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RESUMO

Corn o objetivo de levantar dados sobre sua mine-
ralogÍa, geologia e atualizar informações sobre suas proprieda-
des cerâmicas, as argilas da região da Bacia do Alto Tietê fo-
ram estudadas através de aná1 ises granulonétricas , análises quÍ
micas, anã1ises t6rmicas diferenciais. difração de raios X e

ensaios cerâmicos. A part ir dos dados obt i dos , po<le-se concluir
que os sedimentos são constituídos por argi lomineral do grupo
da caolinita, micas. quartzo e gibbsita. A gibbsita parece ser
mineral autigônico, Jrois não aparece nas litologias ;rdjacentes,
alén de ocorre r int irnanente mi sturado ac) miner¿r L caolinr ta nas
frações abaixo de 0.002 mm. As amostras ma is ri cas no rninera I

gibbsita localizanr*se numa das maiores várzeas da bacia. As ;r-

mostras mais pobres no rnineral gibbsita estào localizadas nas
bordas da bacia, ,ãrea de pequenas vãrzeas. A morfoscopia dos
grãos da f ração areia, arìgulosos e pouco arreclondados, e onst r -
tuída principalmenti: pol quartzo e- micas, a ausê¡rcia rle estratr
ficação e de estruturas sedimentares. sugerem a ocorrência de

apenas unì ciclo dqposicional para os sedinentos estudados, que
I itologicamente se caracteri zan como argi las sí1 ticas ou areno-
sas.

Do pontö de vista cerârnico. os materiais podem
ser classif j-cados como argilas ref ratãrias. As nais alurninosas
são indicadas para a fabricação de chamotas para refratários sí
lico-aluninosos, e ocorrem preferencialmente na região de gran-
des várzeas. As menos alurninosas podem ser utilizadas como ar-
gilas ligantes para chanotas, ou como componentes de massas pa-
ra cerâmica branca, ocorrem na ârea de pequenas yãrzeas. Dois
horizontes classi ficados cono "areia-siltico-argi1osa", por be-
neficiamento em perre jras u.s.s. 32s (abertura 0,044 mml produz.i
ram materiais cu j cl co¡nportanento f rente aos elrsa j os cerânicos .

permite indicá-1os como fonte alternativa cle argi lorninerais pq
ra a indústria rie ,:r-râmica branca , ou como I j santes para chamo-
ta refratária.
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ABSTRACT

The clays from the High Tietê River Basin were
studied by means of grain size analysis, chemical analysis,dif
ferential thermal analysis, X ray diffraction analysis and ce-
ranic tests. This study was carried out aining at the col1ec-
tion of data about their mineralogical and geological characte
ristics and in order to bring up-to-date information about
their ceramic properties. The data showed that the sediments
consist of clay minerals of the kaolinite group, mica, quartz
and gibbsite. The latter one seems to be an authigenic mineral
¿s it does not occur in the adjacent lithology. Besides, it is
intimately aggregated to kaolinite in fractions under 0.002 mm.

The richest samples of gibbsite can be found in the larger mea

dow areas of the basin. The poorest samples occur in the basin
edges, in smaller meadow areas. The morphoscopy of the sand

fraction grains - consisting mainly of quartz and mica - which
shows angular and not always rounded grains, and the lack of
stratification and sedimentary structures suggest the occur
rence of just one deposition cycle for the studied sediments.
These sedinents are lithologically considered as silty clays
or sandy clays.

Under a ceramic point of view, the s tudi ed

materials can be classified as refractory clays. The ones with
a higher alumina content are used in the making of chamo t t e
for silica-aluminous refractories and occur preferably in the
larger meadow areas. The ones with less alumina content can
be used as a bonding agent in chamotte or as a component of
white-ware batches. They occur in the smaller meadow areas.Two
samples classified as "si1ty-cray-sands", after passing through
U.S.S.325 (0.44 mm. opening) mesh sieves, produced raw mate
rials which, after undergoing ceramic tests, can be characteri_
zed as an alternative source of clay minerals for whiteware in
dustries or as a bonding agent for refractory chamotte.
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ï. INTRODUÇÃO

Cene ra I i dade s

As argilas localizadas na região da bacja do alto
'l'ietê , abrangendo os municípios de Ribe irão Pires , Suzano e lvlogi

das Cìruzes, tên sido utilizadas na fabricação de m¿lteriais cerâmi-

cos, conforme relatôrio de pesquisa de Knecht, pelo menos desde

1954. Descle aquela época e até a presente data, várias empresas

de mineração foran implantadas na região. Atualmente pelo menos

seis grandes cmpresas de mineração operam na -area: a) Indústria Bra

:;.i le ira de Artigos Refratários S/4. , do Grupo Votorantin; b)Copami
lrlineração Ltda., do Crupo Nlagnesita; c) Empresa de Mineração Lopes

Ltda.; d) Empresa de Mineração Nigri Ltda.; e) Lavras Santo Amaro

l,tda.; f) Socieda<le de Mineração Ceramite Ltda., extraindo argilas
para diversos fi¡rs. A presença de bolsões de areia clara,con gra-
nu.lometria adequada para uso na construção civil, proporcionou o

desenvolvimento paralelo de pequenas mineraçõcs para aquele fim.

Vários fatores contribuíran para o aprovejtamento des

sas argilas trazendo o desenvolvirnento da mineração na região: a)

qualidacle do material, o que se constata pelo uso bastante dissemi
naclo clo mesmo pe 1as indústrias cerâni c as da Grande São Pau 1o; b)

proximi c.lade clo ccntro consumidor; c) a possibi lidadc da adoção dc

uma extração mecanizada, com produção em grande cscala, sem que

houvesse pre juízo na qualidade do material', d) facilidadc de obten

ção cle energia eiétricaì e) jazidas locaTizadas próximo a rodovias
e ferrovias, o que facilitava o transporte.

Conceito tle Argila e Nonrenc-1¿rti¡ra tJt-i l izada

Neste trabalho utilizarenos o terno ctrgi.l.a, c¡uando

ftzermos referência aos sedimentos inconsoLidados, que consti tuem

a bacia seclimentar do Alto Tietê, un jclacles sedimentares típicas, u
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tilizadas como mat6ria prima para a fabricação de diversos produ
tos cerã'nic os;argí'l.ondneraL para uma substância com fórmu1a quími-
ca e estrutura cristalina aproximadamente definidas,componente pre
ponderante daqueles sedimentos; e .f'nação angiLa para um ilttervalo
de diâmetros de partículas.

No que se refere aos conceitos e termos ('t1 cotltrados
na literatura brasileira e traduzicla sobre argilas, obscrva-se du

as te¡tclências. Em Geologia, para os argilominerais, constituintes
tÍpicos das argilas, utilizam-se os termos: minerais de argila, mi

nerais argilosos e mesmo o terno argila, Dana (1969), Williams et
a1 (1970), Leinz (I977), Suguio [1980-b). Ëm Tecnologla de Argi
1as, o uso do termo argilomineral, para os cotìstituintes nìinerais
predominantes e típicos das argi las , está general i zado e adotado,
como é possíve1 observar nos trabalhos publicados pela revista Ce-

râmica. enl dissertações de mestraclo, Calil (L972) , em teses de dou

torado, Souza (1966), Berg (1970), Fcrreira (1972), Zandonadi (1972),

Rodrigues (1975) e em livros como os de Fróes de Abreu (1973) e

de Sou za Sant os ( f9 75 ) .

Flouve uma evolução cla conceituação de argi la e de

seus constituintes rnineralógicos típicos. Desde Wcnthwr¡rth até o

presente, autores e pesquisadores, ta'i.s como: Bramão et al (1952) ,

Pettijohn (1957), Pichler (1957), Warshaw e Roy (19Ó1),

(19ó4), Grim (1968) Willianrs et a1 (1970), Ku1'Chitskiy 11972),Brown
(I972), Souza Santos (1975), Leinz (1977), Suguio (1980-b), e co

missões de estudo, utilizaram e utiltzam-se de vários critér'ios,
principalmente os relativos a: a) granulonetria, b) propriedades f_í.

sicas, c) conposição quimica, e) estrutura cristalina, para

ceitu¿rr e definir aqueles materiais.

lrntendido como fração granulonrétric¿r o teI'nto argi1a
aparece tì¿ì escal a de Wenthworth c.orrespondenclo a part ícul ¡rs , cu j o
diâmetro 6 inferior a I/25b mm. , ou aproximadanente 0,004 mnì. Na

escala dc Atterbcrg moderniz¿rda (1967), a fração argila corrcspon
cle ao nraterial cujas partículas apresenten granLllornetria abaixo de

Mi 11ot

con
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0,002 mm. Dessa forma, a fração argila não tem significado mine-
ra1ógico, pois, apesar dos argilominerais apresentarem preferên
cia para ocorrer nessa granulometria, outros minerais diferentes
de mincrais de argila tambén ocorren nessa fração, como algumas

formas de sílica e óxidos de ferro e titânio, e cinzas vulcânicas
e faritrhas glaciais ricas em minerais diferentes, Suguio (1980-b).

As propriedades físicas ou comportamento no decor
rer cle determinados processos, têm sido uti 1j zados coilìo critérios
na definição ou conceituação das argilas. Corno ¡r ropõe (ir j m

(f 968) ". . . material de textura terrosa e cle baix¿r gratìulometria,
que clesenvolve plasti cidade cluanclo mi sturado com Llrìa quantidade 1i_

mitada de água". Tal proposição eviclencia a preocupação do autor
en abranger o contportamento do material quando do seu aproveita
mento industrial.

[]on o método da

argi lomineraì s passararn a ser

ção de variedacles estruturais
sível c-lassificá-.tos como si1
hidratados.

di f ração de raj"os X (1920- 1930) os

mell-ror conhecidos! colr a iclentifica
; antes, quimicamente , jâ era pos-
i catos de a1 umíni o , magnés io , ferro,

Warshaw e Roy ( 1961) citan os trabalhos precursores
de Pau I ing ( I 930) sobre cristaloquími ca, que trouxeran informa

ções sobre os aspectos estruturais rlos f iloss j l ic-atos, ¿tssin como

os que o sucecleran no campo da mjneralogia de argilas como Brin
clley (19.\l), Grim (1953), Maclìw¿tn (1953), Mackenzie ( 1957), e orr-

tros, ¿rccitos nas compi Iações mais rcccntes.

Os critérìos para ¿r def inição dc argì lotttittcrais,prg
postos pe lo Comitê tnternacional para o lrstudo de Argi las, -in Sou

za Srntos (i975) sustentararn-se em su¿rs proprieclacles físic¿ts e

qrrírnicas, incluindo seu comportanento frente a processos dc intc
resse tecnológico : "... São os minerajs constittrintes cílra('terís
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ticos das argilas, geralrnente cristal inos, quimicanente são si 1i-
catos de alurmínio hidratados, contendo certos tipos c1e outros e1e
mentos c-omo rnagnésio , ferro, cá1c:i o , sóclio , potáss io, l ít io e ou
tros; após moagen fornan com água ìim¿ì pasta mais ou rnenos ptásti-
ca que endurece após secagem ou após queima". Na seguncla parte
da de fi nição são re lacionados os ¿rspectos típicos da es t ruttrra
cristal ina dos argilornineraj.s e sua granulometria: ".. . Argi lomine
rais são silicatos hidratados de reticlrlado ou reclc cristalina em

camaclas ( lane lar) ou de estrutura l'ibrosa, constituídos por fo
lhas , platros ou canaclas contÍnuas cle tetraedros S i 04, ordenados em

forma hexagonal, condensados conr foLhas ou camadas octaódricas.os
argilominerais são essencialmcnte coìlstituídos por pal'tículas de

pequerìas dimensòes".

3 . 'l'rab a lhos Prév i os

As argilas de interes-se no presente estudo, tên si
clo estudadas jntensiva e exaustivamente do ponto de vi sta tecnoló
gico.

Angelerj" et a.l" (19b2) estudaram as argi las ptásti_
cas reFt'atárias de Suzarno, cla Ir¿rzcnd¿r Manhurnbarã, preocupado-s coilì

a colnposição mineralógica das dif,crentes canadas clescritas a par
tir de unì pe¡fil da lazida, classificaclas como: supcrior, méclia e

inFerior (Figura l).

Concluíranr que as argilas são constituídas basica
mente por caolinita "mal cristalizzì d¿ì", cìoln teores divel-sos cle

gibbsit¿r. micas e quar.tzo, obscrv¿rnclo (lue ¡rs da cam¿rcla sLrperior
quatrcl o cotnpotrd<l nassas cle cerânijc¿r branca, tenclcni ¿r r¿rchar' ¡tela
presellç¿r de argi lomitrerais clo grupo da nontilìorilonita (esmect itas)
Consider¿rnt clue essas argila-s tôn propriedacles m¿ris próximas de ar
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do tipo "ba11 c1ays" inglesas(**) .gilas refratárias (*), do que as

Figura 1 - Esquema do perfil das

nhurnb ar-a, loca1i zadas

Ange 1e r i (op.cit .) .

canadas argi
.¿no munlclp1o

losas da Fazencla Ma-

de Suzano, conforme

Tena turfosa
C¿unada superior: 60 a 120 cm. util"izada na
fabricaçãõ de materiais refratários. Cor lllar-
ronr. En sanitários trinca.

Camada nr6dia: 20 cm. , maior escala de utiliza
çãlo em lottças e sanitários. Cor cinza-esctlrol

- Camada infcrior: 30 cm., utilizada cn csc¿rla
apreciáve1 em 1ouças e sanitários. Cor clara
(branca).

- Si ltitos: I ou nui.s metros

Visconti (1954) já justificar¡a um estudo clo potì

to de vista geoLógico de argilas, observando que para os fabrican
tes cle produtos cerâmicos uma prospecção daqueles materi¿ris por
camad¿rs , seguida da identif icação clos vários tipos crìcon trados , se

ri a cle mui ta i nrport,ânc i a para sua ut i L tzaçáo .

Souza Santos e Santini (1963) aprc-sent¿rrarÌì cur\¡as
de anál ise t6rmjca diferencial cl¿rs argilas cla região cle lvlogi clas

Cruzes, eviclenciando a plesença cle c;rolinitlr e gìbl,sitir, cr que pcrnri

(t) Argilas refratãrias: são refratãrias as argilas que apresen-
tam refratariedade ou cone pirométrlco equivalente ou supe-
rior ao cone Orthon 15 (14359C), conforme norma da 

^BNT-MB 
68.

