 

cozedura 

 
Matéria-prima 

 
Pasta 
corada 

Cerâmica 
estrutural 
Cerâmica 
de olaria 

Telha e tijolo  
900-
1000ºC 

Margas calcárias, 
margas argilosas, 
argilas calcárias e 
ferruginosas 

  
Refractários 

Tijolo e 
peças usadas 
na construção 
de fornos 
industriais 

 
Variável 

 
 
Argilas refractárias 

 
 
 
 
 
Sem 
vidrado 

Pasta 
branca 

Louça Tijolo para 
construção de 
fornos 

1200-
1250ºC 

 
Argilas brancas 

Pasta 
corada 

 
Majolica 

Pavimentos e 
revestimentos 
cerâmicos 

920-
980ºC 

Argilas calcárias e 
ferruginosas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Poroso 

 
 
Com 
vidrado  

Pasta 
branca 

 
Louça 

Tijolo para 
pavimento e 
revestimento 

900-
1000ºC 
1250-
1280ºC 

Argilas brancas com 
feldspato, quartzo e 
carbonatos 

Pasta 
corada 

 
Grés 

Pavimento de 
grés 
vermelho 

950-
1100ºC 

Argilas brancas com 
feldspato e quartzo 

 
Sem 
vidrado 

Pasta 
branca 

Porcelana Material 
odontologia 

1200ºC Argilas cauliníticas 
feldspáticas 

 
Pasta 
corada 

 
Grés 

Pavimentos, 
recipientes 
resistentes ao 
ácido 

 
1100-
1390ºC 

 
Argilas brancas com 
feldspato e quartzo 

 
 
 
 
Não 
Poroso  

 
Com 
vidrado 

 
Pasta 
branca 

 
Porcelana 

Membranas 
isoladoras de 
alta e baixa 
tensão 
eléctrica 

 
1200-
1600ºC 

Argilas cauliníferas 
com quartzo e 
feldspato; materiais 
fosfatados e 
cordieríticos. 
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O caulino devido à sua granulometria muito fina, para além da plasticidade, da 

retracção volumétrica e da cor branca, exerce função de ligante dos minerais não argilosos 

e contribui para a adequada estabilidade dimensional. 

O feldspato actua como carga e antes de amolecer e fundir, actua como fundente ao 

permitir a formação de uma fase líquida a temperatura mais baixa do que a que ocorreria se 

ele não entrasse na composição. Esta fase líquida vai contribuir para o aumento da 

densificação, da retracção e da resistência mecânica do corpo cerâmico. 

Finalmente, o quartzo tem a função de actuar não apenas como carga, mas também 

como agente refractário para além de ser um agente formador de vidro. 

Na cerâmica, particularmente na porcelana, faiança, louça sanitária, isoladores 

eléctricos e refractários sílico-aluminosos, o caulino intervém como matéria-prima 

importante. Algumas das propriedades importantes da caulinite para as aplicações na 

cerâmica são: plasticidade, resistência mecânica em verde, em seco e em cozido, cor após 

cozedura, refractaridade e moldabilidade. 

As ball clays são aplicadas em cerâmicos, elas estão presentes nas pastas em 

proporções variadas para se obterem propriedades específicas dos corpos cerâmicos. Estas 

propriedades incluem a plasticidade, que é muito elevada, para facilitar a obtenção do 

corpo cerâmico, a elevada resistência mecânica em seco, para facilitar o manuseamento do 

corpo cerâmico em cru e reologia, que deve ser excelente para permitir que o corpo se 

forme sobre a parede do molde durante o processo de alambugem. As ball clay queimam 

segundo uma cor branca a marfim e ajudam a vitrificação durante a cozedura devido à 

presença de mica que actua como fluxo (Mooney, 1996). 

 

6.5. Plástico 
 

O termo plástico provém do grego e significa moldado, isto é, trata-se de um material 

sintético que pode ser moldado quando aquecido e as suas moléculas dispõem-se em 

longas cadeias, algumas delas constituídas por dezenas de milhares de átomos. A maioria 

dos plásticos é formada por hidrocarbonetos extraídos do petróleo e do gás natural. Os 

hidrocarbonetos podem ser classificados em: parafínicos, oleofínicos, nafténicos e 

aromáticos. 

Os parafínicos são acíclicos e saturados e por isso inertes do ponto de vista químico. 

Dentre os vários tipos de parafínicos, o destaque vai para o etanol, destinado à conversão 
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em etileno (substância com a qual se fazem plásticos como o polietileno) e o butano que 

transformado em butileno ou butadieno é utilizado para o fabrico de borrachas butílicas 

usadas em impermeabilização. 

Os oleofínicos são compostos insaturados que necessitam de dois átomos de hidrogénio 

para produzirem a saturação da olefina, como é o caso do etileno, propileno, butileno, entre 

outros, ou quatro átomos de hidrogénio, nos casos de etadieno, propadieno e butadieno. As 

olefinas são bastante reactivas sendo uma importante matéria-prima no fabrico de 

plásticos, borrachas entre outros materiais. As olefinas apresentam a cadeia aberta das 

parafinas, no entanto, devido à insaturação, alguns átomos de carbono ligam-se a outros 

por ligações duplas (Smith, 1996). 

Os aromáticos cujo protótipo é o benzeno, foram durante muitos anos fabricados a 

partir da hulha. Mais de 90% dos aromáticos fabricados na actualidade são-no a partir de 

cicloalcanos obtidos do petróleo. O benzeno é um dos compostos orgânicos produzidos em 

maior tonelagem e é ponto de partida para compostos e materiais como as fibras, o nylon, 

entre outros. 

Os plásticos são, actualmente, materiais muito importantes, função de vários factores. 

Por um lado, é enorme a possibilidade do seu aproveitamento para o fabrico das mais 

variadas matérias-primas de base (gás natural, petróleo, compostos de síntese, alcatrão, 

etc.), por outro lado, é vasta a possibilidade de obtenção de plásticos que possuem 

propriedades muito diversas, mecânicas, térmicas, eléctricas, entre outras. 

Os plásticos são classificados em dois grandes grupos, os termoplásticos e os 

termoendurecíveis ou termoestáveis (Mushack, Luttich and Bachmann, 1991). Os 

termoplásticos necessitam de calor para os tornar deformáveis e, após arrefecimento, 

mantêm a sua forma após moldagem. Estes materiais podem ser reaquecidos e reutilizados 

repetidamente (Fried, 1995). 

Os plásticos termoendurecíveis são utilizados numa forma permanente por efeito de 

aquecimento e pressão, a qual resulta duma reacção química que liga os átomos entre si de 

modo a formar um sólido rígido. Quando os polímeros possuem uma estrutura molecular 

tridimensional e são sujeitos a calor ou outra forma de energia muito elevada, não se 

verifica a mobilidade intensiva e relativa das suas moléculas mas sim a destruição da rede 

cristalina e o produto altera-se. Estes plásticos não podem ser reaquecidos, caso contrário, 

degradam-se ou decompõem-se. No entanto, algumas reacções ocorrem à temperatura 
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ambiente sem o uso do calor e de pressão. Devido ao facto de possuírem ligações 

covalentes, existe pequena deformação antes de se fracturarem (tabela 6.9.).  

As cadeias longas com uma estrutura muito regular são capazes de se alinharem e 

formarem um sólido que possui domínios localizados com propriedades semelhantes às 

dos cristais. Estes domínios, designados por cristalitos, encontram-se separados por zonas 

poliméricas amorfas. Os polímeros que apresentam uma elevada proporção de cristalitos 

são vistos como cristalinos ou semicristalinos. Quando os polímeros apresentam uma 

orientação aleatória eles são considerados como amorfos. Os polímeros cristalinos 

apresentam uma elevada interacção com os minerais. Os polímeros cristalinos são: 

poliéster, polipropileno, polietileno de alta densidade e poliamidas. Quanto aos amorfos, 

destaca-se o polietileno de baixa densidade, o poliestireno e o policarbonato. 

 

Tabela 6.9. Características fundamentais dos termoplásticos e dos termoendurecíveis 

Termoplásticos Termoendurecíveis 
Moldados pelo calor e pressão  
Endurecimento e amolecimento podem repetir-se 
sob acção do frio e do calor 

Endurecimento e amolecimento irreversíveis 

São riscáveis e afectados por esforços de fadiga São materiais rígidos, resistentes e pouco 
afectados por esforço de fadiga 

PE-Polietileno; PS-Poliestireno; PVC.Cloreto de 
polivinilo; PP-Prolipropileno; PA-Poliamida-
nylon 

Pf-Resina fenólica; UP-Poliester; EP-Epoxi; 
MF-Melamina; UF-Ureia 

 

As principais vantagens dos plásticos são as seguintes: resistência química, baixo 

custo, baixo peso, resistência à abrasão/erosão, plasticidade, processamento a baixa 

temperatura, baixa condutividade, flexibilidade, possibilidade de partes idênticas poderem 

ser produzidas e moldadas em ciclos rápidos, resistência à alteração e a possibilidade dos 

corantes poderem ser incorporados no plástico. 

Quanto às principais desvantagens destacam-se as seguintes: características mecânicas 

deficientes, como a rigidez, a tracção e a dureza; baixa resistência a temperaturas muito 

altas como a temperaturas abaixo da temperatura de transição do vidro; elevada 

flamabilidade; possibilidade de apresentar fendas creep sob uma carga contínua e pequena; 

possibilidade de apresentarem fendas ao longo de linhas de tensão. 

As desvantagens apresentadas podem ser contrariadas com a incorporação de minerais 

pois estes aumentam a expansão térmica do plástico. Na tabela 6.10. encontram-se 
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indicadas as principais propriedades dos plásticos que podem ser manipuladas pela adição 

de um mineral na sua composição. 

 

Tabela 6.10. Influência dos minerais nos plásticos 

Resistência à tracção Resistência química Economia 
Alongamento Abrasão Propriedades ópticas 
Resistência ao rasgamento Propriedades térmicas Propriedades eléctricas 
Resistência ao impacto Resistência ao fogo Propriedades superficiais 
Módulo de flexão Resistência à compressão Dureza 

 

A expansão térmica não é isométrica, ela tende a ser mais pequena ao longo da cadeia 

polimérica que na direcção transversal. A utilização de minerais reforçantes, como o vidro 

e os asbestos, para além de minerais com partículas aciculares como a wollastonite, faz 

com que as partículas minerais se orientem preferencialmente paralelamente na direcção 

do fluxo. Como estes minerais possuem valores de expansão térmica inferiores aos dos 

plásticos, a aplicação destes minerais tende a promover a deformação, em especial nos 

polímeros cristalinos. Outros minerais, como o caulino, o talco e a mica também 

apresentam a característica de orientação preferencial, no entanto, devido à natureza 

fortemente lamelar das suas partículas, elas não contribuem para o empenamento (Carr, 

1990). 

Os minerais são bastante mais duros, mais resistentes e mais densos que os plásticos, 

eles modificam as propriedades mecânicas dos plásticos onde se incorporam em proporção 

com o volume de polímero que é substituído. Em geral, o valor da mudança que se verifica 

em determinada propriedade é dado pela seguinte expressão: 

Fc=Fm.Vm+Ff.Vf 

onde F representa a propriedade tida em consideração, V é o volume da fracção da matriz e 

do mineral, c o compósito, m a matriz e f o mineral (Kummer and Crowe, 1978). 

Para que as tensões possam ser transferidas do plástico que é mais fraco e mais 

flexível, para o mineral, que é mais resistente e rígido, é necessário que as partículas 

minerais fiquem molhadas pelo plástico e dispersas o mais homogeneamente possível pelo 

compósito. Muitos minerais são hidrofílicos e não são facilmente misturados com o 

polímero a não ser com a aplicação de agentes ligantes. Quando se aplicam os minerais no 

plástico é importante que as suas partículas estejam totalmente secas e que não entre ar. 
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Os minerais podem ser classificados como inactivos, semiactivos e activos, embora a 

diferença entre as várias classes não seja rígida. Esta classificação está relacionada com a 

influência do mineral sobre a viscosidade do polímero e sobre as propriedades mecânicas. 

O grau de actividade é influenciado pelas forças de interacção que se formam entre o 

polímero e o mineral. 

O grau de actividade de um mineral é avaliado em função do valor da sua superfície 

específica. Em termos gerais os minerais activos exercem maior influência sobre as 

propriedades do plástico do que os inactivos. Em muitos casos as propriedades óptimas 

derivadas dos activos estão relacionadas com uma incorporação (Mushack et al., 1991). 

Os minerais são essencialmente silicatos, carbonatos ou óxidos. Estas matérias-primas 

podem ser divididas em diferentes graus de qualidade, função da distribuição dimensional 

das suas partículas. Por outro lado, as formas das suas partículas podem ser classificadas 

como sendo do tipo esférico, lamelar ou cilíndrico. 