('l*)"llall cIays": argila bola oLr argila plãstica para cc'rânlica
branca, muito p1ãsticas, de granulometria bastante fina, quei
mam com cores claras. Atuam em suspensões argi losas (barbotil
nas) principalmente como "rg"ntes de suspensãott, e en massas
ou pastas cerâmicas como "ug.ntes ligantest'. No Brasil são
exe.mplos as argilas cla região cl e São Simão (Sp) r¡ cle oeiras
(PI) (Sc¡rrza Sanros, 1975).
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tiu classificá-1as como refratárias alurninosas ' Ressaltan o va

1or prãtico do método de análise t6rmica diferencial ' como instru

mento de estudo de matérias primas cerâmicas, tanto do ponto cle

vista cerânico, como mineralógico'

Por serem amplamente r-rtilizað'as na indústria cerãmj"

ca de São Paulo, aS argilas cla região de Ribeirão Pires' Suzano e

MogidasCruzesforamesColhidascomoargilaspadrão,dentreou-
tras, por souza e Souza Santos (19Ó4 a)' Neste trabalho estes au

toresapresentanosdadosobtidoscomasargilasaclnritidascono
padrão, de uSo corTente em tecnologia cerâmica, os quais compara

dos com os dados obtidos para uma argila desconhecida ' pe t'ntitent

classificar esta ú1tima quanto ao prováve1 uso cerâmico'

Ilm 1966, Souza Santos e Sotrza Santos ' apresentam um

panorama da situação do Brasil no que diz respeito ao aploveitamen

to e necessidade de argilas industriais, ressaltanclo que "" ' È ne

cess âria a pesquisa geológica sistemática para a descoberta de no

VoS depósitos c]e argilas do tipo ,'ba11 clays'' para a cerâmica bran

Ca,,.CitamaSirrgilasclasvârzeasdabaciadoRioTietê'noslnuni
cípios cle Rlbeirão Pires, suzano e Mogi clas Cruzes, que tôm sido

usaclas substituindo parcì.a1 ou totalmente as argilas de São simão '

ernbora não apresentem as mesmas propliedades, observando que rnui-

tas de las contêm gibbsita, proveniente cla decolnpos ição dc caol ini-

ta por ãguas alcalinas em várzeas, r:icas en matéria orgârlica' essa

gibbsita provoca unì aumento na tixotropia das barbotiltas das quais

fazern parte. Ao mesmo tempo,consiclerant as argilas dessa região co

mo refratãrias, pois o conteúclo de gibbsita garante' após a quei

nìa , teorcs de aluni na superi ores a 46od '

argi 1 as

que as

nita de

SottzaSantos(r966)apresentafotonticrografiasdas
cla região de ÌVIOgi das cruzes e Ribeirão Pircs, obser"'allclo

mesmas são constituídas por aglotneraclos espessos cle caoli-

perfiJ irregular.
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Angeleri(196ó) descreve os principais métodos de
controles utilizados para argilas visando sua aplicação na fabri-
cação de grés sanitário, classj,ficando aquelas que ocorrem ao lon
go do vale do Tietê, nos nunicÍpios de suzano, Ribeirho pi.res e

Mogi das Cruzes, como preponderantemente caoliníticas, com baixo
teor em ferro, com cor de queima branca, e regular plasticidade e

trabalhabilidade, porém, menos afins com as do tipo "ba1l clays,,
inglesas, como as de são simão, com as quais comparou os resulta-
dos de ensaios. En continuação a esse mesno estudo, Angeleri et
aL (1975) reitera a necessidade dc um melhor conhecincnto sobre
as matérias primas argilosas, de um levantarnento mais sistemático,
por parte das empresas privadas e estatais, do potencìal de maté
rias primas mais adequadas, da ampliação das fontes de forneclnen
to. Aponta como fonte atual de argilominerais para a indústriade
1ouça sanitârta os depósitos Quaternários do vale oo 'l'ietê, cons
tituídos, eilì gera1, por material caolinítico com teores variáveis
de quartzo c m¿ìtória orgânica, com cerca de 50 a 60% cle partícu
las abaixo de clois micrometros.

CaliI (I972) estuda as propriedades reológicas de
argi las para proclução de grés sani tários, inclui as a rgi 1as cie Ri
beirão Pires e Suzano como nlateriais de estudo.

(lon o ob jetivo de 'estabe lecer uma "folha dc proprie
dades de mat6rias primas", utilizadas mais frequentemclrte n¿ì in-
dústria de cerâmica sanitária clo Hstado de São Pau-[o, (]a liI e Sou
za Satttos (1974), apresentanr dados de difração dc raios X,nicros-
copi¿ì eletrônjca, análise t6rnica diferencial, c¿ìpírciclacle cìe tro
ca de cátron e área específica pelo azul de metileno, análises quí
micas, atrá1ises grailtrlométricas e ensaios cerânticos clc lrrgì las e

caul ins, dentrc as quais cstão as provcnientes cla região de Srrza-
no, c1a Mineração ceramjte, e de Ribeirão Pires, da lÌmprcsa dc Mi-
neração L¿rvras S¿rnto Amaro.

lnteressados en conÌparar a variação do I imite de
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plasticldade (*) de amostras de argilas, quando a elas se j Lrntan
aditivos que alteram a quantidade de água, para que sejam extru
dadas, Salonão e Souza Santos (1976), ensaiaran, dentre outras,
as argilas da região de Suzano, da Mineração Ceramite, e de Ribei
rão Pires, da Enpresa de Mineração Lavras Santo Anaro, classifi
cando os aditivos em relação ao aunento ou dininuição do linite
de plasticidade das argilas. Concluen que a classificação dos adi_

t j.vos não depende só deles, nas, geral.mente, das características
do par argila-aditivo.

Rodrigues (1975) util.iza a argila de Suzano cono
variável no estudo do efeito do carbonato de anônio no tempo de

secagem, visando deterninar a relação entre a concentração de car
bonato e a redução do tenpo de secagen daquele nateria:l .

0bjetivando deterr¡inar o teor de sais so1úveis,que
em mat6rias primas cerârnícas possanì afetar as propriedades reo16-
gicas de bar.botinas, e descrevendo m6todos para determinar quanti
tativanente os diversos tipos de sais solúveis, Cardoso e Angele-
ri (1979), incluem as argilas de Suzano, Ribeirão Pires, ao lado
de outros materiais naci.onais e estrangeiTos, para estudo, con-
cluindo que o teor de sais soIúveis (sul.fatos, cloretos, cìuleza,
alcalinidade) , mostran índices compatíveis con as finalidades pre-
vistas pa.ra a.s argil.as r;acionais cstuclaclas, inclusivc aquelas da

reg:i ão cla Bacia do '1'j.etê,

A partir de um rnétodo util.izado para dìspersar ar
giloninerais (deflocu1.ação), Monteiro e Angeleri (1980) cornparan
as curvas obti.das com o caoli.m do Pará e a argila São Simão, con
as argilas de Suzano e Ribei.rão Pires, concluindo que a deflocula
ção das argilas estaria na dependência da c-.onìposição nrinc-ra169ìca clas

rne snas .

1,t¡ t irnite de plasticidade (Atterberg) de uma argila í o teor de
ãgua (expresso em 7. de argí1a seca a 1I0oc), de uma nassa
p1ástica de argila, acírna da qual â mesüa possa ser enrolada
em cilindros de cerca de 3 mn de diãmetro e l5 mrn de compri*
mento.
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Cardoso e Angeleri (1980) estudam a influôncj.a da

introdução de argilas escuras, com matória orgânica ativada de al
ta reatividade, na fabricação de barbotinas para sanitários. A ma

téria orgânica é ativada por carbonato de sódio. A formação do com

plexo "matória-orgânica-soda-sulfato"alarga o patamar cle tlcl-locu
1ação de uma barbotina, pela adição de agentes dispersantes (deflo
culantes), tornando-a mais estáve1 ao acerto reológico. As argi
1as de Suzano e Ribeirão Pires foram ensaiadas, sendo corìs irle'ra

das com baixo teor em matária orgânica para serem utilizadas em

barbot ilras conìo f'ormadoras do comp lexo citado.

Amarante Jr. , et a1 (1980) estudam a viab i liclacle cle

uti l izar as argiJ-as de Suzano e RiLreirão Pires, conìo nlatérias pri
mas para a f¿rl¡ric:ação de azulejos por'"monoqueima". No nìcsno ano

1980, Amarante .Ir. e Santos apresentam os resultaclos dos ens¿rios

termocl iferenc iai s, cli l-atométricos e termogravimétri cos clas argi
las cle Suz¿ulo, Ribeirão Pires e orrtras, utilizaclas pela irrdústria
ce râmica de São l)au lo.

Corn o ob jet j-vo de apresentar novas altern¿lt lvas
ra a cle f loctrlação de argì las , Marclues (1980) ut i 1i za-se rl;t argi
de nom i nada conìe rcialmente por L- I 80 , da Lavras Sant o An¿t lo , cl¡t

gi ao cìe Iìibe i rão Pi res . para obtenção de dados.

pa

1a

re

An¿r ran te Jr . e

nrin¿rr a ptastìcidade cle argi
seis (*) e correlacioná-1os,
1a conìercialtzada como L-180
Anr¿rro.

Botrtros (.l981), interessados em

las ¡relos métodos de Atterirerg €ì

utilizan-se, dentre oLltr¿ìs, da

, de Ribeirão Pires, da Lavras

deter
r, ín

argi
Sant o

Constata-se ncss¿ì tcvi são cle I i tcr¿rtttt'it
pação cnì torno cla c¿Ìractcrizeção 1L'cnológic-a clas argil
do Alto l'iete. Apesar do volume de trabalhos, poucìo se

sobre a gênese e ¿ì evolucão daque les depósitos, ou

(,k) PlasEicímetro de
de c()mprossão e t
tanìento p1ãstico

Línseis: método que submete
ração massas argi losas, indj
11 as mesmas.

unti:ì pI'cocu
a s cla r-c ¡ii ão

l)esrluisrtr-r
se-ia, corr-

à sol icitação
cando o compor
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siderações que pudessem trazer contri.buição para o entendimento
da geologia são escassas e apenas algumas vezes abordadas. A pro
veniência dos nateriais, a ex¿rta local izaçã,o das minas e t ipos de

horizontes de argilas extraídos, tarnbém não ficam claros nos tra
balhos consultados. Poróm, alguns autores alertam, eil t lab¿r1hos

eminentemente tecnológicosr para a necessidade da pescluisa geoló
gica sistemática, Visconti (19ó1 ) , Souza Santos e Souza Santos
1969) e Angeleri et al (1975).

0bjetivos

Justifica-se um estudo das argilas merÌcionadasçon
o ob ictivo dc lcvantar dados sobre sua gônese, nincraì ogi a e ou

tros aspectos no âmbito da Geologia, informações que, sen dúvi-
c1a, contribuirão para uma melhor ut tL:-zação desses materiaì s, a-
tual i zação e/ ou revisão de suas propriedades, principa lmente quan

do se constata a exaustão de algumas minas, e qLle o crcsc:inerlto
urbano cla região impede a exploração de áreas potencialnrente fa-
vorãr'ei s ã extração de argilominerais. Por outro 1ado, um estu-
c1o clesse tipo 6 irnportante na prospecção e localtzação de novas
áreas, ¡rois permite estabelecer nrodelos de evolução.

5. Ãrca dc Listudo

5 . 1. Loca l i zação Geogrã fi ca

Os rlelrósitos clc irrgil¿r illclurítlos no 1'rrescrrte estL¡

do est¿ro localizaclos numa área qrÌL- abrange os nunicípios de Iìi-
beir'ão Pi.res, Mogi das Cruzes, Suzano, Biritiba Mirinr e SalesóJro
I i s. lro l:stado cle São Parrl o, e Lìl'r'c'spondenclo ¿r, ¿ì prr-ìx ilrrrrti¿r ncnte. .

Linì qr.raclri I áte lo de I imi tado pe 1as coo rclenad¿rs : 23e 30 ' tt Z3e 38 |

Sul e l5e 30'a 4óç 20'Oeste, conforne napa da Iigur':r 2.



2 - Ilapa Ce localização da ãrea de estudo. Referência: lrÍapa geológico cìo Estacio de S. paulo (19g1).
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5.2. Geologia Regional

Sobre a Geologia Regional da 'a¡ea de interesse en
contram-se referências nos trabalhos de Almeida (1964),
(1975), Branquinho (19ó7), Coutinho (1972), Felicissimo e

(195ó), Grooke (198f), Knecht (f954 e 1959), Paiva Filho

de

dos

Alves
Franc o
et a1

(L972), Rosado (I974), Vandoros (1968), Vandoros e Franco (19óó),
Vandoros e 0liveira (1969) e Zambrano (L974 a e b). Inrlicações da
bibliografia e publicações afins com a Geologia Regional e Fisio-
grafia da ãrea, relacionadas conì este trabalho, podem ser encon
tradas na bibliografia levantada por Santos e Saad (1978). Confor
me esses autores, a região onde se localiza a ârea de interes-
s€, conporta formações geológicas de idades cliversas. Predominarn

as rochas do embasamento cristalino pertencentes ao Grupo São Ro-
que (micaxistos, granitos, gnaisses e migmatitos). Preenchendo as

depressões do embasamento estão os sedimentos de iclade Cenoz6íca,
ocupando cerca de 2,5eo da constituição 1itológica superficial da
região. As unidades sedimentares são a1úvios constituídos por
areias, si 1tes, argilas e cascalhos, dispostos de modo irregular.
Não são observadas estruturas sedimentares e a estratíficação 6

bastante incipiente. Os autores do lvlapa Geológico do Estado
São Paulo (1981), consideran erqueles seclimentos cono correlatos ã

Formação São Paulo. A mineralogia da fração areia, constit-uída
por quartzo, rnicas, fragnentos de rochas, e a norfoscopia
grãos, ì-evaran Paiva Filho (1972), a sugerir a inaturiclade des-
ses nateriais, classificando-os conìo recentes, correspondentes a

apenas un ciclo deposicional.

Situada no Planalto Paulistano cle Almeida (1964),a
área enì estudo inclui a planície percorrida pelo rio'lietê e

seus afluentes. A notável inctinação das rochas na direção NE-SW,

a vari abilidade ao desgaste das rochas qlle consti tr-renl o Crupo São

Roque , e seu cliaclasamento , cont r-olam a rede de drenagen da re-
gião. Hm altitudes que varianì entre 740 a 780 metros, destacam-se
amplas várzeas, com dimensões ex¿ìgeradas em relação ã drenagem a-
tual; são constituíclas por material aluvionar, geralrnente cober-
tos por una cama<l a turf osa; tlcpressões nenores , entre a morraria,
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acomodam pequenas vârzeas

Sobre a Geologia Regional cia área de interesse no

presente estudo, Zambrano (L974 a e b) faz rcferência a três ti
pos geomorfol6gicos, distinguem-se: a) Serra do Mar, geologica-
mente constituída por rochas metamórfìcas e graníticas do Embasa

mento Brasileiro, compondo a maior parte da litologia da nìargem

direita do rio Tietê, e suas cabeceiras; b) as elevações ntais

suaves e colinas, que incluem-se em grande parte na margem CS

querda do rio Tietê , contposta pol' sed imerltos argi losos e ¿lreno-

sos cla Formação São Pau1o, do Terciírrio; c) as várze¿ts dos vales
em rrUrt dos rios principais dessa bacia hidrogrática, ottde estão
depositadas as argilas de interesse. Tectonj.smo no fim do Terciá
rio cleve ter ocas ionado o represanìento das águas cla regì ão, com

a formação cle lagos rasos e inundações dos vales dos rios. Nesse

período teria ocorrido a sedimentação das argilas, siltes, que

hoje constituem dep6sitos com espessura total, incluindo as tur-
feiras, nas maiores várzeas entre l0 a 15 metros-

5. 3. Descrição dos Depósitos

IJentro <lo quadrilátero ¿ìpresentado no mapa cla Fi-
gura 2 e detalhado na Figura 3, operam várias empresas ninerado-
ras cle argilas para diversos fins industriais. lm função dc cri-
t6rios que serão descritos no capítu1o I I deste trabalho, foram

se lecionados oS SegLlintes dep6s i tos para coleta de materi a I .

5.3.1. Depósito de argila da Empresa Mjneração da

vras Santo Am¿rro Ltda
La

Está situado numa área de 2L,05 hectares no Bairro
no município de Suzano, junto a estrada cle rodagerndas Palmeiras



I-isura 5 - Cart¿ì geológica
de intercsse e os

da Região da Grande São paulo
pontos de anìostragem.

iscala

:; 
aio.

- Qraternário: cascalho, areias.

10 kn

(1980), mostrando a localizaçao dos depósitos

- Reservatórios
I - Taiaçupeba; II - ponte Nova

- Pr6-Ca¡nbriano.

argilas.

Rlo Cl aro

(1) Empresa de lr[ineração da Lavras Santo

('r\
\L)

(3)

(4)

(s)

(6)

,Amaro Ltda.

Santo Angelo -
Brás Cubas -
Jundi-apeba

Serrote
Benedito Lopes.

IBA]ì S/A

IBAR S/A

IBAR S/A

itsAR S/A

I
P
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que liga Ribeirão Pires a Suzano (SP-31) ' com acesso no km 30' 4

tttalmenteodepósitoêatravessadopeloranalferroviárioda
RFtIS/A.queligaParanapiacabaaSuzano.EstedepósitolocaIiza-
-Seclentrodeumapequenabaciaaluvionar,banhacloaonoltepelo
rio Taiaçupeba Mirin. São materiais constituídos pol' sedimentos

argilo_arenososrecentes,recober.tosporumacanaciattrrfosabas-
tante escura, Knecht (1954) os classifj'ca como quaternários', clispos

tos cliscorciantemente sobre as rochas clo pré-canbriano ' a(ìLti cons

tituíclas por xi stos, micaxistos e glìaisses que ' quando expostos '

apresentam alto grau c1e decontposição intempéri ca'

Em relatório de pesquisa' Knecht (op'c:it '.¡ inc-iui

as argilas estudadas na categoria cle refratárias ' indic¿rndo sua

utilizaçãcltamb6mcomomatériasprimasparaafabricaçãodepor-
celan¿rs e louças. ApreSenta un perfil né¿io para o depósito,con-

forne a FigLlra 4'

Figura 4-PerfitidealizadocloclepósitodaLavrasSantol\ltìitt'tl'
con-[c,rme Knecht (oP'cit' )

'l'erra vcgctirl - turf-a

Arpi l¿.r ref ratária de

tii:;¡ (10 tltrirl idade)

Are ia ttt rfos¿r mi cácea/Argi 1a ci ttztr , teor e le-
vaclo enr a rci ¿r .

tìonglonteraclos tle seixos de qr-rartzo/Hmbasaren-
to cristal itro.

cor cinza a marron,Plás-
2 net ros

Y,flt1ìI,i)f |;r:r
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5.3,2. Depósito de argila da Fazenda Santo Angelo da IBAR

S/A.

Está situado numa area correspondente a 1óB hecta
res, no ctistrito de Jundj apeba, município de Mogi das Cruzes. A

lazida pode ser alcançada pela estracla que liga o cli strito de Jun
diapeba a localidade denominada Varinhas, situando-se numa das vár
zeas do rio Taiaçupeba, aflr"rente cle nìargem esquercla do rio Ti.etê.

Na figura 5 apreserìta-se o perfil iclealizado, que

indica a loc¿tlização do depósito Santo Angelo.

Figura 5 - Perfil esquemático da área onde se inserem as jazidas
c1e argila do Santo Angelo, idealizado por Z¿¡lnbrano

(1e74 b).

ììi.o

"Taz, 
icl¿r clcr

1-l",nto ^lu5eJ.o

I

I

J

r-t
t-.-,t
looool

N
E

Quatemário: aluviòes fluviais:
calhos.

Terciár'io: nos lìíveis superiores
lhos dlr Irorrnrrçrro São I)¿rulo.

argr las , arei as . cas-

argi lats e e ¿tsL.a-

- Pré-cantbri¿uto: er'¿tnitos, grunorlioritos, gnaisses.

(lorrforne Zantbr¿ìlìo (op.cit.) o perf il get'al da árca
esta esquenratizad,o rìa Figura (r.



Figura 6 Perfil geral do depósito do

brano (op.cit.)
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Santo Ange 1o , conforne Zam-

C

o

t
a

s
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nFó

(m) z4I

ffi| 
- coberrura turfosa

- Argila plásti ca - re frat ár i a

f:-:-J
l--: -:ll 

- I4ateri al areno-argi J osot- . 
- 

- t

Areia grossa passando a
cascallro ern pro fturcìi dade.

5. 3. 3. Depósi.to de a r.o,i I a cla Ilrás Cubas da lll^R S/A

Ëstá si.tuado no bajrro do nesmo none, no rnuni cípio
de tr'logi das Cruzes, correspondentlo a 72,09 hectares, É limitado
pelas linhas da RFFS/A ao sul, que Iigam Suzano a Mogi das Cruzes;
quase paralelamente está a estrada de rodagem, que também tiga os
rnunicípios citados. A jazida de argi Ja ref 'rat'alia ocorre em una
faixa cla nargen esquerda do rio 'l'ietè, num vale onde este recebe
seu afluente ,lundiaí. Zanhrano 1]l914 n) acrecìita que a sedinenta
ção das argilas refratári.as tenha ocorrido en todo o frrndo do va1.e,

porém, posteriornente, o rebaixamento do 1ei.to do rio provocou a

erosão daquele mâ.terial argiloso, r'estando, como testemunho clo an-
tigo níve1 deposicional , a área próxima à borda da bacia. LocaI -
mente 6 possível observar que ess¿ì f ai.xa argilosa estf nun plano
nai.s a1to, cerca de 50 centímetros. do restante do funclo do vale.

/--

=:,r- -
=:t=:
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Por fotos a6reas conforme Zarnbrano (op.cit.), é relativanente fi
cí1 observar os dois níveis. Assim, propõe um perfil esquemático,
prováve1 para a região de Brás Cubas, assinalando que as carnad.as
i.rregul.ares de argiLa, repousam sobre arenitos quaïtzosos brancos
ou acinzentados, tendo, respectiva e subjacente, uma canada de
cascalhos e as rochas do pré-canbriano. Ressalta que a espessura
total do conjunto pode alcançar dinensões da ordem de 15 netros,
nas proxinidades do leito atual do rio Tietê. Na figura 7 

^presenta-se o perfil idealizado por Zanbrano (op.cit.) para a região
de Brás Cubas-

Figura 7 - Perfil esquemático, ideal"izado por Zambrano(I974 a) ð,as

jazídas de Brás Cubas. (Exagero Vertical).
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5.3.4. Dep6sito de argila de Jundiapeba, da IBAR S/4.

Está incluído dentro da extensa vârzea entre os rios
Jundiaí e Taiaçupeba, que desaguam no rio'fietê, na sua margem es
querda. 0 acesso ao depósito pode ser feito através de estrada de

rodagem que liga Jundiapeba ao bairro das Varinhas, localidades do
município de Mogi das Cruzes. O depósito de argila refratária a

presenta horizontes bern definidos, conì espessura variando ent re
0,5 a 2,0 metros das camadas exploráveis. superiormente a .jazida
está recoberta por uma camada variáve1 de turfa e inferiormente,es
tá assentada sobre espessa camacla de areia. Conforme Rosado(1974)
as argilas são constituídas por argì. loninerais do grupo da caolini_
tâ, gibbsita, a16m de um resíduo arenoso, cuja porcentagem e granu
lomet ri a vari am dent ro do depós i t o.

5.3.5. Depósito de argila clo Serrote, da lllAR S/4.

Localiza-se no bairro de mesmo norne, ilo município de
Salesópolis, dentro das estreitas várzeas c1o rio Paraitinga, aflu-
ente da margem direita do rio'I'ietê, praticamente incrustado sobre
as rochas da pré-cambriano, que ronstituem a Serr¿r clo Nl¿rr.

As camadas cie argi I a rcìf ratãria não tènr unì¿r di reção
pref'erencial de acamanento. Via de regra, apresentaRì-se ìntercala
d¿rs por camadas cle areias bem cl¿lr¿ls. Os lnaiores corpos argilosos
estho na margem direita e benr próx inro clo leito ¿rtu¿ti cio rio. Essa
distribuição, conforme noclelo prol)osto por Zambr'¿ìno (op.t'it. )"sque
nl¿rtiz¿lcl o na figura B, é conserlrrênci¿r cl as sLlccssjvas nrLrclrrnçírs que
ocorreran no curso do rio, provor::ulclo unìa erosão ale¿rtória nos se

cljntetìtos argilosos e depositando ¿rreia no mesnìo nível, durante uma

f ase poste ri or cle rnai or ene rg i a .
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Figura I - Perf i1 esquematízado provável para a 'area do Serrote,
idealizado por Zambrano (op.cit.)

;'i¡r¡ i b in¿;ri

I íl'
| -t

5. 3.6. Depósito cle argi 1a llenecli to Lopes

Estão localizados ent re os municípios de B i ri t il¡a Mi
rim e Salesópolis. Não são ext ra írlrrs argilas de apenas um depó
sito, mas de um conjunto de pequenos vales assoreados por nìaterial
arenoso e argiloso, que podem ser alcançados a partir cla estrada
príncipal que liga aqueles dois ¡nunicípios e estradas vicinajs. As

lentes de argila correspondem a um material c1aro, nlástico, va-
ri ando em tonal iclades do castanho e c i nza. C)corren de nodo sini
lar às argilas do Serrote, assentaclas sobre rochas do pró-(l¿rmbria
no.
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MATERIAIS E MÉTODOS

1. Ivlateriais e Critórios Adotados para a Coleta

Para a amostragem dos materiais a serem estudados,
conforme mapa r1a Figura 3 , foram cons ide rados os seguint es critó
rios: a) aspectos ligados à Geologia, que pudessem contribuir pa
ra o erìter-rdintento cla gênese c1o naterial; b) faciliclacle clo acesso
junto às empïesas de mineração, no que se refere à obtenção de da

dos e anìostras; c) interesse cerâmi co que pudessem represent¿ìr.

Tenclo como base o mapa geológico da região (1980)
ntai s os daclos obtidos junto às empresas mineradoras, foranr carac
terizados cloi-s tipos rle áreas, clentro dos seclinrentos (luartenários
cla bacia do Alto Tietê, para a coleta de material: a) área de

grancle s v'arzeas , e b) ârea de pequenas vârzeas.

Conforme consta do nìapa da Figura 3, foram coleta
das, amostras dos locais indicados: ( 1) Depósito da l:mprcsa cle Mi

neração da Lavras Santo Amaro Ltda. a(2) Depósito do Santo Angelo;
(5) I)cpósito do.Serrote; (6) Depósito Relreclito Lopes. c¿rr¿ìcte¡riza
dos corììo área de pequenas várzeas, localizadas nas bordas da ba

cia dc drcnagern do rio Tietê ; ( 3) l)epós i to Brás Cubas e (4) Depó

s ito .Iuncliapeba, localizados numa clas naiores v¿rrzeas da ne sma

baci ¿r. (lue se estencle desde o pe rínret ro urbano de Mogi cl¿rs Cruzcs,
at6 os limite's da cidade de Slrzano, ocupanclo rìma área aproximada

')

de 30 Km'. Conforme Zambïano ( 1974 b) , aqui estão as c¿rn¿rclas se

clinlentares mais espessas, inclusit¡e a tLlrfosa, qlle reco['¡r'en, pra
ticamente por toda extensão, os se<.limentos quaternários da região

A coleta de matcrial utilízado nas anãlises
ratório foi rea-[izada eìn perf,is tÍpicos, que rept'ese1ìt¿ìnì

sitos seleci onados. Foram amost rados diferentes hori zontes
guidos por propriedades rnorl'o1ógicas. cor. textLrr¿t e il'rtc:

c.le I abo

os dep6

. tlistin
t-csse ce



rânrico que pudessem representar.