Algumas considerações devem ser feitas quando as cargas minerais apresentam um 

determinado valor de factor forma, isto é, quando se apresentam anisométricas, como nos 

casos de se apresentarem segundo fibras ou em agregados. 

Para que as tensões sejam transferidas da matriz do polímero para a partícula mineral, o 

valor do factor forma deve ter um valor mínimo (crítico) ou, então, as tensões passam à 

volta da partícula. Uma vez este valor crítico seja excedido, a eficiência da transferência de 

tensão aumenta com o aumento do valor do factor forma. Para o mesmo valor de volume 

relativo ocupado pelas partículas minerais, o aumento do valor do factor forma implica o 

aumento da resistência mecânica do compósito. Esta realidade tem o seu limite de 

tolerância, isto é, existe um limite para a incorporação do mineral. À medida que as 

partículas se tornam mais finas, elas ficam mais frágeis e tendem a quebrar, durante a fase 

de tratamento, de manuseamento e de transporte, o valor do factor forma diminui e a 

capacidade reforçante fica prejudicada (Solomon and Hawthorne, 1983). 

Os minerais influenciam as propriedades dos plásticos de três modos: 

1- Incrementam as propriedades físicas da resina, tais como: módulo à flexão, 

estabilidade dimensional e propriedades antiagregantes; os minerais com partículas 

de hábito lamelar são muito efectivos em termoplásticos; os minerais como as 

micas e o caulino calcinado melhoram a resistividade eléctrica do plástico; 
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2- Os minerais influenciam o processo de fabrico do plástico afectando a condutividade 

térmica e a viscosidade da mistura; a incorporação de wollastonite, carbonato de 

cálcio, talco e sílica ajudam à transferência de calor resultando numa taxa de 

produção mais elevada; a adição de sílica e de carbonato de cálcio precipitado 

diminuem a viscosidade da resina; 

3- Os minerais diminuem o valor do custo final do plástico; devido à diminuição do 

teor da resina ou polímero e ao facto de se poder preparar uma mistura mais 

homogénea evitando-se que os extrusores tenham de ser constantemente limpos, 

economizando-se nas interrupções onerosas para limpeza.  

Na tabela 6.11. estão indicados os minerais mais utilizados nos plásticos. 

Propositadamente não se refere o mineral mais consumido que é o carbonato de cálcio. De 

facto este mineral permite uma maior taxa de incorporação no plástico e o seu preço é o 

mais barato entre todos os minerais disponíveis no mercado. 

 

Tabela 6.11. Influência das cargas minerais nos termoplásticos (adapt. Mushack et al., 1991). 

Propriedades Asbestos Mica Wollasto-
nite 

Sílica Talco Caulino Esferas 
de vidro 

Resistência à tracção +  + 0   + 
Resistência à compressão   +   +  
Módulo de elasticidade ++ ++ ++ ++ + +  
Resistência ao impacto - -   + + - 
Redução da expansão 
térmica 

+ + + + + +  

Resistência eléctrica + ++ + + +   
Estabilidade térmica  + + + + +  
Resistência química + + + 0  + + 
 

Legenda: ++: influência considerável; +: alguma influência; 0: sem influência; 
- influência negativa. 

 
Conforme o tipo de polímero que se utiliza, assim se deve escolher o mineral mais 

adequado. Muitas das mudanças e do crescimento verificado nos últimos 20 a 25 anos 

deve-se à introdução de minerais nos plásticos de modo a modificar as suas propriedades. 

Os minerais exercem determinado tipo de funções que melhoram o comportamento do 

polímero, ao nível da rigidez, da condutividade, da biodegradação, da resistência ao 

impacto, da resistência ao calor, entre outras. 

A resistência à tracção dos plásticos é geralmente reduzida pela incorporação de 

minerais, no entanto a mica e a wollastonite são empregues para aumentar a resistência à 
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tracção de polipropileno, polietileno e de poliamidas. O grau de influência está dependente 

de diversos factores tais como: factor de forma, tratamento químico da superfície, 

distribuição dimensional das partículas e grau de dispersão. 

Alguns polímeros são sensíveis ao ozono e a sua resistência é melhorada através da 

aplicação de cargas minerais lamelares. Elevada densidade é por vezes necessária em 

plásticos que devem, por exemplo, afundar-se na água. Elevada densidade é também vista 

como uma marca de qualidade. Nesta situação, a barite é o mineral preferido devido à sua 

elevada densidade. No caso oposto, isto é, quando o objectivo é o de produzir plástico de 

baixa densidade, as cargas minerais seleccionadas são a perlite e a vermiculite. 

A principal aplicação do caulino em plásticos é para os graus de qualidade do caulino 

calcinado usados em cabos isolantes à base de PVC de modo a promover a resistividade 

eléctrica. Os graus de caulino comuns como os flutuados pelo ar e os refinados pela água 

são aplicados em termoestáveis para se obter um acabamento mais suave dos materiais 

enquanto o caulino delaminado é utilizado em termoplásticos de modo a melhorar as 

propriedades físicas enquanto na forma tratada com silano, faz aumentar a resistência ao 

impacto (Carrière, 1991). 

Como foi dito o plástico é um material formado por mais do que um constituinte, que 

no seu conjunto proporcionam propriedades que não são possíveis de obter a nível 

individual, ou seja é um compósito. Com o surgimento dos nanocompósitos, uma nova 

classe de materiais constituídos por uma matriz polimérica contínua e por partículas com 

pelo menos uma das suas dimensões na ordem de nanómetros, como fase dispersa, surge 

uma nova linha na indústria do plástico, assim como noutros materiais. As grandes 

vantagens dos nanocompósitos são: propriedades mecânicas (tracção, estabilidade 

dimensional), diminuição da permeabilidade aos gases, à água e hidrocarbonetos, 

estabilidade térmica e resistência térmica, emissões de fumo reduzidas e características de 

retardador de fogo, resistência química e aparência superficial, condutividade eléctrica, 

claridade óptica em comparação com os polímeros convencionais com minerais (Kummer 

and Crowe, 1978). 

Os termoplásticos são reforçados pela adição de minerais funcionais de modo a 

melhorar as propriedades mecânicas. A vantagem na utilização de nanopartículas deve-se 

ao facto de uma pequena percentagem dessas partículas alterarem radicalmente as 

propriedades dos polímeros. No entanto a partir de uma certa quantidade as nanopartículas 
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aglomeram-se reduzindo as vantagens que advêm duma maior área superficial oferecida 

pelas partículas separadas. Afim de minimizar este facto desenvolvem – se técnicas de 

dispersão e de esfoliação. 

O uso de nanopartículas de argila nos polímeros de propileno e policarboneto amplia a 

orientação das cadeias de polímeros resultando um plástico com muito maior resistência. 

As nanopartículas geralmente empregadas são as de estrutura lamelar do tipo da 

montmorilonite. A vantagem do uso destes materiais é a facilidade com a qual estes 

materiais podem ser tratados superficialmente obtendo-se assim uma maior interacção com 

os polímeros (Carr, 1990). 

No caso da caulinite, as camadas devem ser esfoliadas ou separadas quimicamente e só 

então poderão ser dispersas na matriz polimérica. Mais importante que a caulinite é a 

haloisite. Os seus nanotubos são particularmente únicos e especiais devido à sua enorme 

versatilidade. Os seus nanotubos são ultrafinos com diâmetros abaixo de 100 nanómetros e 

com comprimentos que variam entre 500 nanómetros e 1,2 µm (figura 6.2.). Estas 

partículas são aplicadas não apenas em plásticos como em componentes electrónicos, na 

cosmética e em produtos domésticos. Os seus nanotubos podem ser revestidos com 

substâncias metálicas e outras de modo a obter-se uma enorme variedade de propriedades 

eléctricas, químicas e físicas. 

A nanotecnologia possibilita criar um material com propriedades bem definidas e 

requeridas para uma determinada aplicação, assim é possível produzir plásticos de 

altíssimo desempenho, utilizando-se matérias-primas relativamente comuns e baratas. 

 

 
Figura 6.2. Aspecto dos nanotubos de haloisite. 
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6.6. Tinta 
 

A tinta é um material usado pelo Homem há milhares de anos. Nas grutas de Lascaux, 

em França, há cerca de 23 000 anos, os seus habitantes faziam desenhos nas paredes com 

tintas à base de óxidos de manganês e de ferro que eram moídos e misturados com água. 

Como agentes ligantes utilizavam gema de ovo, gordura animal ou tutano. Com a 

revolução industrial, a procura de tintas e vernizes aumentou e, no final do século XIX, já 

era comum o uso de primários resistentes à corrosão à base de chumbo e zinco para 

proteger as estruturas metálicas. A 1ª Guerra Mundial constituiu um marco na revolução do 

sector das tintas e vernizes com a produção em massa de automóveis e o desenvolvimento 

da química orgânica. O período pós 2ª Guerra Mundial foi caracterizado por uma 

reconversão gradual para a tecnologia de tintas e vernizes sem solventes. Os sistemas 

baseados em água têm tido um desenvolvimento considerável e são tão duráveis como a 

maior parte dos sistemas à base de solventes. A primeira tinta látex foi introduzida no 

mercado nos finais dos anos 40 (Turner, 1988). 

A indústria de tintas tem à sua disposição um vasto conjunto de matérias-primas que 

oferecem as propriedades desejadas para a obtenção de produtos e que se incluem em 

quatro categorias: ligantes, solventes, pigmentos e aditivos. 

O ligante constitui o elemento-chave na formulação e as suas cadeias poliméricas 

constituem a razão para a formação de uma película contínua. É ele que liga e mantém 

unidas entre si as partículas dos pigmentos extensores. 

Os solventes são necessários em tintas líquidas para estabilizar ou dispersar o ligante. 

Por evaporação, o ligante sai do sistema durante a formação da película. As emulsões de 

látex utilizam a água como veículo volátil. 

Os pigmentos são usados não apenas com fins decorativos mas ajudam na protecção da 

película contra a acção degradativa da radiação UV em especial nas aplicações exteriores e 

os extensores modificam as propriedades da película e reduzem o custo final do produto. 

Nos aditivos incluem-se centenas de produtos químicos que exercem efeitos por vezes 

consideráveis nas propriedades das tintas. Podem ser aplicados com níveis muito baixos de 

incorporação não ultrapassando em geral os 5% (Brady and Clauser, 1977). 

Dos componentes das tintas, a análise que se segue foca apenas dois deles, os 

pigmentos e, englobados neles, os extensores, por ser a componente mineral das tintas. 
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Os pigmentos são utilizados com fins decorativos uma vez que afectam a reflexão e a 

refracção da luz. Os pigmentos distinguem-se pela capacidade de criarem matriz e pelo 

grau de brancura. Diferentes pigmentos podem ter a mesma sombra de cor num ambiente 

interior mas apresentar diferenças de tonalidade em ambiente exterior. Este fenómeno, 

designado por metamerismo, é devido a diferentes características de absorção 

espectrofotométrica entre os pigmentos. 

Uma propriedade importante é a concentração de volume de pigmento (PVC = volume 

de pigmentos / volume total de não voláteis x 100%) que quando é elevada a tinta 

apresenta um aspecto bastante suave e liso e não está apta a constituir película que seja 

resistente aos agentes meteóricos. As tintas com um baixo valor de PVC são mais duráveis 

e mais brilhantes. É no entanto importante analisar esta propriedade comparativamente 

com a concentração crítica de volume de pigmento (CVCP), ou seja, com o nível mínimo 

de ligante necessário para molhar completamente as partículas de pigmento e preencher os 

vazios inter partículas (figura 6.3.). Numa tinta com um valor de PVC acima do valor 

crítico, as partículas do pigmento, porque se encontram em grande número, perturbam a 

suavidade da película e provocam uma dispersão anormal da luz reduzindo o brilho (figura 

6.4.), por outro lado a quantidade de ligante é insuficiente para preencher completamente 

os vazios entre as partículas do pigmento, ficando a película muito porosa, permeável e 

fraca (Velho, 2005). 

 

 
Figura 6.3. Propriedades da película em função da relação PVC (McGonigle and Ciullo, 1996) 
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Em geral não se produzem tintas com formulações que apresentem valores de PVC 

muito próximos do valor de CVCP, pois sofreriam mudanças significativas.  

Escolhe-se, portanto a formulação afastada do valor de CVCP, tendo em conta o fim a 

que se destina.  

Existem outras características importantes dos pigmentos, como sejam a firmeza da 

cor, a resistência à drenagem e a opacidade. 

A opacidade é uma característica fundamental dado que se uma tinta possuir um 

pigmento com elevada opacidade, bastará uma só camada para ser eficaz. As propriedades 

fundamentais para aumentar a opacidade são a distribuição dimensional das partículas e o 

índice de refracção. As partículas com diâmetros entre 0,2 µm e 0,4 µm, são as mais 

efectivas para dispersarem a luz uma vez que maior é o número de interfaces entre as 

partículas do pigmento e o ligante. As tintas com um nível elevado de pigmentos possuirão 

maior opacidade que as tintas brilhantes, porque daí resultarão maior número de contactos 

pigmento-ligante-ar. 