Perfil amostrado do

Lavras Santo Amaro

depo'si to da Empresa cle Mine ração
Ltda.

t.

-îz-

cla

Figura 9 - Perfil do depdsito da Lavras Santo Amaro Ltda

- Turfa:

- L-1:

- L-2:

- L-3:

- L-4:

c¿rmada rica en mat6ria orgânica (l rretro)

camada argilosa cinza-escura,
do de 1 a 1,5 netro.

c¿unada argilosa cinza-c1ara,
no de I netro.

espessrlra varian

esp(-'ssllra em tor-

camada argi losa narrom, scndo a superior c1a-
raeainferiorescura.

Espessura em torno de 1,5 metros.

camada argi lo-arenosa

As argilas da Lavras Santo Amaro Ltda. foran in
cluíclas no ¡rleserrte estudo deviclo t sua utilização, er¡t es(ala con

sider'ár,'c'1, pela inclústria cerânica cla Grande São Paulo, e outros
municípios próxj-nos. As reservas cstão avaliadas em cerca de

153.000 toneiadas.

A argila codifjc¿rcla como "L-1" nestc trabalho tenr

srr¿ì utiiização n¿ì fabrìcação cie azrrlejos, pastilhas, refrat¿trios.
A :rrgi I a "L-2" é matdri a prina paríì a tabricação cìos ìlìesnìos pr"odu

tos anteriormente nencionailos, nìais arganassas e porce lana e1étri
ca. A argila "L-3" é utiliz¿rda na f:abricação de gr6s s¿rnitário e

lorrÇa de mesa . L|á ainda unr qrrarto tipo de argila, que p¿rssa por
tùìì processo i)¿n'tir-.trlar dc obtenÇão, cocl i f ic:¿.rda conìclrciirlrncnto (:otno "[,-ltì0",que
participa coilìo nratéria prinra tì¿r fabricação cle esnì¿rltes cerânricos,
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porcelana el6trica, massas cerâmicas do tipo"cottoforte",esmaltes
ceramicos para chapas metalicas, aglomerantes para areia de fundi
ção.

A extração de argilas na jaztda da [,avras Santo Ama

ro é feita a céu aberto, atravís de escavadeiras. Camìnhões trans
portan o material para os terreiros de secagen ao sol. Após seca
gem as iirgi las são ernìazenaclas em const rtrqões ¿lo abrì go clas chu
\'¿rs, pront¿ìs para expedição.

1.2. Perfil Amostrado do Depósito do Santo Angelo,d¿r IBAR S/A

Figur-a l0 - Perf i1 de coleta do deposito clo Santo Angt'lo

\\\\\\\\\\\\\\\\ Camada de turfa: esfressura r6dia 0,5 metro.

SAB-1: Camada argilosa, castanha, espessura m6dia em tor
no de 1,5 nrctros.

- SAB-2: camada argilosa. espessura en torno de 2 retros

- Camada arenos¿ì, espessì.lra (?)

O depós ito clo Santo Angelo loc¿rl izado nuna pequena
v¿írze¿ì nas bordas da bacia hì<lrogr;ífica rlo Alto'l'ie.tô, é erpLora
clo peJa IIIAR S/4, fornecendo Lrnì nìaterial classific¿rclo como ligan
te de chamotas (.) na proclução dc rcf ratírios si-l ico-Íìlrrrnìnosos.

X ('!) chamota: no
temperaturas
riedade para

caso de argil,a alrrmínosa é
elevadas, com o objetivo
uti 1ízação na f ab r icaçã,'

aquela prõ queimadarenr
de aumentar sua refrata
de material refratãriol



1.3. Perfil

Irigura l1

Amos t raclo

Perfil da

-24-

do Depõsito de Brás Cubas da IBAR S/A

coleta do depósito de Brás Cubas.

Camada de turfa: 1 a 1,5 netros de espessura.

BC -2: Camada argilosa, castanha, espessura rÉdia
torno de 1,5 metros.

- IIC-3: Camada argilosa, cinza, espessllra média 2,0 nte
tros.

Camada arenosa, varianclo cle fina a grossa até cascalho,
em profundidade.

em

Na canada da argila cinza, BC-3, foi possíve1
servação de nódulos esbranquiçados de gibbsita, com cerca
5 mì límetros de cliâmetro má.1io.

1.4. Perfil Amostrado do l):pósito de Jundiapeba da IBAR S/A

Iìigura 1Z - PerFi l dc cìoleta da jazicla de .lultdì apeba

Camacla de turfa: espessLrra cm torno de 1,5 nptros.

J-2: carnada argilosa castanha, espessura em torno de 1,5
lIEtros.

- J-3: camada argilosa cinza, espessllríì enì torno de 1,0 me-
tros.

a

de

ob-
3a

t o r'ÌLo- J-4: canacla srr¡terior areno-argilosa, espcssLrr¿l elr
de 2 netros. at6 o irorizonte de arcia.

N¿rs camadas :rrgi los¿rs ll(l-3 (Brás (lubrrs') e ,l-3 ( .Ir-rn-
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<liapeba) , foi possíve1 observar a ocorrênc ia de nóclu1os esbran
quiçados de gibbsita, con cerca de 3 a 5 rni 1ímetros de diâ¡letro mé

dio. As camaclas argilosas castanha e cinza são uti lizaclas , indis
tintamente, na fabricação de chamotas para a fabricação cle mate
riais refratários pela IBAR S/4. Os dois depósitos estão localiz?
dos dentro do que foi caracterizado como ârea de grandes vârzeas.

1.5. Perfjl Amostrado de l)epósito clo Serrote da IBAR S/A

Figura 13 - Perfil de coleta de iazida do Serrote.

Camada de turfa: espessura em torno de 0'5 netros'

S-2: cama<l¿t argi los;r , castanho-escura ' espessLlra
tomo cle 1.0 nrctt'o

Eventuais lentes de areia

S-4: canada argilosa, castanho-c-1ar¿ì, espessura média
em torno cle I ,5 rnetros.

- Nível de ¿rreia evoluj.clo p¿ìra um¿ì granul.çào mais gros

seira em profuncli clade.

No perfil coletado clo tlepósito do Serrote a camada
argi losa de cor castanho-c1.ara é prcclominante. A c¿rnl¿rd¿¡ argilosa
cle cor castanho-escura, locaI izada logo abaixo c]a turf a no perf il
coletaclo, aparece esporadicamente,.com espessuriì eln torno cle l,()
metro. ¡\s dtta-s argilas são Lltiliz¿rcl¿rs princiJrülnrcntc eonto ligan
tes de chamotas , na f abricação rJe re f rat ários.

As camadas argilosils clos depósitos clenonrill¿tdos Bene-
clito Lopes são utilizadas na nìanuf¿rtura de produtos classificados
como cerãrnica branca, conìo porcelalr¿r, faiança, azt)leios. Ot: ()r'rem

em



cle modo similar ãs

localizados enr ã"rea

ca do Al to 'i'ietê .

argilas do Serrote.
de pequenas várzeas
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Esses dois depósitos estão
dentro da bacia hidrográti

1 .6. Perfi l amostrado c1o depós ito Benedito Lopes

Figura I4 - Perfil de coleta das argilas Benedito l,opes.

- Cannda de turfa: espessura em torno de 0,30 m.

B1-1: Camacla argilo-arenosa, castanho-cl¿rra, espessura
en torno cle 0,80 m.

Níve1 de areia, espessura nédia 0,30 n.

Il1-3: Camada argilo-arenosa, crene-claro, espessura en
torno de 1,5 metros.

ì11-4: Camacla argi 1o-atelìosa, espessL¡ra erì torno c1e 1,5
ÍEtros.

- Enbasamento cristalino.

As reservas medidas cle argilas dos depósitos cla tBAR

S/,\, correspondcntes ã rnateria prina para a manufatula cle artigos le
fratár'ios, estão estimadas en 1.750.000 toneladas, assim distri
buírlas:

a) Santo Angelo
b) Brás Cubas

250.000
500.000
300.000
700.000

c) Jundiape
cl) Se rrote

ba

t

t
t

O consumo mensal das argi l as de Brás (lubas (b ) e Jun

diapcba (c) estã cstinado cnì 4.300 toncl¡rdas/môs,rrtiljzacl¿rs nu fabri
caç:ão cla chamota ref ratária, enqì.ranto que as argi las do Santo An

geIo (a) e do Serrote (d), utilizadas conìo ligantcs da c]r¿rmota,tem
consunìo eilì torno cle 5000 toneÌadas/nrês.

ITlii,,¡l:
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perfis característicos dos diferen
ar livre, e submetidos it dive rsos

de

do

2.1. Aná1ises Granulométricas

Para as arrá1ises granulométricas foram utilizad¡rs 4
mostras com 200 gramas. Apõs Secagenì e pesagen, o material levah
tado em suspensão aquosa f.oi passado em peneiras U.S.S. 250 (abertu
ra 0,062 mm.) e tJ.S.S. 325 (abertura 0,04,i nrm.) O resíduo obtido na

primeira peneira caracterizou a fração, areia, que foi esttìdetclrrpor

microscopia optica e/ou 1upa. Atravós do m6todo da centrífrrga (Cg

fil e Cardoso,I974), foran separadas as frações abaixo de 0,002mm.

que caracterizou a fração argila, para estudos por difração
raios X. A f ração abaixo de 0,044 nm. foi estuclada por allál i.ses

quírn-icas, âilátises térmicas, dif ração de raios X, ens¿lios cerâ

rnicos, e sua curva de distribuiçãr' granulon6tric¡r foi obtjcla a

través do analisador do tamanho de partícu1as Sedígrafo 5000D, da

Microrneritics Instrument Corporation (f975), pertencente à Cefl
te S/4. O scdígrafo 6 um instrumento que mede a tax¿r cle secli

mentação de partículas em suspensão, cont¿rndo con o auxíl io de um

comput¿rdor qLle apresenta, automaticanlente, os dados em Ltnì registra
dor X-Y, conforme programação com base na Lei de Stokes. Na figu-
ra 15, apresenta-se un cliagrana esquemático do funcionamcnto
sectígrafo. A cé1u1a de sedimentaçãc'0, construíc1a em tnaterial trans
pal'orìt.e aos raios X e aos conprinentos de onda cla luz visÍvcl, tem

as seguintes clintensões: 1,32 X 0,35 X 5,50 cn3. L'reclichicìa pela
amostra em suspensão aquosa, e enbutìcla no aparclho e mantida num

tempo suf i ciente para que se estabeleça um eqr-ri1íbrio de tenperatu
ra. Por meio clc um fcixe colinulclo c1e raios X a cottcentracão das

partícrrlas qr.le permanecem em suspensão, clentro cler Llrrr tlclct"lltiltaclo

tentpo, e cletcrnrinacla. O equipanre nto procluz Ltfiì s inal clr,tc é ¿i reta-
nlente proporcir¡nal ã concentração de ltartículas qtle intercepta o

f lr¡xo cle raios X. llstc sinal , trat¿rclo e letron jc¿tnente e computado



rizado, alimenta o registrador X-Y.
três ciclos, no eixo da abcissa (Y),
tícu1as; e no eixo das ordenadas (X)
centagem en nassa das nesmas.

r----1

Numa escala
é plotado o

, numa escala
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logarítmica de

tamanho das par
linear, a por

Figura 15 - Diagrama esquemát ico do funcionamento do Seclígrafo
50000, conforme manual de instrução da 14it: ronre r j t ics
Instrument Corporation (1975).
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A-s amostras são pr('l)¿rraclas enì t¡tÌra corìccrìt r':rção,cor
respondente à faixa de l% a 5% rlc sól idos eìn suspensão acilrosa,su-
ficic¡rtc pal'.t (llrc a tlrìrìsnlissão .los r¿rios X cstcrjil clttt'c .'10 a 30'å

daquela se fosse efetuacla enr unr nreio i-scnto dc partícuia-s sóti-
das. A concentração das amostì-as não precisa ser ex¿rta devlclo aos
ajustes que o instrumento faz sob programação.
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edida

50 or5

Controle
prlregis
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2.2. Aná1j ses Químicas

As anostras foram analisadas quimicamente por via
úmida, sendo dosados os seguintes elementos: Si02, A1Z0i, Fer0r,
Ti0Z, CaO, MgC), Nar0, K20, e perda ao fogo.

Con um pFlmetro Corni ng,
das argi 1as, procedendo-se cla segtrinte
teri al foi agitado em água deionizad'¿
sufici entes para que ocorrcsse conìpÌcta
nerlia-se o ptl.

Lltilizou-se cìe unr

Ltt'!ar,rpertelrcente ã nscol a Senlli
r raba lhort coìn scns'itri I i<l¿rclc e¡l I ntV

modelo 5, mecliu-se o pH

maneira: 100 granìas clo ma

numa quant i clade e tempo

dispersão, em seguida

ec¡ rripernento da ii.l). l:rrgr-'rrli¿rria

Armancl o de Arrud¿r Pe r-c. i rir , qLle

1, yeloci,latic ¡n,i,lilr clc.;rrlttt'cjmento cl e

2.3. Anátises Mineri.rlógicas

As análises rninera l6gi cas f oram conduz j clas por:

2.3.1. Análise por clifração cle raios X

Por este n6toclo for'¿rm cnsaiatlas as f'rações ¿rbaixo

de 0,04¡i mm e 0,002 tnnÌ, das ¿lnìost l'iìs cl e cacìa horizorìte' rìos llr-:r-
fis ¿ìnìostrados. t)tilizor-l-se de Lun eqrriparnento da míìr('¿t Pllilips,
conì radiação K-¿r1f¿r do cobre, pertc-.nccnte ao Instituto clc I-es-
qrrisas 'l'ecnol6gicas S/A (SP), Seç-ho tlerârnica. 0 material a ser
irr¿rdiado, foi preparaclo de modo que as partículas aclclrririssem o

rientação preferencial sobre Lrma lânrina de vidro, utiIizanclo- se

o processo de dispersão em água.