 

 
Figura 6.4. Efeito da relação CVP no brilho (McGonigle and Ciullo, 1996) 

 

A reactividade química pode ser também um factor importante na selecção de um 

pigmento. Por exemplo, alguns pigmentos podem reagir com elementos poluidores do ar 

provocando a descoloração da tinta. 

Os pigmentos podem ser orgânicos e inorgânicos e podem ser divididos em quatro 

grupos: brancos, negros, coloridos e metálicos / nacarados. 

O pigmento branco que dominava o mercado era o carbonato de chumbo, no entanto 

devido à sua toxicidade, foi substituído pelo dióxido de titânio. Existem outros pigmentos 
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brancos, mas os seus mercados são muito restritos: óxido de zinco e litophone (sulfato de 

bário/sulfureto de zinco) 

Quanto aos pigmentos negros, o carbono negro é o mais comum apesar de ser dos 

pigmentos mais difíceis de dispersar numa solução. Tem uma elevada resistência à 

descoloração e elevada opacidade. 

Quanto aos pigmentos coloridos existe uma variedade enorme sobretudo pigmentos 

inorgânicos porque são menos caros. Alguns dos mais importantes são: verde (Cr2O3); azul 

(PbCrO4.PbO); laranja (PbCrO4.PbMoO4.PbSO4); amarelo (CdS e PbCrO4); vermelho 

(Fe2O3), (Solomon and Hawthorne, 1983). 

Os pigmentos metálicos são produzidos a partir de alumínio, de aço inoxidável e de 

bronze. Quanto aos nacarados, os mais importantes são formados por lamelas muito finas e 

transparentes que apresentam valor elevado de índice de refracção que parcialmente 

transmitem e reflectem a luz. 

Os extensores são componentes minerais cuja finalidade principal é o de reduzir os 

custos na produção de tintas. No entanto, nos últimos anos têm vindo a desempenhar um 

papel cada vez mais importante no desenvolvimento tecnológico das tintas pois actuam 

como componentes funcionais, sendo utilizados para modificar a estabilidade, a reologia 

para além de melhorarem as propriedades da tinta aquando da sua aplicação e aquando da 

sua secagem. Os minerais de hábito lamelar, como a caulinite, podem ser aplicados para 

manterem a estabilidade da suspensão durante o armazenamento para além de melhorarem 

a durabilidade e as propriedades mecânicas da película após a sua aplicação. Minerais 

funcionais muito finos, com valores de diâmetro esférico equivalente a 1 µm são usados 

como verdadeiros extensores dos pigmentos (Turner, 1988). 

O caulino é aplicado essencialmente como extensor do dióxido de titânio em tintas à 

base de água. O caulino calcinado aumenta a resistência mecânica da película sendo usado 

em tintas à base de látex. Caulino delaminado contribui para a estabilidade da suspensão, 

para promover o brilho e para aumentar o poder de revestimento da película devido à 

natureza fortemente lamelar das suas partículas. As partículas grandes, fortemente 

lamelares proporcionam uma barreira mecânica a gases e a líquidos o que ajuda a 

prolongar a duração do revestimento e aumentar a resistência ao fendilhamento. O factor 

forma de certos caulinos especialmente produzidos para tintas pode atingir valores entre 

10:1 e 14:1 mantendo a sua estrutura lamelar mesmo durante as fases de preparação 
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caracterizadas por elevados valores de tensão de corte. Estes caulinos costumam apresentar 

valores de pH próximos do neutro e possuem valores muito baixos em sílica cristalina. Os 

caulinos calcinados são usados em tintas interiores devido à sua dureza, estrutura, e 

capacidade de funcionar com extensor do dióxido de titânio. 

 

6.7. Agricultura 
 

A necessidade de mais produção de alimentos levou ao desenvolvimento de novas 

tecnologias agrícolas, utilização de fertilizantes sintéticos e pesticidas para combater 

pragas e doenças. 

A maioria dos compostos químicos existentes nos pesticidas encontra-se em elevada 

concentração de modo que para serem utilizados necessitam de ser sujeitos a um processo 

prévio de diluição. Os pesticidas podem ser utilizados na forma de soluções, de emulsões, 

sprays e granulados. Na formulação de um pesticida, apenas 1% a 20% corresponde ao 

ingrediente activo e os restantes correspondem ao diluente. As propriedades físicas do 

suporte-diluente são muito importantes na dispersão uniforme do activo tóxico, na retenção 

do pesticida pela planta e na preservação da toxicidade do pesticida. 

O caulino faz parte da formulação do pesticida e para isso a sua granulometria deve ser 

extremamente fina. O caulino faz com que o pesticida se deposite com uma espessura 

uniforme na superfície das plantas e que fique aderente mesmo na presença de chuva e 

vento. O caulino é compatível com as propriedades físicas e químicas dos ingredientes 

tóxicos de modo a evitar-se a deterioração ou a fraccionação do químico, o que levaria a 

uma diminuição da sua eficácia, no entanto a superfície das partículas de caulinite 

promovem a degradação de alguns insecticidas, situação que pode ser evitada através do 

tratamento da caulinite com aminas e outras bases orgânicas. 

Nas últimas décadas começou a tomar-se consciência dos graves riscos, para os 

ecossistemas, desencadeados pelo uso dos pesticidas. Se até aqui o caulino desempenhou 

um papel importante a nível agrícola mais se pode esperar com a sua aplicação como 

substituto de pesticidas, promovendo a agricultura biológica. Este é possivelmente, um 

nicho de mercado com elevado potencial de crescimento. 

Estudos realizados nos EUA têm vindo a provar a enorme utilidade do caulino em 

actuar como repelente de insectos. Suspensões à base de caulino são aplicadas formando 

um filme protector. As primeiras aplicações tinham como finalidade a formação de um 
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filme à volta dos frutos com vista à protecção solar para os frutos não se queimarem 

através da reflexão dos raios solares. No entanto, mais tarde, descobriu-se que o caulino 

quando aplicado em suspensões que depois são aplicadas sobre as culturas é extremamente 

eficaz contra as pragas de insectos tais como as moscas da fruta, Lepicloptera e 

Coleóptera. Como as partículas de caulinite revestem eficazmente as superfícies das 

plantas, devido ao hábito lamelar das suas partículas, os insectos tentam passar para o outro 

lado da camada e entrar em contacto com o vegetal. O resultado desta infrutífera acção é 

que há um bloqueio na ovideposição e na redução de alimentos. As partículas finas de 

caulinite agarram-se aos insectos quando eles entram em contacto com a planta repelindo-

os. Como o filme formado pelas partículas de caulinite não mata os insectos mas funciona 

apenas como uma barreira ou um repelente, os efeitos laterais nos artrópodes não 

infestantes são baixos. Como o caulino constitui uma barreira física, deve ser reaplicado 

para revestir novas colheitas ou após um período de chuvas intensas, o que limita a sua 

aplicação a zonas de elevada pluviosidade. No entanto em períodos de seca ou em regiões 

com propensão para tal, o caulino pode ser extremamente útil (Sackett et al., 2005). 

A aplicação de caulino é particularmente útil nas estratégias da gestão integrada de 

pragas em particular para a pêra sucker europeia, porque os produtos geralmente utilizados 

têm efeitos laterais nos artrópodes benignos. A Cacopsylla pyri é uma praga da pêra, 

actualmente, o seu controlo tem sido feito usando diferentes insecticidas contra os ninfos, 

em especial Spirodiclofene, mas a sua toxicidade actua também noutros artrópodes (Daniel 

et al., 2005). 

Tem-se verificado também que por vezes, através da utilização de caulino, a produção 

de frutos aumenta acompanhada com o aumento da sua dimensão. O revestimento de 

caulino reflecte os comprimentos de onda das radiações infravermelha e ultravioleta, 

ajudando a melhorar o ambiente à volta da árvore através da redução da temperatura da 

folha e o stress. Em resultado deste efeito as folhas mantêm-se mais abertas fazendo com 

que mais dióxido de carbono entre na folha o que estimula a fotossíntese e a produção de 

mais frutos (Glenn et al., 2001). 

Por estes motivos acima apresentados, o caulino tem um elevado potencial, sendo 

amigo do ambiente, em alternativa aos insecticidas tradicionais. Numa época marcada com 

a preocupação com os impactos ambientais é de apostar nesta aplicação. 
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6.8. Catalisador 
 

Um catalisador é uma substância que afecta a velocidade de uma reacção mas 

emergindo inalterada do processo. A catálise pode ser homogénea quando o catalisador 

participa efectivamente da reacção mas não é consumido por ela, e a catálise heterogénea 

quando o catalisador fornece uma superfície onde os reagentes irão reagir mais facilmente 

e com menor energia de activação. Como o catalisador torna possível a obtenção de um 

produto final por um caminho diferente ele pode afectar tanto o rendimento como a 

selectividade. 

Há mais de 150 anos os catalisadores têm desempenhado um importante papel 

económico no mercado mundial, sendo usados na actualidade principalmente na refinação 

do petróleo e na fabricação de produtos químicos. O cracking catalítico do petróleo foi 

introduzido pela primeira vez em 1936 e teve um desenvolvimento astronómico nos anos 

subsequentes. As grandes moléculas são decompostas em moléculas mais pequenas e 

valiosas através do processo de cracking catalítico. Existem dois processos catalíticos. O 

primeiro utiliza um catalisador com partículas esféricas ou pelletizadas que são dispostas 

numa camada dentro do reactor. No segundo processo, as partículas do catalisador são 

muito finas, elas sofrem uma fluidificação devido à acção do vapor, e flúem desde o 

reactor para o regenerador (Murray, 1994). 

Dentre os vários catalisadores existentes no mercado o caulino é um deles. A superfície 

da caulinite providencia actividade catalítica adequada sendo apenas necessário aumentar a 

superfície específica, no entanto é necessário proceder a um tratamento prévio de modo a 

retirar as impurezas, em especial o ferro, e corrigir a curva de distribuição dimensional e a 

forma das partículas. É ainda sujeita à calcinação que lhe confere a dureza e a estabilidade 

dimensional requerida, uma vez que o catalisador deve ser suficientemente duro para 

resistir ao meio adverso em que vai colocar-se mas não deve ser demasiado abrasivo. A 

superfície específica é crítica sendo muito elevada. Tanto para a haloisite como para a 

caulinite, produzem-se graus de qualidade com valores que variam entre 150 m2/g e 200 

m2/g valores estes muito importantes na eficácia do caulino na remoção do coque. 

Por outro lado a cristalinidade da caulinite tem aqui um papel muito importante. Num 

dos processos de refinação do petróleo, designado por técnica in situ, as microesferas de 

caulino formam-se primeiro e a componente zeolítica é então cristalizada no interior das 

próprias esferas de modo que estas contêm componentes zeolítica e não zeolítica, 
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verificando-se uma completa dispersão do zeólito ao longo das paredes dos poros da 

matriz. Neste caso o alumínio não se deve encontrar à superfície das partículas de caulinite. 

O alumínio exposto é demasiado activo e deste modo produz-se demasiado coque e gás o 

que prejudica a actividade catalítica. Assim, o alumínio deve estar apenas na coordenação 

octaédrica, sendo por isso a cristalografia essencial nesta aplicação. Outro aspecto muito 

importante é a dimensão dos poros que deve variar entre 80Å a 120Å (Zheng et al., 2005). 

Para além da aplicação de caulino na refinação de petróleo, ele é usado como 

catalisador em questões de natureza ambiental. O caso mais premente é no fabrico dos 

catalisadores automóveis, usados nos escapes com a finalidade de diminuir a poluição 

causada pela emissão de gases nocivos à saúde. Como a queima dos gases não é total, 

gases não queimados são eliminados pelo escape. O catalisador aí colocado não é um filtro, 

funciona através da modificação da composição química dos gases, à custa da aceleração 

das reacções químicas que transformam os poluentes (monóxido de carbono, óxidos de 

nitrogénio e hidrocarbonetos) em compostos menos prejudiciais à saúde (gás carbónico, 

água, nitrogénio). Consegue-se com este processo reduzir a emissão dos gases nocivos até 

95%. É pois uma inovação tecnológica de especial importância e de relevo comercial uma 

vez que é obrigatória por lei em todos os veículos que saiam de fábrica e como o número 

de veículos em circulação tem crescido constantemente o seu uso tem-se tornado uma 

necessidade primordial. O material catalítico é caracterizado por uma estrutura cerâmica 

composta de 46 a 62 canais ao quadrado por cm2, que lembra uma colmeia de abelhas, por 

onde os gases passam (Sun et al., 2005; Murray, 1994). Cada canal encontra-se revestido 

por uma camada de alumina activada designada por washcoat. A estrutura cerâmica é 

cordierite que possui um baixo valor de coeficiente de expansão e, portanto, consegue 

suportar contínuos ciclos de aquecimento e de arrefecimento. As matérias-primas 

utilizadas no fabrico deste cerâmico são os seguintes: talco calcinado, alumina, caulino 

calcinado e caulinite que deve possuir elevada plasticidade e ter elevadas resistência em 

verde e em seco. 