2.3.2. Anál i se tór'rrric¿r cli ferel.icial



10cC/nin. Foram ensaiadas as frações abaixo de 0,044 ¡nn.

dulos retidos en peneira U.S.S. 250 (abertura 0,062 rnn. ).
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e os nó

2.3.3. Cá1cu1o da composição nineralógica

Corn os dados da difração de raios X, rnais una curva
de calibração para as porcentagens de gibbsita, obti.da por Corrêa et
a1 (1983) junto ao equiparnento de aná1 Íse tórnica diferencial, e to
mando-se cono base os dados da análise química, montou-se as compo
sições rnineralógicas aproxirnadas para os nateriais estudados.

2. 4. Ensaios Ce rânicos

Con as amostras passadas em peneira U.S.S. 325 (aber
tura 0,044 mn.) forarn conformados corpos de prova en umå prensa de

Iaboratório, pela aplicação de uma pressão estátjca de 200 kgf/cmZ
ao material , previamente urnedecido con 6% a 8% de água e granulado
em peneira U.S.S. 60. Os corpos de prova, após prensâgen adquiri-
ran as seguintes dirnensões: 60 X l0 X 5 rr3. Tui, condiçòes para
a confecção dos corpos de prova para os ensaios cerâmicos, assim
cono as temperaturas de queima, são propostas de Souza e Souza San
tos (l904 a),

Para cada horizonte <le cada perf i.1 coletado foi con
feccionado un núrnero de corpos de prova suficiente para medir os
caracteristi.cos cerârnicos, após secagem a 110çC e após queina nas
tenìperaturas de 950cC, l250eC e 1450s(1 , usuais nas que:imas de pro
dutos de cerânica vernelha, branca e ref r¿itáría. respect ivamente.

Para as tenperaturas de 950çC e 1250sC os corpos de
prova foram queimados em forno e 1étrico, corn resi stêncj.a cle kantìral,
em atmosfera constaltte, durante 3 horas na tenperatura de quc irÌ
A Cerãni.ca São Caetano S/A fez a queima dos corpos de prova a
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1450eC, dentro das condições acima especificadas. Foram observa-
dos e/ou medidos os seguintes característícos cerâmicos: a) cor,
retração Linear e tensão de ruptura à ftexão, ap,ís secagem dos
corpos de prova a 110çC; b) cor, retração linear, tensão de ruptu
ra ã flexão, perda ao fogo, absorção de água, porosidade aparen-
te e nassa específica aparente, após queina nas tenperaturas de

950eC, 1250eC e 1450cC; c) cone piron6trico equivalente, realiza-
do nos laborat6rios da Cerâmica Sào Caetano S/4, conforne norna
da ABN'I , MB - 68.
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I I I. RESI.JLTADOS E DISCUSSOES

i. Granulometrla

Nas figuras 1ô, 17, II, 19, Z0 e ZI estáo os re-
sultaclos da distribuição granulométrica das partículas abaixo

de 0,044 mm., correspondentes aos horizontes de cada perfil cole
t ado , obt idos pe lo método do sed ígra fo.

Os daclos obt iclos pc I a separação en pene j ras , mai s

os fornecidos pelo sedígrafo, compLlseram elenentos para a clas-
sificação clas frações argila, si lte e areia das anostras estuda
das. Na Tabe la I , estão os dados correspondentes a g t'iìtìttl orììe.-

tria clos horizontes de cada perfil.

Os resultados obticlos com os nétodos das anãI i-
ses granulométricas foram plotaclos em diagramas t l'irtngl¡1¿tt'es,

conforme Shepard, in Suguio (19tì0 b), obtendo-se, dessa forma,
a caracterização 1ito1ógica de c¿rcla horizonte. 0s diagrarnas tri
arìgLllares são apresentados nas f iguras: 22, 23, 24, 25, ¿6 e

27.

A caract-erização litoiógìca dos perf is f icott es-
tabelecida con['orme o que se aprcsellta na Tabela lI.

Dos resultados clas análises granulometricas ob-

sct'vou-se qì,ìe algumas anostTas ¿ìpresentarant a f ração arc i¿ì em

grande quanticlacle, como foi o c¿rso clos horizontes: L-1, L-4,8C-
¿,,1-'1 , e S-4. N¿r lLr¡ra e ao ntie roscóliio óptico ess¿ìs l-r;ições de

tlonstrarÍtnì ser conpostas por duas fases mineralógicas bent clis-
tintas: Lrnìa constituída por quartzo, nica e raros grãos c1e fel-
cls¡ratos; e outra por material noclt-tlar. A morfosc<tpia dos gt'àos

cla prinre irer fase revela imaturidacle clesses materiais ( lr¿tixo
gr¿ìil cle arredondamento), o que c:o¡-ìcorda con a proposição de

P¿rir'¿r t;i 1ho et a1 (I972) que sLlgere ¿ì ocorrência de ¿ìpen¿rs unì
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TABEI,A I - RESULTADOS DA ANÃL]SE GRANULOMÉTRICA DOS IIORIZONTES

DOS PERFIS AMOSTRADOS.

Den ornin aç ão

da

Amos t ra Argí 1a

45 ,0

66 ,0

62 ,0

36 ,0

30 ,0

77,0

76,0

50 ,0

78,0

59 ,0

80 ,0

26 ,0

29 ,0

59 ,0

34,5

74,0

65 .0

e, das frações

Silre Areia

L-1

L-2

L- 3C

L-3E

L-4

SAB- 1

SAB.2

BC- 2

BC- 3

'I 
-)

J-4

s-2

s-4

BL- 1

BL-2

BL- 3

24 ,0

18,0

22 ,0

48,0

33,0

21,5

2I ,0

z6 ,0

I3,0

27,s

IZ ,0

35 ,0

56 ,0

20 ,0

50,5

13,0

zr,0

3l ,0

16 ,0

16 ,0

16 ,0

37,0

1,5

3,0

24,0

I,0

.r3,5

8,0

39 ,0

15,0

zI,0

15,0

13,0

t4.0



Figura 16 - curvas da distribuição granulonétrica dos horizontes da jazida da Lawas santo Anaro (StrzanoJ, da fraçãoabaixo de 0,044 n¡n., pelo nÉtodo do sedígrafo.

Diânptro es férico equivalente ern ÍiicroÍEt'ros .



Figura 17 - curvas da distribuição granulonátrica dos horizontes da jaziãa do santo Angelo, da fração abaixo de 0,044
nrn., pelo rÉtodo do sedígrafo.

Diàretro esférico equivalente em micrometros

t0 '8 ó 5 { 3

I
(¡¡
(rt
I



Figura 18 - curva da d'istribuição granulonÉtrica dos horizo,nte s ða jazida de Brás cubas, da fração abaìxo de 0,044 mr.,pelo rétodo do sedígrafo.

,[

1';

¡

Diãretro esférico equívalente en microÍ€tros.



Figura 19 - Curvas da distribuição granulonÉtrica dos horizo¡rtes ða iaziða de Jwrdiapeba, da fraçao abaixo de 0,044 mn.,pelo ÍÉtodo do sedígrafo.

9l

¡,

;

Diâ¡netro esfé¡ico equivalente em TrÉcro[Þtros.



Figura 20 - Curvas da distrì-buição granulonÉtrica dos horizontes da jazida do Serrote, da fração abaixo de 0,044 mr.,
pelo nétodo do sedígrafo.

H

s

Diâ¡retro esférico equivalente en microûÞtros,



Figura 21 - Curvas da

nrn. , pelo
östribuição granulorÉtrica
nÉtodo do sedígrafo.

dos horizontes das argilas Benedito Lcpes, da fração abaixo de 0,044

Diâretro esf6rico equivalente em micronetros.
I

(¡¡
(.o
I



Afgilà

O= L-l

t= L-2

lF= L-3 clara

o= L-3 escura

O= L-4

1te

Figura 22 - classificação granulornétrica dos perfis coLetados no clepósito
da Lar¡ras Santo Arnaro .

¡ = SAB- 1

O= SAB-2

Areaa Silte

Figura 23 - classificação granulométríca dos perfis coletados no depó,sito
do Santo Angelo.



BC-2

BC-3

Figura 24 - Classificação granulonétrica dos perfis coletados no depósito de

Brás Cubas.

t=J-2

o = .l-3

.=J-4

Areia

Figura 25 - Classificação granulométríca

Jundiapeba.

Silte

dos perfis coletados no dep6sito de

Argi I a



Argi la
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l=

Classiflcação grarìulor6tri ca dos perfis coletados no depósito
do Serrote.

s-2

s-4

Figura

Are

26-

tc

¡ = IJl,- I

o = Ill,-3

| = lll,- 4

Figura 27 - Classificação grarulon6tric¿r cl<¡s

to de Benedito Lopes.

Ar gi 1a

perfis coletados no depósi-
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TABB LA I I CARACTERIZAÇÃO rITOr,ÓtìrCA DOS PËRFrS

AMOSTRA CARACTERI ZAÇÃO LITOLOGICA

L-1

L-2

L- 3C

L- 3E

L-4

SAB- 1

SAB-2

BC.2

BC- 3

J-L

J-3

J-4

5-Z

s-4

BL- 1

BL-3

Bt,-4

Argila arenosa

Argila sí1tica

Argi 1a sí1tica

Si lte argi loso

Areia sí1tico argilosa

Argila
Arg i 1a

Argila sí1tica
Argi 1a

Arg i 1a síltica
Argi 1.a

Arei.a síltico argi. losa

Si lte argi l oso

Argi la arenos a

Silte argiloso

Argì J-a arenosa

Argil a síItica
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ciclo deposicional para os sedimentos quaternários da bacia do

Alto Tietê. O material nodular se caracteriza por apresentar as-
pecto terroso e cor esbranquiçada peculiar, feições que o desta
cam da massa residual, principalmente após secagem. Frente aos

resultados obti.dos das análises quírnicas, Tabela V, da dif ração
de raios X, Figuras 32 e 34 , e das an'alises térmicas , Iri guras 45

e 46, pode-se concluir que esses nódulos são constituíclos por
uma rni.stura de gibbsita mais argi lomineral do grupo da caul ini ta
Nas amostras de Brás Cubas e Jundiapeba os nódulos chegam a re-
preserìt ar 15 % a 20eo da f ração are i a. Nas demais amost ras as por-
centagens caem, fi.cando no máximo ao redor de 8%. Observa-se,por
tanto, que os nódulos têm comportamento granulornétri co c1e pseudo

-areia, pois, apesar de ocorrerenì naquela fração, na re¿rl iclacle

são aglonerados bastante resistentes aos m6todos usua i s de dis-
persão, utilizados em aná1ises granulom6tricas.

Dois horizontes se caracterizaram litologicamente
como areia-síltico-argilosa: L-4 e J-4. Esses materiais apesar
de não serem utilizados pela indústria cerânica como fonte de ar
gi lorninerais , f oram incluídos neste estudo, e a f ração ab¿r ixo de

0,044 mm. submetida aos ensaios cerârnicos e de caracteri zação mi-
neralógica. O horizonte L-4 ocorre na ârea classificada cono de

pequenas vãrzeas, e o horizonlc J-4 ocorre na área de

vár'zeas.
glande s

2. Aná1ises Químicas

Os resLlltados obt idos il¿r meclida do ptl clas rr r'¡¡ i las
são aplescnta(los na Tabela IIl.

O pll clas anost r¿ìs dos hori zontes var i orr rlc 3 , BS a

5,90. 0s majores valores de pll for¿un encontraclos no material lto-
rlular'. O ptl clo anbiente ligei r'¿rnìentc-' ácido, no qr-ra1 est ão inseri_
das as anostras estudadas e', provave lnente, asseguraclo pe Ia cama

da turfosa que se encontra, c'lllasc sc)nìpre , cobrinclo os sedime n-
tos qrraternários da bacia do Alto'l'ietê.



l^ßl;l.A lll - pll DOS HORIZONTES DOS

_45_

PËRFIS COLETADOS DOS I]EPÓSITOS

ßrás Cub as

Amostra pH

BC-z 4,25

BC- 3 4 ,00

nódulo 5 ,90

Se rrote

Anostra pH

s-2 4,20

s-4 4,s0

r -)
l_ a

J-4

nó du 1o

Lavras Santo Amaro

Anostra pH

L-l 4,35

L-2 4 ,20

L- 3C 4 ,00

L- 38 3,90

L-4 3,85

Jund i ap eb a

4 ,00

4 .20
i

i

4, t0 l
i

5,88 i

Anostra pll

BL-1

BL-3

BL-4
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0s resultados das aná1ises quírnicas reali zaclas so-
bre o material abaixo de 0,044 m,estão nas Tabelas IV, V e VI.

0bserva-se que os horizontes superiores dos pcrtìs
coletacios, com exceção das amostras das jaztdas de Benedito Lo
pes (BL) , apresent aram percla ao fogo sempre maior do que ¿ls amos

tras dos horizontes inferiores. A quarrtidade de sÍ1jca, assim co
mo a cle aiumina 6 bastante variãvel en função do perfi i. o teor
de Fer0a não foi superior a 3,79 % em tod¿rs as amostras estudadas
Os alcalinos aparecem em pequena quantidade, e o teor de KZ} é

sempre rnaior que o de NarO, por6m não maior que I,7Zuo. Os alcal.!
nos terrosos, CaO e MgO, raramente estão presentes e quando sim,
aparecen em teores de no máximo l,0B%. A porcentagen náxima de
f i0 ) encontrada foi c1e 2,5q0. Portanto, do ponto de vista quími-
('o' os n¿ìteriais estudados se caracterizam por uma composição a-
luminos¿1., pobre em á1ca1is e ferro.

3. Análises Mineralógicas

3.1. Anã1ise por difraç-ão clc: raios X

A) 0s resuÌtados da difração de raios X cl¿r l'rrrção
abaixo cle 0,044 mm são descritos a seguir, e estão representaclos
nas Fi guras 28, 29 , 30, 31 , 32 , 33, 34 , 35 e 3ó.

a) LaDnas Santo Arrtrtt,o: a amostra do hor izonte l,-2
apresentou reflexoes corresponclcntes aos seguilìtcs nrirrcr'¿ri s: ar-
gi lomitrcral do grupo cle L4l, n¿ìc, cx¡r¿1¡-¡síve1 por ¡¿licolaçho, l)r-o-
vÍìv€ì lnteltte clo grupo da vermictrlit¿r e/ou da clorita; dc irrgi loni-
rìcr¿r1 rlo grlrpo cla caolinita: 7,15R,4,4.5R, 4,35R e 3,soR; clo mi
rìeral uibbsita: 4,85R, clo mjncral (luiìrtzo: 3,34R. A ¿ìnìostr.¿r rlo
lrorizolìte t,-1 é semelh¿rnte ã amostra do horizont.e l,-¿ rìo (¡re se
rcfcrc ãs rcl-1cxões frclrtc ¿ros r'¿rios X, porórrr r-iãr' ¿rpresentoLl ar'-
gi lornineral <lo grupo de I4R. As arnostr¿rs clos perf-is L-i(i , L-.3Ë,rr
l,-4 apresentaran reflexões corrcspondentes aos segLrìntcs minc
rais: cio grupo cias micas: l0R e 4,988,, cle argilomineral do grupo



IABELA lV - p.}í.ÃLISES QUfMTCAS DOS HORIZONTES DOS DEPoSITOS DA LAVRAS SANTO AMARO E S¡'r\T0 ANGELO

o¡

De ternina

Anostra

P. Fogo

si02

¡.120 
3

Fe203

Tio?

CaO

Mgo

Nat0

Kzo

16 , 5 3

45,02

33 ,46

2,44

2,50

neg.

tTaç.

0,03

0 ,30

Lavras Santo Amaro

40 ,52

37,85

1,90

1.75

neg.

tTaç.

0,08

0.41

Total

L-3C L-3E

14,s8

44,00

36 ,7 5

1,90

1,75

neg.

traç.
0,08

0 ,59

13,94

44 ,92

31 ,20

1,90

1,00

neg.

t Îaç .

0 ,06

0,90

100 . z8

13,95

47 ,40

35 ,00

1 ,90

1 ,10

neg.

traç.
0,08

0.98

100. z6

santo An ge 1o

15,03

42 ,SZ

36,80

3 ,25

1,35

neg'

traç.
0 ,06

0,70

13,78

45,06

34,30

3,25

r,25

neg.

1.08

0,08

1 ,46

99 .92 r-00.39

I

--¡
I



TABELA V - A¡"ÃLISES QUfMiCAS DOS HORIZONTES DoS DEPOSIToS DE BRÃS CUBAS E JUNDIAPEBA

)\ostra
"--tt-

Ð et e rninad.ì--..-

P. Fogo

s io2

41203

Fero,

Tioz

CaO

Mgo

Na ro
Kzo

BC-2

Brás Cub as

23,29

28,86

42,75

3,25

r,70

neg.

0 ,18

0,03

0 .40

BC- 3

16 ,ZL

39 ,58

42 ,I0

1,35

0,75

neg'

neg.

0 ,02

0 .t7

Total

nódu1o

z9,08

11,04

59 , Z0

0,54

neg.

neg.

traç.
0 ,02

0 .04

r_')

100.

24,26

25 ,84

44,78

2,17

1,95

neg.

traç.
0,05

0 ,52

Jundi apeba

46

J-3

100. t8

24,70

22,78

50,10

1,35

0,9s

neg.

traç.
0,04

0.48

J-4

13 ,0

44,87

38 ,26

2 ,44

1,00

neg.

traç.
0,09

0.34

qq q 7

nódu I o

28,18

r3,68

56,58

0 ,27

0 ,45

neg.

traç.
0 ,02

0 .02

99,s7 100,40 100,00 99 ,20

I

@
I



TABELA Yt - AN.Á.LISES Qi,fr,fICAS DOS FiORIZONTES DOS DEPÓS]TOS DO SERROTE E BENEDITO LoPES

.-------- 
Amos t ra

% D*."ìì;ìà--..-

P. Fo go

si02

A1 "0,L5

Fer0a

Ti02

Ca0

Mgo

Naro

Kzo

Serrote

s-2 s-4

L7 ,63 t3,73

44 ,26 48,48

33,72 30 ,86

z,98 3,79

0 ,30 0 ,95

0,28 neg.

traç. 0 ,24

0 ,07 0 ,rz
1,ls T,72

BL-1

Total

L6 ,17

43,78

37 ,L0

1, 35

0 ,95

0,30

neg.

0,05

0.38

Benedito Lope s

BL.2

r00.39 99,89

t8,24

38 ,90

39,97

1,63

1,00

neg.

ßeg'

0 ,04

a -23

BL- 3

18,14

38 ,40

40,77

1,63

1,00

ne g'

ne g.

0 ,02

0 ,r2

100 ,08 100,01 100 ,08

I

(o
I
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Figura 28 - Difração de ¡aios "X" da fraçãc abaixo de 0,044 rrn., dos ho¡izontes do perfil coletado no depósi.to La\¡ras Sarìto

,B5A

Arna¡o ,

1

l?,t5t

lii

K = caûl-i nr-tã

Il = mi ca

G = gib si ta
q = quart zo

t"l

^ 
L'3 ./', ,____--_--\- 

,J 
,\

1 4--/
lron

,trltiiit:



I

I

.t
I

ll
lì

KK

K#
I

q

I
I

li
r!

I

it
fr
tìi'it/

,

-/

\¿

lì
lì
,t
I

lrji
rl
l
I

30 26

Figura 29 -

24 zz zo 18 L6

Difração rie raj.os '\" da fração abaixo de

Lavras Santo Amaro.

;l
!r
ì
I

I

I

I

I

I
¡

!
I

14 t2

0,044 nrn. ,

108

dos hori-zontes do

K=
M=
G=
q=

caulinita
mica

gibsita
quartzo

64
perfil coletado

20
no depósito

I
(.¡ì

P
I



/\
/\i \ -.-

---'/ 
\-f'-'Jt,-

^./-*

K

aÀx
/\ 

^K),1,-/ ^\--,------{11 J3J4iI lz,¡a"o 4,tr"A

Figura 30 - Difração de raios "X" da fração abaj-xo de 0,044 nrn., dos horizontes do perfil coletado no depósito
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Figura 34 - Difração de raios '1" dos nódulos de Jundiapeba.
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da caoliníta: 7,158, 4,451,4,358 e 3,56R' e do mineral quartzo:
3,34R; conforne figuras 28 e 29.

b) Santo Angelo.' os dois horizontes SAB-1 e SAB-2

apresentaram reflexões para argilonineral do grupo da c¿ro.l jrlita:
7,r58, 4,45R, a,35R e 3,56R. O horizonte SAB-2 apresentou, adicio
nalmente, reflexões para mineral do grupo das nicas: 10R e 4,98R,

e para o nineral quartzo: 3,34Â, conforne figura 30.

c) Br,âs Cubas: as duas arnostras correspondentes aos

horizontes BC-Z e BC-3 apresentaram reflexões para argìlotnitle lrLl

do grupo da caolinita: 7,15R, 4,45R e 3,5ó8; para o mineral gibb-
sila: 4,85Â; e para o mineral quaïtzo: 5,348.. A amostra obtida
a partir dos nõdulos do horizonte BC-3, apresentou reflexões cor-
respondentes aos seguintes mineråis: argilornineral do grupo da

caolinita: picos a 7,15R e 3,56Â, pouco intensos; de gi.bbsita:pi.
co a 4,87R e 4,378 bastante intensos; conforne Figura 3l e 32.

d) Jundiapeba: as amostras dos horizontes .l-2 e

.I-3 apresentaram reflexões sernelhantes correspondentes a: argilo-
mineral do grupo de 14Â, não expansível por glicolação, do grupo

de verniculita e/ou clorita, ern pequenas quantidades; de argilorni,
neral do grupo da caolinita: 7,158, 4,451 e S,568; ,lo r¡r:ì rrcr¿rI

gibbsita; a,85R; e do mineral qlrartzo: 3,34R. A anostra do lrori-
zonte J-4 apresentou reflexões para rninerais do grupo das micas:
101 e 4,98Â; de argilonineral r1o grupo da caolinita: 7,15R, 4,45R

e 3,568.; e do mineral qr,rartzo. A anostra obtida a partir clos nódg

los do horizonte J-3 apresentou reflexões nuito senelhantes ãque-

I.as devidas aos nódulos de Brãs Cubas, obtidas a p¿ì rtit do llori-
zonte IIC-3, isto é, indicativas da presença de argi lominc'raI do

grupo da caolinita e do rnineral gibbsita; conforme Figuras 33 e

34.

e) Serz,ote.' as âmostras dos horizontes S-2 e S-4

apresentaran ref lexões para minera-I clo grupo das mì.cas: l0R e

4,9sfl; argilornineral do grupo cla caolinita: 7,151.1, 4,a51 e 3,561.;

e nineral quartzo: 3,3aÎ ; conforme l'ìigura 35.
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f) Benedíto Lopes: as anostras dos horizontes BL-l
BL-3 e BL-4 apresentararn reflexões para argilornineral do gru-
po da caolinita: 7,15R, 4,45R, 4,358 e 3,568; o ninerat gibbsi
-ai 4,85R; e para o nineral quaïtzo: 3,34R; conforne Figr-rra 3ó,

Pela difração de raios X da fração abaixo de 0,044
mn, constata-se que os materiais estudados são constituídos prin-
cipalmente por argilonineral do grupo da caolinita e por quantida
de variãveis de gíbbsita, quartzo e nica, a1én de ninerais do gru
po de l4l, não expansíveis por glicolação, en quantidades muíto
pequenas.

B) 0s resultados da difração de raios X, da fra-
ção abaixo de 0,002 mm, são descritos a seguir, e estão represen-
tados nas Figuras 37, 38, 39, 40, 4I e 42.

a) Lauz,as Santo Anaro.. todas as anostras dos hori-
zontes estudados: L-1, L-2, L-3C,L-38 e L-4, apresentâram as re-
f l-exões típicas para argilornineral do grupo da caolin:it¿r: 7,158,
4,45R e 3,56R. A ausência de outras reflexões ou sua ná rcsotu-
ção indicam caolinita "ma1 cri.staI:1zada.". A arnostra L-l apresen-
tou juntamente com a amostra L-2, reflexão para mineral cle 14fi,an
teriornente classíficado como não expansível por glicolação, pro-
vavelmente argilomineral pertencente ao grupo das c.loritas. Com

exceção da amostra correspondente ao horizonte L-4, todas as ou
tras do perfí1 da Lavras santo Arnaro apresentaram reflexão para o

mineral gibbsita, 4,85R, conforme 1ìigura 37.

b) Santo AngeLo: as amostras dos dojs llori.zoJltes
estudados: SAB-l e SAB-2 apresentaram reflexões somellte para nine
rais do grupo da caolinita: 7,t5R, 4,45R e 3,56f" Ausônci,r .t c rg
flexões típicas ou ¡ná resolução dos picos indican ilì.g jlo)ìì jlìc'r¿t1

do grupo da caolinita "mal cristal izaðo", conforme F'iguril S8.

c) tsr'ã,s Cubas: as ;.l.tnostras <1os horizontes IIC-2
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BC-3 apresentaran reflexões típicas
da caolinira; 7, tSR, 4,4Sß, 4, iSR e

bsita:4,858, conforme Figura 39,

_67 _

para argilonineral do grupo
3,56R; e para o ninerat gib-

ð.) Jundíapeba: as amostras dos horizontes J_2, J-3
e J-4, apresentaram reflexões típicas para argilonineral do gru_
po da caolinita: 7,1SR, 4,+sR, q,sSR e 3,SóR e païa o ¡nineral
gibbsita: 4,858 e j, jsR, conforne Figura 40.

e) Sez,z,ote: as
apresentaram reflexões típicas
linira: 7,t58, 4,45R, 4,J5R e

4,851 e 3,351, conforme Figura

anostras dos horizontes S-2 e S-4
para argilomineral do grupo da cao
3,561 e para o mitera.l g.ibbsita:
47.

f) Benedito Lopes: as amostras dos hori zontes BL-l ,
BL-3 e BL-4, apresentaram reflexões típicas para argilonjne
ral do grupo da caolinita: 7,tSÂ; 4,4S1, 4,3SR e s,56R; e para ;
nineral gibbsita: 4,85R, conforne Fi.gura 42.

Con exceção das amostras d.os horizontes L_4,SAB_I
e SAB-2, todas as outras apresentararn reflexões païa o mineral
gibbsita, na fração abaixo de 0,002 rnm. poÌtanto, a gibbsi.ta ocor
re na fração argila intimarnente nisturada ao argilomineral do gru
po da caolinita, este, provavelmente, nal cristalizado, pel.a ná
resolução de algumas reflexões ou pela ausência de algumas.

3,2. Análise 'Iérntica Di ferenci a1

Os resultados da análise tér:nica di.ferencia1 so_
bre a fração abaixo de 0,044 mn, são apresentados nas figuras :

43, 44, 45, 46, 47 e 48, descritos abaixo.