 

6.9. Colas e Vedantes 
 

As colas têm sido usadas desde há milhares de anos utilizando vários recursos 

materiais mas a instalação da primeira fábrica ocorreu em Inglaterra no início de século 

XVIII. 



6. Aplicações 

_________________________________________________________________________ 

 85 

Uma cola é uma substância capaz de unir materiais mantendo as suas superfícies 

aderentes. Um vedante e calafetante é por sua vez, uma substância suficientemente macia 

para extrudir e é capaz de endurecer de modo a formar uma ligação permanente com o 

substrato. Os vedantes são materiais elastoméricos com propriedades adesivas para ligar 

superfícies e por isso aplicados em juntas que podem ser sujeitas a movimentos. As colas 

vedantes são materiais elastoméricos que preenchem e colam juntas e que imprimem 

resistência mecânica ao material (Barth, 1977). 

Para que uma cola e um vedante possam ser eficazes eles devem manter ligações 

químicas fortes ou ligações electrostáticas com as superfícies de contacto. 

As colas e vedantes devem também ter propriedades reológicas adequadas, 

nomeadamente a viscosidade, apresentando um comportamento pseudoplástico. Uma cola 

e um vedante ideais devem possuir um ponto de cedência elevado, um alto valor de índice 

de tixotropia e uma taxa de recuperação elevada. 

O componente básico de uma cola e de um vedante é o ligante, uma substância que é 

responsável pelas características adesivas e de resistência coesiva da ligação. Trata-se, em 

geral, de uma resina orgânica mas também pode ser uma borracha ou um composto 

orgânico. Os outros componentes são os seguintes: os diluentes; os endurecedores, os 

catalisadores; os aceleradores, os inibidores e os retardadores e finalmente os 

modificadores (Brady and Clauser, 1977). 

Os minerais são aplicados nas colas e vedantes com diferentes objectivos, tal como se 

pode verificar na tabela 6.12. onde estão representados alguns dos mais importantes. Como 

se pode observar os minerais influenciam o processo de aplicação do produto, a resistência 

mecânica e o próprio armazenamento. 

Diferentes tipos de caulino podem ser usados em colas e vedantes: delaminado, 

calcinado, comum e tratado quimicamente. De um modo geral todos estes graus de 

qualidade apresentam as seguintes funções: reduzem o custo actuando como extensores; 

incrementam e aceleram a cura em húmido; aumentam a taxa e a resistência da formação 

das ligações da cola; controlam a penetração de substâncias estranhas no substrato 

celulósico e funcionam como modificadores reológicos, controlando a viscosidade e 

melhorando a qualidade de superfície. 

 

 



Caulino. Das Origens às Aplicações. Perspectivas Para o Século XXI. 

_________________________________________________________________________ 

 86 

Tabela 6.12. Influência das cargas minerais nas colas e vedantes (adapt. Bundy, 1993) 

Funções Colas Vedantes 
Armazenamento Agentes anti-depósitos Agentes anti-depósitos 
Durante a fase de pressão (em 
sistema de duas partes) 

Optimizam a reologia de A 
com B 

Optimizam a reologia de A 
com B 

 
Durante a aplicação 

Controlam o fluxo 
Controlam a penetração em 
superfícies porosas 
Propriedades anti-cedência em 
superfícies verticais 

Controlam a extrusão 
Controlam a forma em 
superfícies horizontais 
Propriedades anti-cedência em 
superfícies verticais 

Durante a secagem 
em sistemas reactivos 
em sistemas evaporativos 

Controlam o vergar da cola 
para secagens exotérmicas 
Reduzem a contracção da cola. 
Melhoram a qualidade adesiva 

Controlam o vergar do vedante 
para secagens exotérmicas 
Reduzem a contracção da cola. 
Melhoram a qualidade adesiva 

Propriedades de secagem Optimizam o endurecimento 
Melhoram a tracção e o 
alongamento 

Optimizam o endurecimento 
Melhoram a tracção e o 
alongamento 

Outras Reduzem o custo Reduzem o custo 
. 

O caulino calcinado é aplicado como agente reforçante em vedantes na indústria 

automóvel à base de butilo, uretano e silicone. Este tipo de caulino é menos acídico 

podendo ser aplicado em conjunto com o carbonato de cálcio precipitado em vedantes à 

base de polissulfuretos. Os níveis de incorporação variam entre 5 e 25% em colas, 5 e 20% 

em vedantes e 20 a 25% em másticos. 

 

6.10. Farmacêutica 
 

A indústria farmacêutica representa um sector que movimenta biliões de euros por ano 

afectando e melhorando o nível de vida das pessoas. O facto de utilizar minerais nas 

formulações dos fármacos é uma mais valia para a indústria dos minerais, embora os 

valores consumidos sejam bastante reduzidos relativamente a outros sectores, como a 

cerâmica, o papel, os plásticos e a borracha, no entanto com uma exigência de qualidade 

extremamente elevada. 

Alguns minerais que são incluídos em preparações farmacêuticas podem ser divididos 

em antiácidos gástricos, adsorventes, laxativos e adstringentes. 

Os antiácidos gástricos são drogas que, quando ingeridas, reagem com o ácido 

clorídrico no estômago de modo a reduzir a acidez. Os minerais mais comuns usados para 

este efeito são: gel de carbonato de alumínio, gel de hidróxido de alumínio, carbonato de 
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cálcio, carbonato de magnésio, hidróxido de magnésio, óxido de magnésio e bicarbonato 

de sódio. 

Os laxativos são drogas que afectam a consistência fecal e aceleram a eliminação das 

fezes. Os laxativos mais comuns são: carbonato de magnésio, óxido de magnésio, sulfato 

de magnésio e fosfato de sódio. 

Os adstringentes são proteínas que possuem uma tão baixa permeabilidade celular que 

a sua acção é essencialmente limitada à superfície da célula. Os principais adstringentes 

são sais de alumínio, zinco, manganés, ferro ou bismuto, para além de certos sais que 

contêm estes metais e taninos. Os sais mais comuns são os seguintes: alúmen (sulfato de 

alumínio e potássio dodecahidratado), sulfato de alumínio, calamina (obtida pela mistura 

de óxido de zinco e óxido férrico), óxido de zinco e sulfato de zinco. 

Os adsorventes são pós quimicamente inertes que têm a capacidade de adsorver gases, 

toxinas e bactérias. A dimensão muito fina das suas partículas permite-lhes uma elevada 

capacidade adsortiva. São os casos do caulino e do trissilicato de magnésio. Para ser 

aplicado em fármacos, o caulino deve ser sujeito a um tratamento intenso de purificação, 

sendo depois aplicado isoladamente ou em combinação com a pectina. É utilizado para 

tratar a diarreia causada por agentes capazes de serem adsorvidos, como na desinteria e na 

intoxicação alimentar. O trissilicato de magnésio é aplicado como antiácido não sistémico 

e como adsorvente. Pensa-se que exerça uma acção protectora no estômago em virtude de 

libertar ácido silícico que vai actuar mais como um calmante do que como um adsorvente 

(McGinity and O’Donnell, 1996). 

Os minerais podem ser usados como excipientes como é o caso do carbonato de cálcio 

e o caulino podendo interferir com a biodisponibilidade de certos compostos. Podem 

também apresentar um fim terapêutico como por exemplo no caulino que é frequentemente 

utilizado para adsorver a toxina Pseudimonas aeruginosa no tratamento da diarreia 

(Russell, 1988). 

Os minerais podem ser utilizados em geles, em cremes e leites, em loções e em 

adsorventes. Nestas aplicações utilizam-se preferencialmente argilas especiais. Os 

complexos droga-argila têm sido estudados como um processo de controlar a libertação in 

vivo de certas drogas. 
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Em comprimidos, os minerais podem ser aplicados como diluentes, sendo o principal 

constituinte na formulação, como desintegrante (ao ajudar no quebrar do comprimido após 

a ingestão) e como lubrificante e anti-aderente. 

Um caulino para a indústria farmacêutica deve obedecer aos seguintes requisitos: 

substâncias solúveis em ácido (< 2,0%); perda ao rubro (< 15,0%); chumbo (< 0,001%); 

deve ser isento de Echerichia coli. 

As propriedades adsorventes do caulino podem influenciar a adsorção de outras 

substâncias administradas por via oral. Por este motivo, compostos que possam ser 

adsorvidos pelo caulino não devem estar presentes em comprimidos. Apesar de ser usado 

ocasionalmente como diluente em comprimidos nunca deve ser usado em comprimidos 

com alcalóides, estrogenos e outros medicamentos que possam ser adsorvidos pela 

caulinite (Russell, 1988). 

O caulino tem também sido aplicado como diluente em comprimidos e em cápsulas. 

O caulino é praticamente insolúvel na água e em solventes orgânicos e também em 

ácidos e soluções de hidróxidos alcalinos. Se não for esterilizado, pode estar contaminado 

por organismos patogénicos como são os casos de Bacillus anthracis, Clostridium tetani e 

Clostridium welchi (McGinity and O’Donnell, 1996). 

A mistura de caulino com pectina é um exemplo de uma formulação farmacêutica 

adsorvente. 

 

6.11. Refractários 
 

A refractaridade também designada por resistência piroscópica é definida como sendo 

a temperatura máxima à qual o material resiste sem amolecer, deformar ou colapsar. 

Um produto cerâmico é refractário quando a sua temperatura de deformação excede a 

temperatura de 1500ºC, é resistente ao choque térmico, é resistente a tensões induzidas por 

variações de temperatura, resiste a pressões do conteúdo ou da carga do forno e ao ataque 

químico por sólidos, líquidos e gases quentes. Um produto é considerado altamente 

refractário quando a temperatura de deformação excede a temperatura de 1790ºC. 

Os refractários são materiais aplicados não apenas como componentes estruturais de 

sistemas em que a temperatura constitui um factor crítico mas também como componentes 

de barreiras térmicas. 



6. Aplicações 

_________________________________________________________________________ 

 89 

Os produtos refractários são produzidos a partir de matérias-primas naturais tais como: 

bauxite, dolomito, certas argilas, cromite, grafite e zircão, ou a partir de matérias-primas 

sintéticas, tais como: carbono, mulite, magnésia e alumina, entre outros. 

A classificação dos refractários baseia-se na sua composição química e em 

determinadas propriedades porque a refractários de diferentes naturezas correspondem 

aplicações industriais diferentes. Deste modo, os refractários são classificados do seguinte 

modo: aluminosos, siliciosos, sílico-aluminosos e básicos. Para além destes existem outros 

constituídos por: Be, Ba, Ti, Zr e outros elementos ligados ao C, N, Si e S, bem como 

refractários à base de grafite e isolantes e ainda aqueles que são produzidos por matérias-

primas sintéticas de elevada pureza (Cookston and Fitzpatrick, 1983). 

Os refractários sílico-aluminosos compreendem os refractários argilosos onde é 

utilizada como matéria-prima essencial a argila refractária que é uma argila caulinítica de 

mediana a elevada refractaridade dos tipos ball clay e fire clay ou ainda caulino. Estas 

argilas refractárias devem apresentar um teor em Al2O3 entre 25% e 40% e baixo teor em 

fundentes (Na2O+K2O) abaixo de 3%. Os teores em Fe2O3 e CaO+MgO devem ser, 

respectivamente, inferiores, cada um a 5%. A caulinite funde a temperatura pouco acima 

de 1700ºC mas as argilas ball clay e fire clay, pelo simples facto de serem poliminerálicas, 

apresentam uma zona de amolecimento que se situa entre os 1500ºC e os 1600ºC. Isto 

significa que a sua refractaridade não deve ser superior a 1500ºC. Existem também certos 

tipos de argilas cauliníticas relacionadas com bauxite e, por isso, possuem teores em 

alumina mais elevados porque contêm hidróxidos de alumínio livres e, portanto 

apresentam elevada refractaridade. 

 A cerca de 550ºC a caulinite transforma-se em metacaulinite e a 1000ºC esta 

transforma-se em espinela. A 1100ºC há a formação de mulite 1:1 que se transforma em 

mulite 3:2 e em cristobalite a cerca de 1400ºC (produto este que se deve evitar). Da 

calcinação de argilas cauliníticas e de caulinos a temperaturas elevadas resulta um material 

designado por chamota que, quando obtido a uma temperatura próxima de 1500ºC, passa a 

designar-se por moloquite. A moloquite é formada por cerca de 55% de mulite e por 45% 

de sílica amorfa ou vítrea.  