Figura 43 - .análises tórmicas diferenciais
da Larrras Sa¡rto Arnaro.
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Figura 44 - Análises térmicas diferenciai.s rJo perfil coletâdo no depósito santo
Ange 1o .
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Figura 45 - Análises t6rmicas

Cubas.
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Figura 46 - Análíses t6rmicas diferenciais do perfil coletado no depósito Jundia

peba.
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Figura 47 - Análises ténnicas diferenciais do perfit coletado no depósito ser
rote .
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Figura 48 - Análises t6r¡nicas diferenciais do perfil coretado no dep6sito Bene(Íto
Lopes.
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a) Lauras Santo Amctro.' todos os horizontes, conì

exceção do L-4, apresentaram a 320eC pico endot6rntico correspon-

dente ã decomposição ð.a gibbsita, a 570eC pico endotérmico cor
respondente à desidroxilação de argilomineral do grupo cla caoli-
nita, a 960eC pico exot6rmico correspondente ao inít:io da forma

ção do espiné1io silício-alumínio (mulita). A amostra correspon-
dente ao horizonte L-3C apresentou pequeno pico endotérmico a

140çC correspondente, provavelnerìte, ã perda de água adsorvida.A
amostra corlespondente ao horizonte L-4 apreSentou: a 570eC pico
endot6rmico correspondente ã desidroxilação de argi lomineral da

caolinita, a 960eC pico exotérmico correspondente ã formerção do

espin6tio si1ício-alumínio, a partir de caolinita e, entre 700eC

a 800eC, pico culminante de banda corresponclente ã oxidação de

matéria orgânica do tipo celulose, lignina ef ou cart'rono elemen-

tar do tipo grafita; conforme Figura 43.

b) Santo AngeLo: os ciois horizontes c o1 et ¿rclos ,

SAB-1 e SAB-2, apresentaram curvas termodiferenciais praticamen-
te iguais: a 5B0eC pico endotérmi co correspondente a clesiclroxi la

ção da caolinita, a 9ó0 eC pico exot6rrnico corresponclente ao iní-
cio da formação do espiné1io sitício-alumírtio, a partir de caoli
nita I conforme Figura 44.

c) Br,ã.s Cubas.' llos horizontes BC-2, lltl-3 c a fra-
ção Lìorresponclente aos nódu1os ¿rplesentarailì ¿r 320e(l picc.r cllclot6r
mico, correspondente a decomposiçãr.r da gibbsita; ¿r 5t3(le(l , o pico
en<1otórmico correspondente ã clesidroxi lação de argi lontirteral do

grllpo da caolinita e a 960eC pico exotérrnico corres¡rondente ao

iníc j o da f ormação do espiné1io s i líc:io-a1unínio. N¿r arnostra cor
responciente ao horizonte BC-2, e.Ìltre 700e(l e tì()0çC, ocorre bancla

qr¡e crrlrnina en peqileno pì co, prov¿rve Imente corrcspolldcntes ã oxi
dação de natéria orgânica do tipo celulose, lignit.ra e/ou carbono
e Lementar. Na amostra corresponclente ao nódulo as dinrensites dos

picos inclicam a presença de maiores quantidades cle gibbsita do

que cle argilomineral do grupo cle c¿rolinita, confornre Iìigtrra 45.

d) Jundiapebu: nos hori zontes .J-Z , .J-3, ,)-4 e rìa
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anostra correspondente aos nódulos observou-se a 320eC pico endo
térmico correspondente ã decompos i ção 'da gibbs ita ; a S B0 eC pj ço
endotérrnico correspondente a desidroxilação de argilomineral do
grupo da caolinita e a 960çC pico exotérnico correspondente ao
início da fornação do espiné1io siIício-alumínio, a part j.r cla
caolinita. Na anôstra J-2 a I40cC aparece pequeno pico endot6rni
co correspondente ã perda de água adsorvida, e entre 600çC atê
pouco nais de 700eC banda exot6rmica correspondente ã oxidação
de matéria orgânica do tipo da celu1ose, lignina e/ou carbono e-
lernentar, As dimensões do pico endotérmico a SZOeC na anostra
correspondente ao nódulo, indica a naior presença do mineral gib
bsita na nesna, conf orrne Fígura 4ó.

e) Serrote: as amostTas apresentaram a 3200C pico
endotérmico correspondente à decomposição c1a gibbsita; a Sg0eC
pico endotérmj-co correspondente a desidroxilação de argilomine-
ral do grupo da caolinita e a 960çC início da formação do espiné
1io s i I í c i o - a I umín i o , a part i r da caolinita , conforrne Figura 47.

f) Benedíto Lopes: todas as anostras apresenta -
ram a 320çC pico endotérnico correspondente à clecomposição da
gibbsita; a 580eC pico endotérmico correspondente a desidroxila-
ção da caolinita e a 9600C pico exotérmico correspondeltte à fo¡-
mação inicial do espinétio si1ício-alunínio, a part:i.r cla caolini
ta; conforme Figura 48.

Corn exceção das arnostras dos hor:i zolttt> s S^B-l e
SAB-2. do depósito do Santo Angelo. as demais apresentäram ¡rico
endot6rmico para a decomposìção da gibbsita. Os nódutos, assin
cono os horizontes das anostras de Brás Cubas e .Jundiapeba, apre
sent aran os naiores picos endotérmicos, tanto em área como em
altura, para a decornposição da gibbsita.

Todas as anostras apresentaran reações térnìiLtas
para argilominerais do grupo da caolinita,
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3.3. Cãlculo da Composição Mineral6gica

Corn o objetivo de determinar a porcentagen com a
qual a gibbsita ocorre nas anostras estudadas, foi construíd¿ìuma
curva de calibração, através do equipamento de aná1ise trjllnì ca
diferencial, Corrêa et al (1983). Os minerais selecionados para
a composição das misturas-padrão foram: gibbsita, obt icla clos nó-
dulos c1e Brás Cubas, e o caolim llorii, benef iciado erÌì peneiras
e por decantação.

0 caolin Horii foi selecionado como fonte do ar-
gilomineral caolinita para a mistrlra padrão, pois alón de ser am

plamente estuclado e conhecido quírnica e mineralogicanerìto, ocor-
re na área de estudo como produto da alteração cle rochirs gran ít i

cas do tipo pegmatito, e poderia ser suposto como modelo cle álea
fonte do argi lomineral caolinita para os sedimentos quaternários
cla bacia do Tietê. Após beneficianìento em peneiras e sL)1lar-ação

clas frações mais finas por decantação, o caolim IIorii foi subme-
t ido a aná1 i ses químicas , Tabel a Vl i; aná1 ise térmica rl i terenc i al,
Figura 49: e difração de raios X, Figura 50.

TABELA VII - ANÃLrSE QUfMtCA DO CAOLTM rrol{il

P. F" si 02 A1 203 Fer0, 'l'i0Z Ca0 Mgo Nirr0 K )0 'l'otal

Laul inr

I'lori i l3,9 46 ,07 38, 25 0 ,90 neg. neg. neg. 0 0"i {) . (r 99 ,75

Iìrente aos resultaclos obtirlos o c¿ìol im llor.i i foi
t:onsirlcrado conìo nonominerálico, cot'ìstituído pclo irr1lìlol¡rilrçr'irl
caolilrit¿r.

A cornposição mineralógica do nóduto foi (:r lcrrl¿lrìa
tolltantlo-se corììo rel'erência os claclos obtidos ¿rtr.¿rvés c1¿r lurálise
qtrínri ca, 'l'abe la v; análise térmicrr cli f'erencial, Iìigur':r ,15;e aná-
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Irigura 49 Anãlise t6rnica diferenciat clo caulim l-iorii.
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lise por difração de raios X, Figura 32; correspondentes ao mate
rial extraíclo do horizonte BC-3, de Brás Cubas.

a) Cã.LcuLo da conposição mínez,aLó¡¡ica do nítduLo

As porcentagens rìe óxido de potássio, K20, e ó*i
do de sódio, Nar0, encontradas na aná1ise quÍmica forañ conside_
radas co¡no constituintes clas micas moscovita e paragoni ta, rcs_
pectivarnente. Para a nica moscovj.ta ad.otou_se a composiÇão: Kr0=
11,81%, A1 Z0j = 38,44"a, Si02 = 45,Z3"a e Hr} = 4,SZ% e para a mi_
ca paragoni.ta a composição: Nar0 = B,tZ"ø, AI203 = 40,05%, Si.02=
47,12"ø e IÌ20 = 4,77e".



Figura 50 - Gráfico <ia difração de raios X do caulim Ho¡ii.
Todas as ¡eflexões são típicas para argi lonrine
ral do grupo da caulinita.

4,t?Ã
4,J5Ã

4,45'a
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3) Quantidade de alumína eombinada na

de micas:
forma

Moscovita = 0,34 x 0,3844 = 0,I3oa
Paragonita = 0,25 x 0,4005 = 0,10%

41203 da análise química.... .59,20%

4120, combinacla como micas ... 0,23eo

41203 remanescente .58,97%

a.4) Quantidade de síLica combinacJa na

de mícas:
fo rma

Moscovita = 0,34 x 0,4524 = 0,15%

Paragonita = 0,25 x 0,4712 = 0,ILod

Si02 da aná1ise química. . .

Si0" conbinada como nica
¿

Si0" remanescente
¿

11,04%

0,27eo

r0.77eo

4.5) SuantirJade de água. eombinada nes mieas
(oH):

Moscovitiì = 0,34 x 0,0452 = 0,06%

Paragonita = 0,25 x 0,0477 = 0,0i%
Perda ao fogo da aná1ise química..29,08%

HZ} combinada como mica 0,07e,

Perda ao fogo remanesccnte.... ....29,01%

a.6) Cã7.r,u7.r¡ ,la quan Lidade de ca.r:Lini ba

Frente ao ensaio <la difração de raios X o ma-
terial nodular não apresentou quartzo, dessa forma, toda sí1i
ca renanescente da combinacla como mica, foi consicìeracla com-
ponclo caolinita, dessa f orma:

_ 10,77 x 100% de caolinita
46,51

= 23 ,l5o-o
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Cã,LcuLo da quantidade de ALr0, combínada co-
mo caoLiníta:

a.7 )

tde A1r0, =

a,8) CãLcuLo da porc entagem

mo caoLin'ít a :

23,15 x 39,53
100

9,15r,

de HrA combinada co-

= 3,23e"% de H.,o - 23'I5 x I3'96
" too

a,9) CãLcuLo da por,centagen de gíbbsita presen-

A presença de gibbsita no n6du1o ficou evídencia
da através da difração de raios X, Figura 32 e da análise tér-
¡nica diferencial. Figura 45.

Do iten a. 3l tem-se.

Do iten a,6) ten-se.

A1r0, remanescente . .

58,97% de A1r0

9,15% de Ä1r0

49,82s, de 41r 0.

3

% de Gibbsita =
49,82 x 100

65 ,38

de perda ao f ogoa.10 ) CãLcuLo da quantidade
^; hh -; + ^ '

Do item a.5) tem-se....,29,01% de perda ao fogo

Ðo iten a.8) ten-se..... 3,23e" de perda ao fogo
Perda ao fogo relr:mcsccnte. ,25,78%

Nô quâdro abaixo demonstra-se como as qua.irti.cla-
des renanescentes de alunina e perda ao fogo estão combinadas
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na forma de gibbs ita:

remane s cente
massa

rnolecul¿rr:
proporção
molecular

re I ação
mo 1e cu 1ar

A1203

P. fogo

49,82

2S,78

0,488

t,432

1

z,934

r0z

18

Na gibbsita a relação molecular é I:3, ou seja,
4120J,3Hr0. Portanto, a conposição rnineralógica do nódu1o fi-
cou estabelecida cono:

MINERAL PORCENTAGEM

Micas
Caolinità
Gibbsíta

0,59?
23 ,15 "ø

76,2 "ø

Para a nontagem das misturas padrão,adnitiu-se
arredondarento para 24e" de caolini.ta e 7o% para gibbs:i.ta,

b) Montagem das misturas padz,ão:

As misturas padrão foram nontadas conforrne denons
tran a Tabela VIII e ensaiadas atravõs da análi-se térrni ca rli l-e-
rencial. 0s resultados estão representados nas Figuras: 5l ,52 e

53.

A partir da observação <1o comportamento sempre
constante da linha de base, após a deconposição da gibbsita, o

que concorda con as proposições de Ferreira e Greco (1962), a aI
tura do pico foi estabelecida como uma medida da porcentagem da-
quele material nas rnisturas padráo, cotrforne Figura 54.



g DE GIBBSITA QUANTIDADE ÐO NODULO

( granas )

QUANTIDADE DO CAULIM
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(granas )
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TABELA VIII - MONTAGEM DOS PADRÕES

I
3

6

9

I¿

15

I8

)A

27

30

33

36

39

42

45

48

51

54

s7

60

63

66

69

72

7S

76

0 ,0263

0,0789

0,1578

0 ,2367

0,3156

0,3945

0 ,47 34

0,5523

0 ,6312

0 , 7101

0,7890

0,8679

0,9468

I,0257

1,1046

1,1835

r,2624

L,4202

L,4202

I ,4991

1, s780

r,6s69

1,7358

7 ,8L4 7

r,8936

r,972s

1,9988

r,9737

7 ,921't

I ,8422

I,7633

1,6844

1,6055

1,5266

I,4477

1 ,3688

1,2899

1,21r0

I,r3zr
r ,0532

0 ,97 43

0,8954

0,816s

0,7376

0 ,5 79I

0,5798

0,s009

0 ,4220

0 ,3431

0 ,26 42

0,18s3

0 , t0ó4

0,021s
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Figura 51 - Curvas termo diferenciais dos padrões cons

truírlos com nódulo + caulim Horii. A por

centagem indica a quantidade de gibbsita.
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Figura 52 - Curvas terno diferenciais dos padrões cons

truídos co¡n nódulo + caulin Horii. A por

centagen indica a quantidade de gibbsita'



Figura 53 - Curvas termo diferenciais dos padrões cons

truídos con nódu1o + caurim Horii. A por

centagem indica a quantidade de gibbsita.

r | .t I I I I Io loo 2oo ,oo 4oo 5Oo 600 7OO goo gOO
I

1000



F-igura 54 - Demonstrativo da nedida cia

térnica difcrencial.
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curvas de análise¡rltura do pico nas

Na Tabela IX são apresentad.as as porcentagens degibbsita nas misturas padrão, e as respectivas alturas nedidas
a partir dos picos nas curvas térmicas. Através da nedida dasalturas dos picos da decomposição da gibbsita nas misturas pa_
drão, construiu-se una curva de calibração, que é apresentada naFigura 55.

Com os dados da curva de calibração, Figura 55, s
rnedin<1o-se a altura dos picos endotérnicos para a cìeco:upo-sição
da gibbsita, foi possível nontar a composição rnineral õgica apro_
ximada, dos horizontes estudados.

c) Montagen d.as composiçães minez,alógicas dos pez,
fi. s estudct.dos :

Considerando que todo óxido de potássiorKZ0, en_ l
{

l
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TABELA IX - POIìCENTAGEM DE GIBBSITA VERSUS ALTURA DOS PICOS.

I

3

6

9

T2

15

18

21,

z7

30

33

36

39

42

45

48

51

q¿

57

60

63

66

69

7Z

75

76

.5,0

9,0

20,5

26 ,0

34 ,5

38 ,0

45,0

51,5

s6 ,0

59,5

63,0

72,0

73,5

82 ,0

93,0

90,0

101,0

105,0

108,0

111,0

113,0

IT7 ,5

108,0

7zr ,0

126 ,0

r27,S

r29,0
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contrado nas aná1ises quÍnicas das amostras de cada horizonte,es
ta' combinado na forma de ¡nica moscovita, KZ}.3AIZ0 3.65i0 Z. 2H20,
assim cono todo o 6xiclo de sódio NaZO está na forrna de mica para
gonita, Nar0.3Al20S.6Si0Z,2Hr0; que o óxido de ferro 6 hematita,
Fe20r, e o óxido cle titânio é rutilo, Ti}Z; que a perda ao fogo
remanescente é matéria orgânica, procedeu-se a nontagen da compo
sição mineralógica do naterial estudado, conforrne clenonstrado
nas Tabelas de X a XXVII.