O material refractário argiloso é formado por cristais aciculares de mulite entrelaçados 

e de cristais de cristobalite dispersos num vidro silicioso que apresenta algumas impurezas, 

em especial ferro e titânio bem como grãos de quartzo que não chegaram a reagir. 
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A designada chamota pode também ser utilizada para materiais derivados da 

fragmentação e moagem dos desperdícios dos tijolos refractários sílico-aluminosos que são 

reutilizados na produção de novos tijolos refractários (Grim, 1968). 

Em resumo, o caulino refractário é utilizado essencialmente no fabrico de tijolos 

refractários para lareiras e fornos enquanto os refractários à base de moloquite são 

utilizados na metalurgia do ferro, aço e de outros metais não ferrosos para revestimento de 

fornos, abóbadas e cadinhos. Também são usados no fabrico de cimentos resistentes a 

elevadas temperaturas, bem como no fabrico de tijolos isoladores e de suportes de 

resistências eléctricas entre outras aplicações. 

 

6.12. Zeólitos 
 

Apesar dos zeólitos serem conhecidos pelo menos há cerca de 2000 anos (rochas 

zeolíticas foram utilizadas inicialmente como pedras de construção), faziam parte até ao 

início do séc. XX das colecções de minerais em museus como cristais raros. Somente a 

partir do início do séc. XX, muito particularmente na parte final dos anos 50, com a 

descoberta de vastos depósitos nos EUA é que o interesse económico destes minerais foi 

reconhecido. 

Os zeólitos constituem uma família de minerais, aluminossilicatos hidratados de 

elementos alcalinos e alcalino-terrosos, com uma estrutura tridimensional (tectossilicatos). 

A estrutura dos zeólitos é muito complexa mas o mais importante é o facto da sua 

estrutura ser porosa e possibilitar a troca com outros catiões o que faz com que os zeólitos 

sejam muito importantes, entre outras aplicações, na catálise do petróleo. As dimensões 

dos poros podem adsorver moléculas de certas dimensões rejeitando outras de maiores 

dimensões. Por isso, os zeólitos são conhecidos como crivos moleculares e utilizados não 

só como adsorventes, como catalisadores. As propriedades catalíticas encontram a sua 

origem nas seguintes propriedades (Michels and Herdt, 1991; Brady and Clauser, 1977):  

- edifício tridimensional de tetraedros de sílica e de alumina; os cristais possuem uma 

estrutura porosa uniforme que permite o acesso de materiais reagentes à superfície 

interna, em geral polar, dos cristais do zeólito; devido à estrutura porosa uniforme, as 

moléculas de dimensões superiores às dos poros não podem entrar nos cristais e não 

podem atingir os locais catalíticos. Este fenómeno é designado por catálise “forma-

selectiva”. 
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- os catiões introduzidos durante a síntese podem ser trocados por outros catiões ou 

serem retirados; os locais activos catalíticos estão localizados em locais de catiões ou 

em locais anteriormente ocupados por esses catiões. 

As indústrias petrolíferas têm sido os principais responsáveis pelo grande 

desenvolvimento dos zeólitos sintéticos, em aplicações tais como a remoção de água e de 

dióxido de carbono de hidrocarbonetos gasosos, a remoção de HCl de gases, a produção de 

combustíveis líquidos com bastantes octanas a partir de uma gama de moléculas orgânicas 

simples, como é o caso do metanol a partir de gás natural. 

As propriedades dos zeólitos mais importantes são as seguintes: superfície específica 

muito elevada, volume de vazios alto, baixa densidade e elevadas capacidades de absorção 

de gás e de troca catiónica.  

Como os zeólitos na natureza são insuficientes para satisfazer não apenas a procura que 

é crescente, mas sobretudo as exigências ao nível da qualidade, produzem-se zeólitos 

sintéticos principalmente da parte das indústrias petrolíferas, para serem usados nas 

refinarias como catalisadores (Smith, 1996). 

Um dos zeólitos sintéticos mais importantes é o zeólito A, que tem dois métodos de 

sintetização. No processo de hidrogel, a mistura aquosa de silicato de sódio e de aluminato 

de sódio é aquecida a 77-100ºC, cristalizando o zeólito após 1 a 8 horas: 

 

2NaOH   +   Al2O3.3H2O   2NaAl(OH)4 

                                             temperatura moderada    aluminato de sódio 
 

12NaAl(OH)4 + 4(Na2O).(SiO2)3 + H2O                Na12(AlO2)12.27H2O + NaOH 

                                                                                       Zéolito NaA 
 

Num outro processo, a caulinite calcinada a cerca de 500-600ºC é transformada em 

metacaulinite. Esta, que se caracteriza por elevada desordem cristalina, reage com uma 

solução de hidróxido de sódio a 85-100ºC, para formar um aluminossilicato amorfo de 

sódio a partir do qual se verifica a cristalização do zeólito NaA, após várias horas: 

 

2Al2Si2O5(OH)4                                            2Al2Si2O7  +  H2O 

     Caulinite                                                   Metacaulinite 
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12H2O + 6Al2Si2O7 + 12NaOH   Na12(AlO2)12 

                                                      temperatura moderada      Zeólito NaA 
 

O gel amorfo cristaliza rapidamente e ao zeólito é adicionado água para ser lavado e 

purificado e separado por centrifugação e, finalmente seco. 

Existe também a possibilidade de produção de zeólito NaA a partir de uma argila 

haloisítica de baixa cristalinidade. Após calcinação a 520ºC durante 3 horas, condição para 

que a argila fique desidroxilada e completamente amorfizada, a argila é desferrificada com 

hidóxido de sódio. A síntese do zeólito NaA processa-se em sistema fechado durante 5 

horas, numa estufa, à temperatura de 95ºC. 

A temperatura de metacaulinização (400ºC a 1000ºC) é muito importante porque 

influencia o tipo de zeólito a formar durante a reacção hidrotermal. Em condições especiais 

o caulino é parcialmente transformado em hidroxisodalite (HS) enquanto o caulino 

calcinado a 400ºC, 500ºC e 600ºC também se transformam em HS mas uma taxa maior. 

Aumentando a temperatura acima de 700ºC, forma-se o zeólito NaX e quanto mais elevada 

for a temperatura de calcinação mais rápida será a reacção. Outro factor é a quantidade 

adicional de sílica que determina a relação SiO2/Al2=3 da reacção de mistura bem como o 

tempo de reacção hidrotermal (zeolitização). As condições óptimas para se obter uma fase 

pura de zeólito NaX com elevada cristalinidade a partir do caulino incluem a 

metacaulinização a 900ºC durante uma hora mantendo as relações seguintes: SiO2/Al2=3 e 

Na2O/SiO2=1,1 e H2O/Na2O=40. A mistura deve ser curada a temperatura ambiente 

durante 24 horas sofrendo um aquecimento posterior a 87+ 2ºC durante 15 minutos sob 

pressão autogénea (Costa et al., 1988). 

Estes são apenas alguns exemplos de processos de síntese de um certo tipo de zeólito. 

Existem mais de 100 zeólitos sintéticos o que implica que existam centenas de processos 

de síntese, quase todos eles protegidos por patentes. 

 

6.13. Cimento 
 

O cimento portland é um aglomerado obtido pela pulverização do clinquer resultante 

da calcinação a cerca de 1400ºC até fusão incipiente duma mistura de calcário e argila. 

Esta pode estar incluída, naturalmente, no calcário quando este é um calcário argiloso ou 

margoso ou pode provir de um depósito de argila sendo então adicionada ao calcário. O 
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clinquer é uma mistura granular de compostos cristalinos: silicato dicálcico, silicato 

tricálcico, aluminato tricálcico, ferrite alumino-tetracálcica, sulfato de cálcio, óxido de 

magnésio e óxido de cálcio e de compostos vítreos. A formulação a que deve obedecer a 

mistura das matérias-primas utilizada para produzir cimento portland admite alguma 

flutuação. 

A argila é seleccionada com base na composição química pois é ela que faculta a sílica 

e alumina que o sistema requer. Um teor em óxido de magnésio em excesso no cimento 

pode ser perigoso. É por este motivo que o caulino constitui um mineral adequado uma vez 

que possui apenas alumínio e sílica e reduzidos teores em magnésio. Caulinos com baixos 

teores em ferro são utilizados no fabrico de cimento branco. 

A introdução de pozolanas no cimento tem sido uma prática corrente, a sua utilização 

como substituição parcial do cimento, tem como objectivo a produção extra de silicatos de 

cálcio hidratados que são compostos mais estáveis do que o cimento hidratado. As vanta-

gens técnicas da aplicação de pozolanas são várias destacando-se o aumento da resistência 

mecânica, a redução ou inibição da reacção álcalis-agregado, o aumento da resistência a 

cloretos, sulfatos e água do mar e a nível económico através da redução do consumo de 

cimento portland e pelo facto dos materiais pozolânicos serem energeticamente mais 

económicos que o clinquer do cimento portland (Souza Santos, 1989). 

A caulinite é um mineral argiloso com características pozolânicas para além da ilite e 

da montmorilonite. Nos últimos anos tem-se assistido à utilização de caulino calcinado na 

forma de metacaulinite como adição pozolânica para argamassas e betão. Os resultados 

têm mostrado que a metacaulinite consegue aumentar a resistência mecânica do cimento 

em percentagens significativas, no entanto, uma vez que os seus grãos são provavelmente 

mais porosos que os do cimento, verifica-se uma diminuição na velocidade de propagação 

de ultra-sons. 

 

6.14. Fibra de vidro 
 

A fibra de vidro é uma fibra química inorgânica obtida a partir de vidro fundido 

constituído por areia quartzosa, caulino, fluorite, ácido bórico e sulfatos, entre outros.  

A fibra de vidro possui propriedades muito específicas sendo um material com enormes 

potencialidades. Não é combustível, possui baixa higroscopicidade, é extremamente resis-



Caulino. Das Origens às Aplicações. Perspectivas Para o Século XXI. 

_________________________________________________________________________ 

 94 

tente à temperatura e aos ataques químicos bem como a influências biológicas e possui 

baixa densidade. As características mecânicas são muito particulares uma vez que as fibras 

apresentam elevados valores de resistência ao dobramento, à torção e à compressão. A fi-

bra de vidro pode ser ligeiramente permeável e por isso é semicondutor. Por outro lado 

apresenta boas capacidades isolantes do som, do calor e da electricidade (Mooney, 1996). 

As fibras de vidro são usadas para reforçar peças plásticas melhorando as suas proprie-

dades mecânicas. Elas promovem as seguintes alterações: diminui a higroscopia, aumenta 

a estabilidade dimensional, aumenta a resistência térmica e a rigidez, para além de aumen-

tar as resistências ao desgaste, ao impacto e à tracção. No entanto, têm o inconveniente de 

piorarem o aspecto superficial tornando as peças opacas e com aspecto não uniforme. 

As fibras de vidro podem ser constituídas por filamentos com diâmetro e comprimento 

variáveis. Estas características são importantes no seu desempenho, por exemplo as fibras 

longas conferem propriedades mecânicas mais elevadas ao material, no entanto, requerem 

maior cuidado no processamento devido ao cizalhamento. 

Modificando as condições de formação obtém-se diferentes tipos de fibras, E, C, R, S, 

T e A. A aplicação das fibras de vidro como agentes reforçantes exige que as composições 

químicas do vidro sejam função da sua compatibilidade com a matriz. A composição 

química destas fibras pode ser corrigida e manipulada para satisfazer as necessidades 

específicas de determinados plásticos. As fibras de vidro mais utilizadas para uso em 

plásticos são as fibras E e S (Souza Santos, 1989). 

A composição básica da fibra tipo E é: SiO2:52-56%; Al2O3: 12-16%; CaO: 16-25% e 

B2O3: 8-13%. Esta fibra apresenta uma elevada resistência ao calor e à água. 

A fibra tipo S é mais resistente, no entanto possui um preço mais elevado. É utilizada 

em aplicações de maior exigência mecânica e térmica. A composição química é a seguinte: 

SiO2: 65%; Al2O3: 25% e MgO: 10%. 

Durante o processo de fusão das matérias-primas, a caulinite sofre uma reacção 

química de calcinação o que origina a perda de água transformando-se em mulite e 

cristobalite. Este caulino calcinado possui características dieléctricas muito especiais. 

A principal aplicação do caulino é em formulações para fios, cabos e material eléctrico, 

imprimindo ao material propriedades dieléctricas muito superiores às cargas funcionais 

existentes no mercado. 
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CAPÍTULO 7 

MERCADOS 
 

O consumo e produção de caulino têm variado ao longo do tempo, dependendo da 

evolução económica mundial e local.  

 

7.1. Produção mundial 
 

Ao longo das décadas de 70 e 80 do século XX, o ritmo de crescimento da produção 

mundial de caulino variou entre 5 – 7% ao ano, embora de forma irregular, com variações 

anuais entre 2% e 8,8%. Este crescimento foi devido ao sector papeleiro. O crescimento 

verificado nos últimos anos da década de 80 deveu-se à recuperação da economia mundial 

a seguir à fase depressiva dos anos 1980 – 1984. No entanto, a reconversão das papeleiras 

do processo ácido para o processo neutro – alcalino permitiu a incorporação no papel de 

carbonatos de cálcio, primeiro natural, depois precipitado e conduziu a um abrandamento 

do mercado de caulino. Nos últimos 10 anos a produção mundial de caulino tem revelado 

uma certa estagnação (figura 7.1.) que se mantém numa média de 22,6 milhões de 

toneladas anuais, segundo umas fontes, e de 35 a 38 milhões de toneladas, para outros. 

Esta discrepância de valores está relacionada com a inclusão, neste segundo valor, de 

quantidades de caulino em bruto e da produção de ball clay. 

 

 
Figura 7.1. Evolução da produção mundial de caulino (Velho, 1998) 
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Os dados da tabela 7.1. mostram os 23 principais países produtores de caulino a nível 

mundial, onde se destacam para além dos três países tradicionais produtores, os EUA, o 

Reino Unido e a Alemanha, que dominam tecnologicamente o mercado de caulino, o 

surgimento do Brasil (que ultrapassou o Reino Unido), a China, a República da Coreia, o 

México e a República Checa. Estes países têm vindo a mostrar um nível de produção 

bastante elevado e que reflectem os dinamismos das respectivas economias. A integração 

da República Checa na Comunidade Europeia permitiu um crescimento da sua economia, 

daí os grandes investimentos realizados no aproveitamento dos seus recursos. A Coreia do 

Sul e a China estão englobados num importante mercado regional que apresenta valores 

elevados de crescimento económico onde existem outros parceiros do caulino, como são os 

casos do Vietname, e, num nível mais baixo, a Tailândia e a Malásia. 

A Ucrânia possui reservas muito abundantes mas tem mostrado dificuldades em 

aumentar a produção de caulino, é no entanto um país com elevado potencial. 

 

Tabela 7.1. Produção de caulino (2000-2004) (USGS) 

 2000 2001 2002 2003 2004 
EUA 8 800 000 8 110 000 8 010 000 7 680 000 7 760 000 
Brasil 1 639 673 1 817 419 1 757 488 2 081 039 2 197 920 
Reino Unido 2 376 057 2 210 156 2 162 815 2 097 137 1 944 955 
China 1 450 000 1 500 000 1 500 000 1 600 000 1 800 000 
Rep. Coreia 705 145 850 360 1 054 543 1 042 018 936 537 
Alemanha 714 936 696 832 740 821 738 123 745 324 
México 532 268 681 709 745 498 798 407 654 711 
Vietname 520 000 600 000 600 000 650 000 650 000 
Rep. Checa 564 000 562 000 562 000 582 000 639 000 
Irão 635 693 760 615 592 803 556 003 596 886 
Turquia 390 830 505 773 372 344 370 455 536 008 
Espanha 353 355 400 000 419 483 427 193 401 347 
Malásia 233 885 364 458 323 916 425 942 326 928 
França 714 936 696 832 339 000 335 000 316 000 
Austrália 223 000 232 000 228 000 280 000 285 543 
Egipto 290 000 260 000 260 000 260 000 249 761 
Itália 284 148 295 263 174 990 224 755 246 608 
Índia 179 274 187 232 204 694 209 920 220 558 
Ucrânia 172 800 170 000 170 000 169 900 202 300 
Tailândia 221 062 181 583 130 282 185 512 200 671 
Bulgária 150 000 140 000 150 000 120 000 190 000 
Portugal 162 274 148 706 147 448 169 669 170 000 
Uzbequistão 150 000 150 000 150 000 150 000 150 000 
Total 22 400 000 22 300 000 21 900 000 22 300 000 22 600 000 
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Nos EUA, o estado da Geórgia é responsável por 80% do caulino produzido naquele 

país. Segue-se-lhe o estado da Carolina do Sul que produz cerca de 450 000 toneladas 

anuais. Da totalidade de caulino produzido, 50% diz respeito a caulino lavado, 21% a 

caulino calcinado, 16% a caulino delaminado, 10% a caulino aeroflutuado e os restantes a 

caulino não tratado. A produção cresceu a uma taxa de 1,2% ao ano, passando de 5,4 

milhões de toneladas em 1973 para 7,9 milhões de toneladas em 2005. 

 A importância do Brasil no mercado de caulino tem revelado um notável crescimento 

quer ao nível da produção quer ao nível de desenvolvimento de tecnologia de tratamento e 

de produção de graus de qualidade que rivalizam, em termos de propriedades, com o 

caulino da Geórgia (EUA). São caulinos com elevado grau de brancura, muito puros e com 

uma granulometria muito fina sendo aplicados de preferência em revestimento de papel. 

Os principais produtores localizam-se na bacia Amazónica, onde se situam reservas 

avultadas, representando 90% da produção brasileira. Há quinze anos atrás a produção era 

de cerca de 700 000 toneladas, actualmente ultrapassa os 2,2 milhões de toneladas e com 

tendência para crescer. A taxa anual de crescimento entre 1990 e 2005 foi de 10,1%. 

Outro país que se vai tornando num importante parceiro mundial do caulino é a China, 

não apenas a nível de produção mas também em tecnologia de tratamento. Há quinze anos 

produzia cerca de 800 000 toneladas anuais e actualmente aproxima-se de 2 milhões de 

toneladas de caulino, com tendência para crescer. Existem neste país cerca de 600 unidades 

extractivas. 

 

7.2. Reservas mundiais 

 

As reservas mundiais de caulino representam 14,2 biliões de toneladas que se 

encontram maioritariamente nos EUA e Brasil, que no seu conjunto, representam cerca de 

86,6% do valor total. Este valor, representa um tempo médio de vida do recurso de cerca 

de 500 anos o que significa que se trata de um recurso praticamente ilimitado uma vez que 

as reservas máximas ainda não são conhecidas na sua totalidade. 

O Brasil tem as segundas maiores reservas localizadas maioritariamente na Amazónia, 

onde estão estimadas reservas superiores a 4000 milhões de toneladas de caulino de origem 

sedimentar, o que poderá conduzir à sua passagem ao primeiro lugar a nível mundial. 
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As reservas actuais do Brasil representam 28,2% do total a nível mundial, das quais 

93% ocorrem nos estados de Pará, Amazonas e Amapá. A Ucrânia, o Reino Unido e a 

China também possuem importantes reservas, juntas representam quase 10% do valor total 

(tabela 7.2.). É de esperar que, em especial a Ucrânia e a China, em tempos diferentes, irão 

ter grande relevância no mercado mundial. 

 

Tabela 7.2. Reservas mundiais actuais de caulino (USGS) 

 Quantidade 
(milhares de toneladas) 

Percentagem 

EUA 8 300 000 58,4 
Brasil 4 000 000 28,2 
Reino Unido 260 000 1,8 
Ucrânia 980 000 6,9 
China 180 000 1,3 
Outros 480 000 3,4 
Total 14 200 000 100 

 

Nos últimos anos tem-se vindo a assistir ao progressivo esgotamento dos recursos 

minerais na Europa e na América do Norte, mas a Ásia é muito rica em reservas de caulino 

e cada vez mais há instalações que compreendem a exploração e tratamento de caulino de 

elevada qualidade para exportação. 

 

7.3. Mercados consumidores 

 

O consumo global de caulino em 2005 foi de cerca de 23 milhões de toneladas, sendo o 

principal mercado o das indústrias do papel e das tintas que, juntas, representam cerca de 

13,75 milhões de toneladas. Desde meados dos anos 90 a indústria do caulino tem sofrido 

uma forte recessão, conseguindo lucros muito baixos, com pequenas margens de 

comercialização e enorme pressão sobre os preços. 

Um dos aspectos que caracterizam os minerais industriais é a competição com outros 

alternativos, quer naturais, quer sintéticos. Os mercados minerais dependem do preço, da 

qualidade e do transporte. O caulino, devido à sua versatilidade, possui um diversificado 

conjunto de substitutos, dentre os quais se destacam o talco, o carbonato de cálcio natural e 

o carbonato de cálcio precipitado. Como o número de minerais alternativos é grande, o 

grau de competição é muito elevado e dá-se uma grande pressão sobre os preços, sendo os 

lucros muito baixos. A indústria tem respondido a esta situação através de mudanças 
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estruturais nas empresas, incluindo o encerramento de unidades extractivas nos EUA e no 

Reino Unido e expansão no Brasil onde os custos de produção são baixos. 

O caulino continua no entanto a ter preferência como pigmento no revestimento de 

papel, apesar do menor preço do carbonato de cálcio devendo-se a diminuição do consumo 

de caulino à sua utilização como carga funcional. É aplicado com o carbonato de cálcio na 

produção de papéis de impressão de elevada qualidade. A produção de papel e de cartão irá 

expandir-se a uma taxa anual de 3% até 2010 enquanto a produção de papéis de impressão 

e escrita, onde os minerais são especialmente aplicados, aumentarão a uma taxa anual de 

4,5%. Este aumento de papel de impressão e escrita irá fazer com que mais minerais 

industriais irão ser consumidos em especial como carga funcional mas este aumento far-se-

á em especial para os carbonatos de cálcio, natural e precipitado e menos para o caulino. 

Por este facto prevê-se que o aumento de caulino até 2010 seja de 1% anual. 

Os dados da tabela 7.3. referem-se ao consumo mundial de caulino por aplicações, nos 

últimos anos. Em 1994, cerca de 45% do consumo mundial, que foi de 20 150 000 t, dizia 

respeito ao sector do papel, seguido da cerâmica e dos refractários que, em conjunto 

representavam cerca de 60% do consumo global. Durante este período, embora o consumo 

total tenha aumentado para 22 600 000 t, nota-se uma quebra no sector do papel o que tem 

causado graves prejuízos aos produtores de caulino uma vez que é um sector que exige 

investimentos tecnológicos elevados. 

 

Tabela 7.3. Consumo mundial de caulino por aplicações (adapt. USGS) 

 1994 2004 
Papel 45,0% 35,0% 
Cerâmicos e refractários 14,9% 20,0% 
Cargas funcionais diversas 19,7% 22,0% 
Fibra de vidro 6,0% 15,0% 
Catalisador 1,0% 1,0% 
Outros 13,4% 7,0% 

 

O papel tem sido o grande impulsionador do mercado mundial do caulino, é no entanto 

o sector mais exigente em termos de qualidade (à excepção da cosmética e da 

farmacêutica) sendo necessário desenvolver novos produtos que satisfaçam as papeleiras e 

que consigam competir com os minerais alternativos. 

O sector mais promissor é o da cerâmica, em especial o sanitário, o azulejo e o grés 

porcelânico, que reflectem a melhoria de vida das populações com ênfase na Ásia. 
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Os mercados das cargas funcionais (plásticos, tintas, e borracha em especial) não têm 

mostrado grande dinamismo devido também à forte concorrência com outros minerais 

industriais. 

Um sector que tem mostrado crescimento é o da produção de fibra de vidro, 

relacionado com a construção de edifícios, cujas indústrias se situam concentradas nos 

EUA, na Europa e no Japão. 

As características do mercado do caulino apresentam assimetrias muito fortes. Se por 

um lado os tradicionais países produtores de caulino sofrem uma erosão, pois o caulino é 

maioritariamente consumido no sector do papel (casos dos EUA, Reino Unido entre 

outros), os países Asiáticos e da América Latina devido à melhoria da qualidade de vida 

das populações apresentam um crescimento no sector da cerâmica, em especial os 

sanitários, os azulejos e os grés porcelânicos. As mudanças de regiões geográficas que se 

têm verificado são bem evidentes (tabela 7.4.) 

 

Tabela 7.4. Consumo aparente por regiões geográficas (dados em %) (USGS) 

Regiões geográficas 1986 1994 2004 
Europa Ocidental 44 31 26 
América do Norte 32 20 17 
América do Sul 6 24 25 
Ásia 12 20 26 
África + Austrália 6 5 6 
Total 100 100 100 

 

Nos EUA, país onde o consumo é maior, a principal erosão é ao nível do papel (carga 

funcional) e no sector cerâmico. O mercado dos EUA apresenta um índice de maturidade 

muito elevado e por isso o grau de competição também é muito elevado. É um mercado 

altamente competitivo em termos tecnológicos, onde o número de minerais industriais 

alternativos é muito grande e o preço um factor com elevado peso. Os sectores que vão 

resistindo são os do papel, apenas em revestimento, no fabrico de fibra de vidro e como 

catalisador. Os sectores das cargas funcionais diversas têm-se mantido globalmente 

estáveis se bem que existe erosão por exemplo, no sector da borracha (tabela 7.5.). 

A capacidade instalada de caulino a nível mundial é estimada entre 27 – 30 milhões de 

toneladas com seis companhias a apresentarem valores acima de 1 milhão de toneladas. 

A região mais importante para o caulino é a Ásia. Devido ao crescimento económico 

desta região, em especial o Extremo Oriente e o Sudoeste Asiático, o caulino encontra aqui 
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oportunidades que compensam a erosão sofrida nos mercados tradicionais da Europa e da 

América do Norte. 

 

Tabela 7.5. Aplicações do caulino nos EUA (adapt. USGS) 

 1984 1994 2004 
Catalisador 236 000 213 000 210 000 
Sanitários 111 000 50 200 85 200 
Outros cerâmicos 113 000 249 000 148 000 
Fibra de vidro 253 000 364 000 297 000 
Tintas 209 000 253 000 280 000 
Revestimento de papel 2 240 000 2 630 000 2 450 000 
Carga funcional em papel 893 000 917 000 427 000 
Borracha 267 000 240 000 170 000 
Outras aplicações como carga funcional 192 000 157 000 226 000 
Refractários 499 000 873 000 748 000 
Outros 875 000 560 000 256 000 
Total 5 880 000 6 506 200 5 297 200 

 

Os sectores que oferecem melhores oportunidades são: 

- Indústria de papel no Japão em especial o de papel revestido bem como o do papel de 

jornal, mas aqui o destaque vai para o caulino calcinado; 

- A produção de papel na China que tem registado crescimento; 

- Indústria de produção de fibra de vidro na China; 

- Mercado de produção de catalisadores para automóveis no Japão, na Coreia e em 

Taiwan; 

- Produção de cerâmicos de mesa com destaque para a Tailândia e para a Indonésia; 

- Produção de graus de qualidade de caulino, com destaque para o caulino calcinado, na 

aplicação como carga funcional em tintas e em borracha. 

Para além de uma produção global de cerca de 3,5 milhões de toneladas, cerca de 3,4 

milhões de toneladas são importadas para a Ásia das quais cerca de 1,8 milhões de 

toneladas são provenientes dos EUA e do Brasil (tabela 7.6.) 

 

Tabela 7.6. Importação de caulino na Ásia (adapt. Roskill) 

EUA Brasil Reino Unido Outros 
1 500 000 t 291 000 t 66 000 t 72 000 t 

Engelhard, Imerys, Huber, Thiele Cadam, Para Pigmentos Imerys, Goovean  
Papel (revestimento e carga 

funcional), fibra de vidro 
Papel 

 (carga funcional) 
Cerâmica  

(faiança, louça de mesa, 
porcelana) 

 
Cerâmica 



Caulino. Das Origens às Aplicações. Perspectivas Para o Século XXI. 

_________________________________________________________________________ 

 102 

A produção global chinesa estima-se em cerca de 1,4 a 1,5 milhões de toneladas 

estando identificadas 600 unidades extractivas e destina-se maioritariamente à cerâmica, 

sendo o mercado de caulino de elevada qualidade em número reduzido, no entanto tem-se 

registado crescimento na produção de papel e fibra de vidro. Estima-se em cerca de 20 

milhões de toneladas a produção global chinesa quando se reúnem todas as argilas que são 

maioritariamente utilizadas para a cerâmica, mas o mercado de caulino de elevada 

qualidade é bastante inferior. 

O Japão é um país fortemente industrializado mas que possui poucas reservas de 

minerais industriais pelo que a importação destes é muito elevada. O Japão produz cerca de 

110 000 toneladas anuais de caulino mas o seu consumo aparente atinge os 1,5 milhões de 

toneladas, resultantes da importação de caulino oriundo dos EUA e Brasil. Cerca de 85% 

do consumo de caulino destina-se à indústria do papel em especial o papel revestido e o 

papel de jornal. Também neste país bem como na Coreia e Taiwan um mercado promissor 

é o da produção de catalisadores para automóveis.  

Na tabela 7.7. estão representados os valores de consumo aparente de caulino dos 

países asiáticos. Os sete países representados na tabela apresentam um incrível consumo 

aparente anual superior a 6 milhões de toneladas o que mostra a enorme importância da 

região asiática. 

 

Tabela 7.7. Consumo aparente de caulino nos países asiáticos (dados em toneladas) (Roskill) 

 China Japão Taiwan Coreia Indonésia Tailândia Malásia Total 
EUA 
R.Unido 
Brasil 

101000 
3600 

31000 

957000 
28000 

228000 

161000 
2900 
3600 

150000 
5700 

28000 

73000 
8600 

28000 

19000 
9800 
------- 

31000 
4600 
------- 

1500000 
66000 

291000 
Subtotal 145000 1382000 837000 253000 115000 59000 408000 3264000 
Importação 182000 1400000 834000 260000 134000 60000 507000 3440000 
Produção 1500000 90000 70000 600000 350000 350000 177000 3551000 
Exportação 400000 3300 4600 16000 90000 15000 363000 793000 
Consumo 
aparente 

 
1282000 

 
1486000 

 
900000 

 
844000 

 
394000 

 
388000 

 
421000 

 
6200000 

 

Na tabela 7.8 estão representados dados referentes ao consumo de caulino por sector de 

actividade, onde se torna evidente a importância da cerâmica e a do papel embora neste 

último se note um menor crescimento. 

No papel revestido os papeleiros utilizam máquinas de revestimento que trabalham a 

elevadas velocidades. De modo a melhorar a eficácia destas máquinas, os papeleiros 
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procuram aumentar as velocidades de funcionamento o que implica um caulino com 

características reológicas muito especiais. Como não existe tecnologia para fazer diminuir 

a viscosidade das caldas de revestimento, a reologia só pode ser melhorada através da 

lotação com outros graus de qualidade. 

 

Tabela 7.8. Consumo de caulino por sector (adapt. Roskill) 

Sector Quantidade 
 (t) 

Preço  
(US$/t) 

Crescimento estimado (%) 
2001-2010 

Papel 1 755 000 170-390 2-3 
Cerâmicos 3 245 000 30-500 5 
Catalisadores 35 000 175-250 6 
Tintas 220 000 140-260 8 
Plásticos 27 000 350 5 
Borracha 200 000 120-350 6 
Cimento 200 000 30-200 4 
Outros 518 000 20-500 4 

 

Apesar da competição com os carbonatos de cálcio, a indústria de caulino terá no 

sector do papel o mercado principal, em especial em revestimento, ela terá de desenvolver 

novos produtos de modo a satisfazer as necessidades dos papeleiros. 

 Nos últimos 20 anos tem-se vindo a assistir ao esgotamento de recursos minerais na 

Europa e na América do Norte para além de uma maior maturidade dos mercados. Os 

custos laborais aumentaram e os constrangimentos ambientais são enormes. Estes factos 

encorajaram o investimento noutros países, menos populosos, como é o caso do Brasil, ou 

menos desenvolvidos, como é o caso da China. Em termos de reservas de caulino, a Ásia é 

muito rica e é capaz de abastecer não apenas o mercado regional como eventualmente 

explorar mercados de exportação. O desenvolvimento económico da Ásia é uma realidade, 

ele irá continuar ao longo do século XXI com a China a liderar o processo e o caulino vai 

encontrar aqui o seu mercado principal para além, naturalmente do grande mercado que 

representam os EUA. 

Cada vez é maior o número de países que apostam em instalações que compreendem a 

exploração e o tratamento de caulino de elevada qualidade para posterior exportação para 

os mercados da Europa, América do Norte e Japão, não obstante a diminuição que se 

verifica no cômputo geral do mercado de caulino. 

É de referir também o crescimento do mercado de caulino para escoramento na 

abertura de poços de prospecção e extracção de petróleo e de gás natural e suporte para 
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catalisadores, na indústria petrolífera. Na indústria do aço, as argilas refractárias estão a ser 

substituídas por outros produtos, o que implica a diminuição do consumo de caulinos nos 

países industrializados e o crescimento nos países em vias de industrialização. 

Em 2005, as exportações de caulino a partir dos EUA, do Brasil e do Reino Unido 

atingiram a incrível soma de 6,8 milhões de toneladas, isto é, cerca de 30% da produção 

mundial estimada. Este padrão vai continuar, mas diferente para os próximos anos, o Brasil 

vai aumentar a sua quota de penetração nas exportações no sector do papel em detrimento 

dos EUA e do Reino Unido. 

O Brasil encontra-se numa fase de grande desenvolvimento, mas outros países como a 

China vão no seu encalço. São países que apresentam preços baixos de energia e de mão-

de-obra, não existem constrangimentos ambientais e os governos apoiam com incentivos 

os investimentos, conseguindo deste modo, preços competitivos. 

Seguir-se-ão, mais tarde, outros países (pois os investimentos tecnológicos são 

enormes) como o Vietname, a Tailândia, a Indonésia, a Índia e a Ucrânia. Esta última 

numa posição geográfica (entre a Europa e a Ásia) que a poderá privilegiar. 

Assim o decréscimo do consumo de caulino nos EUA tem sido compensado com as 

exportações para o Extremo Oriente.  

O caulino é, entre os minerais industriais, aquele que possui um dos conjuntos mais 

numerosos e diversificados de substitutos e alternativos, função da sua elevada 

versatilidade, que permite a sua aplicação em diferentes materiais. 

Do conjunto de alternativos ao caulino, existem, fundamentalmente três que se 

encontram em franca competição entre si: talco, carbonato de cálcio natural e carbonato de 

cálcio precipitado.  

 

Tabela 7.9. Substitutos e alternativos ao caulino 

Função Substitutos e alternativos 
Carga funcional Barite, carbonatos de cálcio (natural e precipitado), feldspato, mica, 

perlite, pirofilite, sienito nefelínico, sílica microcristalina, sílica 
sintéctica, talco, trihidrato de alumina(THA) 

Refractários Andaluzite, bauxite, cromite, distena, dolomite, grafite, magnesite, 
olivina, pirofilite, sílica, silimanite, zircão 

Fundição e metalurgia Bauxite, cromite, olivina, perlite, pirofilite, areia siliciosa, 
vermiculite e zircão 

Absorvente/Suporte Atapulgite, bentonite, distomito, pumito, pirofilite, sepiolite, talco, 
vermiculite, zeólitos. 

Agente anti-endurecedor Caulino calcinado, diatomito, sílica precipitada, talco 
Correctivo de solo Bentonite, diatomito, gesso, perlite, vermiculite, zeólitos. 



7. Mercados 

_________________________________________________________________________ 

 105 

A tabela 7.9. apresenta uma lista bastante completa dos substitutos e alternativos do 

caulino. O maior desafio do caulino é pois o de conseguir a melhor relação 

preço/qualidade. 

 

7.4. Mercado português 

 

Pode-se considerar Portugal como um país relativamente rico em caulino, possuindo 

valores elevados em reservas, se bem que nunca quantificadas. No entanto a sua qualidade 

é mediana em comparação com caulinos de outros países. O posicionamento e adaptação 

que o caulino tem tido nestes últimos anos, têm conduzido na direcção da indústria 

cerâmica que é a aplicação tradicional. Actualmente mais de 90% do caulino produzido em 

Portugal é consumido neste sector, onde a exigência em termos de qualidade é inferior à do 

papel. Portugal ocupa a 22ª posição na produção de caulino a nível mundial (tabela 7.1.). 

A partir da década de 70 do séc. XX começou-se a verificar um aumento da produção 

nacional resultante do crescimento económico da época, atingindo valores estáveis até à 

década de 80. A capacidade produtiva atingiu um patamar por volta das 160 000 toneladas 

fruto essencialmente da incapacidade de produção de graus de qualidade superior para 

abastecimento das indústrias de sanitários e de porcelana (figura 7.2.). Entre 1984 e 1990, 

apesar da produção se ter mantido relativamente estável (cerca de 100 000 a 110 000 

toneladas por ano) a importação de caulino registou um contínuo aumento, representando, 

cerca de 33% do consumo aparente. Os padrões de qualidade exigidos pelas indústrias vão 

aumentando impondo-se por isso a importação, que regista um aumento contínuo até à 

década de 90. A partir desta altura as papeleiras iniciam o processo de reconversão das 

unidades fabris, substituindo o caulino por carbonato de cálcio. Mas se a nível mundial esta 

situação conduz a uma erosão do caulino, em Portugal a produção e a importação 

continuam a aumentar devido à necessidade de caulino de elevada qualidade para o sector 

cerâmico, dos sanitários e da porcelana, representando a importação cerca de 40% do 

mercado nacional (tabela 7.10). 
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Figura 7.2. Mercado de caulino em Portugal (1970 – 2005) (Boletim de Minas) 

 

Tabela 7.10. Mercado do caulino em Portugal (Boletim de Minas) 

Ano Produção (t) Importação (t) Importação (%) Consumo aparente (t) 
1984 104 388 8 249 7,3 112 637 
1993 178 285 49 755 21,8 228 040 
2000 162 674 123 000 43,0 285 674 
 

Em 2000 o consumo aparente atingiu as 280 000 toneladas anuais. Este crescimento 

tem sido feito mais à custa da importação que da produção nacional. 

Actualmente, a quota no mercado nacional de papel é quase irrelevante, nenhum 

caulino de origem nacional é consumido na indústria de papel nacional, a sua proveniência 

parece que é exclusiva do Brasil. Ao contrário do que ocorreu em vários países, onde a 

reconversão afectou de sobremaneira o mercado de caulino, em Portugal ocorreu o oposto. 

Em 1993, tanto a produção como a importação de caulino continuaram a aumentar. O 

Reino Unido é o principal fornecedor de caulino a Portugal. Esta situação deveu-se à falta 

de caulino de elevada qualidade, necessário ao sector cerâmico, dos sanitários e da 

porcelana. 

A importação de caulino é também o resultado de um deficitário ordenamento de 

território que ocorreu ao longo de décadas. A localização geográfica dos depósitos de 

caulino em zonas onde a pressão demográfica e ambiental é muito forte, conduziu ao 

encerramento de várias unidades extractivas como foram os casos de Senhora da Hora, 

Custóias e parte de Alvarães, e levou à transferência das explorações para regiões de 

menor densidade populacional, localizadas em formações onde o teor em caulino é 

inferior, tornando-se um recurso explorado como subproduto de outras matérias-primas 

como a areia e o cascalho.  
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No período de 1949 – 1958, cerca de 64,4% da produção de caulino provinha do Couto 

Mineiro de Matosinhos, 9,4% de Viana do Castelo, 5,5% de Ovar e 4,1% da Vista Alegre. 

Em termos de produção, os depósitos extraíram, em 1958, cerca de 38 475 toneladas, 

representando aqueles depósitos, em conjunto, cerca de 83,4%. Em 1992, cerca de 50% da 

produção de caulino (135 000 t) foram obtidos a partir de explorações localizadas nos 

distritos de Aveiro, Braga, Porto e Viana do Castelo, 25% na região de Coimbra – Leiria e 

os restantes a partir de explorações localizadas nas regiões de Óbidos e de Rio Maior. A 

Companhia Anglo – Portuguesa de Caulinos de Viana, subsidiária da multinacional 

britânica ECCI (agora Emerys) era a principal produtora de caulino, operando em dois 

centros: no Porto, com uma produção anual de 18000 t/ano e em Viana do castelo, com 

uma extracção de 25000 t/ano. O caulino do Porto destinava-se à cerâmica, mas também 

para tintas e borracha, enquanto o de Viana do Castelo era aplicado para o fabrico de papel. 

Em 1996 verificou-se o encerramento destas unidades produtoras pertencentes à 

companhia Anglo – Portuguesa de caulinos. 

O panorama da importância relativa das regiões produtoras sofreu uma modificação 

importante de modo que as regiões de Óbidos – Rio Maior e de Esposende passaram a uma 

posição cimeira com uma quota de importância de 37% cada. Em terceiro lugar numa 

posição secundária, vem a região de Coimbra – Leiria (cerca de 18%) e, finalmente, Ovar 

(figura 7.3.). 

Em Portugal, os caulinos de melhor qualidade são os de origem residual. Os seus 

mercados tradicionais são os mais exigentes em termos de qualidade: papel e cerâmica 

(sanitários e porcelana). Por outro lado, e ao contrário do que acontece por exemplo com o 

Brasil e os EUA, os caulinos de origem sedimentar são de qualidade mediana a baixa (à 

excepção dos caulinos de Barqueiros e de Alvarães), não conseguindo competir naqueles 

sectores industriais. 

As empresas produtoras de caulino em Portugal são as seguintes: Mibal (Minas de 

Barqueiros, Lda), em Barqueiros, Barcelos, Mibal (Campados-Caulinos do Norte, SA), em 

Campados, Esposende, JPC (Jerónimo Pereira de Campos), em Alvarães, Viana do 

Castelo, Somical (Sociedade Mineira de Caulinos, Lda), Vialpo, Cauliminas (Sociedade 

Mineira, SA), Caulinalva (Caulinos de Alvarelhos, Lda), Saibrais (Areias e Caulinos, SA) 

e Sibelco (Sibelco Portuguesa, Lda). O grupo ADM (Adelino Duarte da Mota), 
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compreende as empresas JPC (Alvarães), Vialpo e Somical. Recentemente o grupo inglês 

WBB participa no capital do grupo ADM.  

 

Outros
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Figura 7.3. Importância relativa das regiões produtoras de caulino em Portugal (Boletim de Minas) 

 

Actualmente os distritos de Braga, Leiria e Santarém são os mais importantes, em 

detrimento de outros considerados históricos, como são os casos de Viana do Castelo e do 

Porto. 

E os problemas de mercado de caulino em Portugal são os seguintes: 

1- O primeiro problema refere-se ao mercado de papel. A reconversão das papeleiras 

para o processo de fabrico em meio neutro-alcalino, reduziu a uma pequena 
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quantidade o consumo de caulino, o que constitui um golpe profundo num mercado 

que era tido por estável e que não vai recuperar. Assim o caulino é essencialmente 

canalizado para o sector da cerâmica, que tem registado nos últimos anos um 

crescimento de actividade. Os sectores como os plásticos e tintas são controlados 

pelos carbonatos de cálcio, permanecendo o da borracha como mercado consumidor. 

2- O segundo problema refere-se a problemas ambientais. Os depósitos de caulino 

encontram-se concentrados numa faixa estreita entre Aveiro e Viana do Castelo, 

numa região densamente povoada. A falta de sensibilidade das autoridades para os 

problemas recorrentes da preservação dos recursos minerais, tem conduzido ao 

encerramento de várias explorações. Surge assim a necessidade de prospecção de 

novas ocorrências de caulino em regiões menos densamente povoadas. A região de 

Óbidos - Rio Maior tem vindo a tornar-se numa importante produtora de caulino mas 

de qualidade mediana. 

3- O terceiro problema refere-se à qualidade. O encerramento de explorações de 

caulino de excelente qualidade tem conduzindo a um progressivo aumento da 

importação de modo que cerca de 40% de caulino consumido em Portugal é 

importado. O esgotamento do caulino em Portugal é um assunto remoto, no entanto, 

os depósitos possuem em geral uma qualidade insuficiente para aplicações em 

sectores de maior exigência tecnológica, daí o recurso à importação que, 

provavelmente, continuará a mostrar tendência de crescimento. É por isso urgente o 

desenvolvimento de uma estratégia no sentido de se realizarem trabalhos de 

prospecção de novos jazigos de caulino de boa qualidade, de modo a recuperar o 

nível perdido nos anos 90, quando a unidade do Porto foi encerrada. 
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CAPÍTULO 8 

CO�CLUSÃO 
 

O caulino é um dos minerais industriais mais importantes existentes no mercado dos 

minerais industriais. Com a chegada à Europa das primeiras amostras de caulino 

provenientes da China, deu-se início à descoberta da cerâmica branca. França, Inglaterra e 

Alemanha destacaram-se nesta descoberta mas Portugal acompanhou-a com a exploração 

de depósitos em Viana do Castelo, Porto, Ovar, Coimbra, Leiria e Lisboa. 

Os sectores industriais utilizadores do caulino foram ao longo do tempo diversificando 

e apesar de não se tratar do mineral industrial mais versátil que se conhece apresenta sem 

dúvida uma posição claramente cimeira. As grandes vantagens do caulino residem nas 

características intrínsecas da caulinite, seu principal constituinte. A caulinite é um 

filossilicato em que a fórmula estrutural da célula unitária é Al4Si4O10(OH)8. A sua 

estrutura confere propriedades ao caulino, tais como a inércia química, a brancura, a forma 

lamelar das suas partículas, a hidrofilia, a plasticidade elevada, a viscosidade, a baixa 

abrasividade, a refractaridade, a resistência mecânica em verde e em seco, a contracção em 

verde e em seco, a capacidade adsorvente, a baixa condutividade de calor e de 

electricidade, que lhe permite a aplicação em variadas indústrias. 

As propriedades do caulino são influenciadas pela sua origem (residual ou sedimentar) 

e pela existência de contaminantes dos quais se destacam o quartzo e as micas, a 

montmorilonite, os óxidos de ferro e de titânio, que exigem processos de tratamento e 

beneficiação e comprometem, por vezes, a sua aplicação. 

A aplicação tradicional mais importante é na cerâmica branca, em especial na 

porcelana, uma vez que o caulino é a única argila que dá origem a um corpo, depois de 

cozido, branco e com um aspecto transluzente, ideal para o fabrico de peças artísticas. Um 

outro sector significativo é o do papel, primeiro como carga funcional e depois como 

pigmento em revestimento. Estes dois sectores industriais constituem o nível mais elevado 

em termos de qualidade sofrendo grandes pressões pela existência de minerais 

competidores. O caulino tem também um importante campo de aplicação na borracha, 

como carga funcional, nos plásticos, nas tintas e nas colas e vedantes, também como carga 
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funcional mas o seu mercado é muito mais reduzido já que os seus competidores são mais 

vantajosos. Sectores que apesar de não apresentarem grandes volumes reflectem níveis 

tecnológicos elevados são o da fibra de vidro, o dos catalisadores e na produção de 

zeólitos. Nos refractários o caulino encontra a sua preferência quando ocorre sob a forma 

de fire clay. A haloisite, polimorfo da caulinite, é uma importante matéria-prima na 

cerâmica mas recentemente descobriu-se o seu elevado potencial no fabrico de 

nanocompósitos. Um novo nicho de mercado é a agricultura, onde o caulino é utilizado na 

protecção de plantas e de frutos ao ataque de pragas, e ao mesmo tempo, permite um maior 

crescimento dos frutos. As aplicações vão-se alargando a outros nichos de mercado, como 

as tintas de impressão, em fertilizantes e rações para animais, em pastas dentífricas e na 

cosmética, entre outras. 

As aplicações estão em constante evolução resultante das mudanças da sociedade. A 

pressão sobre os produtores de caulino tem sido grande, conseguindo vencer a melhor 

relação qualidade/ preço/ comportamento. É portanto cada vez mais necessário o conheci-

mento das propriedades do caulino para o seu aproveitamento mais rentável e inovador.  

O consumo total de caulino a nível mundial, nesta última década, aumentou embora 

exista uma quebra no sector do papel, especialmente nos países tradicionais (EUA e 

Europa), devido à reconversão das papeleiras, competição com minerais alternativos, 

elevados custos de mão de obra e pressão urbanística e ambiental. Para compensar esta 

situação temos os países asiáticos e da América Latina com um crescimento económico 

que se reflecte numa melhoria da qualidade de vida que ocorre à custa de materiais, 

principalmente para o sector da construção, nomeadamente cerâmicos (sanitários e 

porcelana) e fibra de vidro. Nestes países existem reservas avultadas de caulino e um baixo 

custo de exploração o que potencia o seu sucesso neste mercado. No Brasil existe um forte 

investimento no caulino e na Ásia, a China lidera os países emergentes neste mercado. 

Em Portugal, embora com uma mudança de localização geográfica, devido às pressões 

urbanísticas e económicas, o caulino é quase todo destinado à cerâmica e como resultado 

da falta de caulino de boa qualidade tem-se recorrido à importação.  

Encontramo-nos num mercado global, mais assimétrico e competitivo, onde surgem 

países potencialmente consumidores de caulino para as aplicações tradicionais, e uma 

consciência crescente para a necessidade de um desenvolvimento sustentável que exige 

utilizações alternativas.
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A�EXO 1 -  I�SATALAÇÃO DE POSTO ELÉCTRICO DE 
TRA�SFORMAÇÃO PARA “THE A�GLO 
PORTUGUESE C.ª LTD.” 
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A�EXO 2 – RESPOSTA AO REQUERIME�TO DE DEMARCAÇÃO 
DO COUTO MI�EIRO DE MATOSI�HOS 
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A�EXO 3 – CARTA AO E�GE�HEIRO DIRECTOR GERAL DE 
MI�AS E SERVIÇOS GEOLÓGICOS 
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A�EXO 4 – PARECER DA CIRCU�SCRIÇÃO MI�EIRA DO �ORTE 
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A�EXO 5 – CARTA À CISCU�SCRIÇÃO MI�EIRA DO �ORTE 
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A�EXO 6 – PEDIDO DE FORMAÇÃO DE UMA �OVA SOCIEDADE 
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A�EXO 7 – PETIÇÃO À EDILIDADE 
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A�EXO 8 – COMPA�HIA A�GLO-PORTUGUESA DE CAULI�OS, 
S.A. – SOCIEDADE GESTORA DE EMPREE�DIME�TOS 
IMOBILIÁRIOS 
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