Ensaios Ce râmi c os

Os resultados dos
são são apresentados nas Tabelas
56, 57, 58 e 59.

ensaios cerâmicos e sua discus
XXVIII a XXXIV, e nas Figuras

0s gráficos das Figuras 56, 57, 58 e 59 co¡nparam
os resultados dos ensaios cerânicos: nódulo ou tensão de ruptu-
ra a flexão (kgf/cn2) , absorção de água (%) , porosidade aparente
(%) e massa específica aparente (C/cn37, apõs queina a 950çC,
1250eC e 1450çC, dos corpos de prova das anostras estudadas con
os dados obtidos por Souza Santos (19751 para as argilas- padrão
plástico refnatárias. Junto con os resul.tados após queina, tarn-
b6nr são apresentados os dados referentes ã tensão ou módulo de
ruptura ã flexão, após secagen dos corpos de prova a ll0çC,

Os gráficos da Figura 56 demonstram que, os resul
tados do módulo ou tensão de ruptura ã flexão dos materiais estu
dados são conpativeis con os obtidos para as argilas-padrão.

Os resultados referentes ã absorção de água, apre
sentaclos na Figura 57, rnostrarn uma di.screpância a 950çC, isto 6,
ocorreu uma faixa de variação maior do que a encontrada para as
argilas-padrão, devido, príncipalmente, ã presença clas amostras
dos horizontes de Brás Cubas e Jundiapeba, que apresentam gran-
de quantidade do mineral gibbsita em sua composição. A 1Z50eC e
a 1450çC os resultados para a absorção de águ. são compatíveis com



P. Fogo

si02

Æzos

Fero,

Tio2

Ca0

NIgO

Naro

Kzo

TABELA x - ÐEìtfo\lsrRA'fI\I0 Iro c.(LCULu ÐA col{posIÇÃo ntxERRIÕGICA Do HoRIZotJTE L-1

An.Quím.

1b ,53

,15 ,02

33,46

2,44

2,50

neg.

neg.

0,03

0.30

Gibbsita Sobra M.Nblecular Equ.lvblecular lrþscovita

J,0 12,55 18 0,69ó 0,006

7,4

ó0 0,750 0,019

26,06 r02 0,255 0,009

160

Conpos ição Nlineralógica

Mineral

Iuloscovita

Paragonita

Caolinita

Quartzo
Perda ao fogo

Gibbsita (.)
Hematita

R:tilo

Equivalente }4olecular

62

94

Paragonita Sobra Caolinita Quartzo p.Fogo

Total

0 ,003

0 ,0005

0,245

0,239

0, 199

0,0010 0,699

0,0030 0 ,729

0,0015 0,245

0,0005

0.003 0,003

N4assa Molecular

0,490

0 ,490

0,245

796

764

258

60

18

0 ,199

0,239

0 ,0005

Porcentagem

2,4

0,4

63,2

14,3

3,6

11,4

2,4

2,5

(*) Porcentagem calculada

a partir dos dados da

análise térnrica dife
rencial.

100 ,2

I
(o
O
I



TABELA XI - DEMOI';STRATTVO D0 CÃLCULO DA COMPOSTÇÃ0 MTNERALoGTCA DO HORTZONTE L-2

P. Fogo

sio2

Æzos

kzos

TiO2

CaO

,m. quírn. Gilrbsita Sobra M.Iblecular Equ.lvlolecular Moscovita Paragonita Sobra Caolinita Quartzo p.Fogo

17.75

40,52

37 ,85

1 ,90

r,75

neg.

neg.

0,08

0 ,41

Mgo

Naro

Kzo

15,65

33 ,854.0

I8

60

r02

160

Coupos ição ltlineralógica

iuline ral

Mosco.¿ita

Paragonita

Caolinita

Quar!zo
Perda ao fogo

Gibbsíta (*l
fbnatita
Ruti 1o

0 ,8ó9

0,675

0.332

Equivalente lr,lolecular

0 ,008

0,024

0.012

94

0,002 0,8s9 0,634

0,006 0,645 0,634

0.003 0.317 0.3L7

0,004

0,001

0,3r7

0,011

0,225

0 ,001

0.004

l4assa Molecul-ar

796

764

zs8

60

18

0 ,25s

,011

Porcentagern

3,2

0,7

81 ,8

0,6

4,0

6,1
'ro

r.7

(*) Porcentagem calculada a

partir dos dados da

análise ténnica diferen
cial .

r00,0



I.ABELA XII - DEMONSTRATIVO DO CÃLCULO DA COMPOSIç¡.o MINERALÕGICA Do HORIZONTE L-3 CLARA.

P. Fogo

stuz

Æzos

Fero,

TrOz

CaO

Mgo

NaZ0

Kzo

An. Quín' Gibbsita Sobra M.I4olecular Equ.lvlclecular Moscovita Paragonita Sobra Caolinita Quarlzo p.Fogo

14,93 0,s3 14,40

44 ,00

36 ,75 0 ,99 35 , 70

1 ,90

I,75

neg.

neg.

0 ,08

0 .59

18

60

L02

Conposição Mineralógica

Mineral

Moscovita

Paragonita

Caolinita

Qrartzo
Perda ao fogo

Gibbslta (.)
HenBtita

R.rt i 10

0,800

0,733

0.351

Ëquivalente trblecular

0,012

0,036

0 ,018

oz

94

Total

0 ,006

0,001

0 ,330

0 ,031

0,r?6

0,002

0,006

0,003

0,001

0.006

0.786 0,660 0,126

0,691 0,660 0,031

0 ,330 0 ,330

lu{assa lvblecular

796

764

258

60

18

0 ,001

Porcent agem

4,8
0,7

85 ,1
to

2,3

1,5

1,9

L-7

(*) Porcentagen calculada

a partir dos dados da

aná1ise táûnica dífe
rencial,

ooo
(o
¡.J
I



TABELA xIII - DEMONSTRATIVO Do CÃLCULO DA coMposlÇÃo MINERAL0GTCA DO HoRrzoNTE L-3 ESCURA.

P. Fogo

sio2

Æzos

FerO,

Tioz

CaO

Mco

Naro

Kzo

.Quíri' Gibbsita Sobra M.Nblecui¿rr Equ.Molecular Moscovita Paragonita Sobra Caoli¡ita Quartzo p.Fogo

13,94

44,92

37 ,20

1 ,90

1,00

neg.

neg.

0 ,06

0 ,90

0,s3 73,41 18

60

0,99 36,ZL 702

Conpos ição lr{ine ralógica

Mi¡era1

Itiscovita
Paragonita

Caolinita

Quartzo
Perda ao fogo

Gibbsita (")
flenatita
Rrtilo

0,745

r,748

0 ,355

Equivalente lulo lecular

0,018

0,0s4

0.027

62

94

0,009

0,001

0,325

0,038

0 ,075

Total

0 ,002

0,006

0,003

0,001 0,001

0,009 0,009

0,725 0,6s0 0,075

0 ,688 0,650 0,038

0,325 0,325

lvlassa Molecular

796

764

258

60

18

Porcentagem

7,2

0,8

83, I
2,3

1,3

1,9

1,0

(*) Porcent ageur calculada a

partir dos ilados da aná

lise ténnica diferen
cia1.

99,8



TABELA XIV - DEMONSTRATIVO Do CÃLCULO DA CoMpoSIçÃ0 MTNERALoGICA Do HoRIZONTE L-4

P. Fogo

sioZ

Æzos

FerO,

TíO2

Ca0

Mgo

Naro

Kzo

An.QuÍrn' Gibbsita Sobra N{'}blecu1ar Equ.Molec-ular Nloscovita .Paragonita Sobra Caoli¡ita Quart zo p.Fogo

13,93 0,77 J.3,76 L8 0,765 0,020 0,020 0,743 0,614 o,r2s

47,40 60 0,790 0,060 0,006 0,724 0,614 0,110

35,00 0,-s2 .34,68 r02 0,s40 0,030 0,00i 0,307 0,s07

1,9

I,l
TEg.

fleg.

0,08 62 0,001 0,001

0,98 94 0,010 0,010

Conposì-ção Mineralógica

trloscovita

Paragonita
Caolinita
qrartzo
Perda ao fogo

Gibbsita ( -)

Hernat ita
R:tilo

Equivalente Molecular

0 ,010

0 ,001

0,307

0,110

0,129

Massa l4clecular

796

764

2s8

60

18

Porcentagem

8,0

0,8
7A?

6,6

2,3

0,5

1,9

I,r

*) Porcentagen calculada a

partir dos dados da

análise térmica diferen
cial .

100 ,4



TABELA \\' - ÐETIONSTR.A.'TI\¡O ÐO CA.I,CULO ÐA CO}{POSl ÇÃO MINERALÕGICA DO HORI ZONTE SAB-1

P. Fogo

sioz

Æzos

Fero,

TíC2

Ca0

I\lgo

Nar0

Kzo

An.Quírn. Gibbsita Sobra I'l.trAclecu1ar Equ.Molecular Moscovita Paragonita Sobra Caolinita Quartzo p.Fogo

15 05

47,52

3ó ,80

3 ,25

1,35

neg.

neg.

0 ,0b

18

Conpos ição lr{ineralógica

60

r02

Mineral

7L)

It{r¡scovita

Paragonita

Caolinita

Quartzo
Ferda ao fogo

Gibbsita (")
Hematita

Rrtilo

835

708

3ó1

Equivalente Molecular

0 ,014

0,042

0,021

62

94

Total

0,007

0 ,001

0,337

-0,014

0,145

0 .002

0,006

0.003

0 ,001

0.007

819

6ó0

337

0,674

0,674

0.337

lvfassa Molecular

0 .007

0 ,145

-0 ,014

796

764

258

ó0

18

0,001

Porcentagem

5,6

0,8

86,9

- 0,9

2,6

ausente

3,25

1,35

(*) Porcentagem calculada

a partir dos dados da

análise ténnica di
ferencial.

99 ,70
I
(o
tJl
I



TABELA XVI - DEMOÀ..STR^,TIVO DC C.Á.LCULO DA COMPOSICÃO },i]\.ER{LÕG]CA DO HORIZONTE SAB-2

P . Fogo

sioz

41203

FerO,

Ti02

CaO

Mgo

Naro

Kzo

'Quírn. Gibbsita Sobra M.Molecular Equ.Molecular Moscovita Paragonita Sobra Caolinita Quartzo p.Fogo

13,78

45,06

34,n

3,25

r,z5

neg.

1 ,08

0 ,08

r,46

18

60

r02

Corpos ição Mineralógica

Mi¡rera1

I,loscovita

Paragonìta

Caolinita

Quarlzo
Pe rda ao fogo

Gibbsita (*)
Henatita
Rrti lo

0,765

0,751

0 ,336

Equivalente lt4¡1ecular

0,030

0,090

0 .045

0,0ls
0,001

0 ,288
0,079

0.157

Total

0,002

0 ,006

0,003

0,7:,3 0,576 0,1s7

0,6s5 0 ,576 0,079

0,288 0,288

It4assa Molecular

796

764

2s8

60

18

Porcentagen

11 ,09

0,8

74,3

4,7

2,8

ausente
7 )E

).,25

(*) Porcentagem calculada a

parcir dos dados da a¡rá

lise térmica diferen
cial .

(**) Md - não atribuído a

nenhurn rnineral.

99 ,00



TABELA XVII - DET{ONSTRATIVO DO CÃLCULO DA COIV1POSIÇÃO MINERALÕGICA DO HORIZONTE BC-Z

P. Fogo

sio2

Ðzos

Fer0a

'tio2

Ca0

l'ïgO

\ar0

Kr0

25.29

Gibbsita Sobra lvi.lvlolecular Equ.Ì\lo1ecular }bscovita Paragonita Sobra Caolinita Quartzo P.Fogo

28,8ó

42,75

3,25

I,70

neg.

0 ,19

0,05

r1.09

z2,8 19,95

Compos i ção lvli¡reralõ gi ca

60

L02

Mineral

0 ,40

Moscovita

Paragonita

Caolinita

Quartzo
Perda ao fogo

Gibbsita (")
Hematita

R¡ti1o

0,ó1ó

0 ,481

0.195

Equi-valente Molecular

0 ,008

4,024

0 ,012

62

94

Total

0 ,001

0 ,003

0,0015

0 ,004

0 ,0005

0,181

0, ()81

0.244

0 ,0005

0,004 0,004

0,607

0 ,454

0 ,191

Massa lvlolecular

0,363

0 ,3ó3

0 ,181

796

764

2s8

60

l8

0.244

0,091

0,0005

Porcentagem

3,2

0,4

46 ,8

5,4

4,4

35 ,0

3,25

r,7

(") Porcentagem calculada a

partir dos dados da anã-

lise t6rriica diferencial
(**) Não atribuíclo a ne-

nhum mineral.

100, 15
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.IABLL.\ \\'III - DET'IONSl'RA] I\¡0 LIO CÃLCLJLO DA T,OÌ'IPOSIÇÃO Ì\fINERALÓGICA DO I_IORIZONTL BC-3

P. Fogo

si0.

,\1-0-.! ->

An.Qrím. Gibbsita Sobra \1.Molecular Equ.Ilolecuiar l,l,oscovita paragonita Sobra Caolj¡rita Quartzo p.Fogo

lb.:t i.t3 11,96 18 0,ó65 0,004 0,000ó 0,ó60 0,ó54 0.006

Fer0.

Ti02

Ca0

Mgo

Naro

Kzo

59. s8

42,10

1,35

0,75

neg.

neg.

0 ,02

0. tl

60

| .97 54.15 102

Conpos ição }tineralógica

Itbscovita

Paragonita

Caolinita

Quartzo
Perda ao fogo

Gibbsj,ta (.)
Hemat it a

krti 1o

0.659

a,334

Equivalente Molecular Massa Molecular

62

0 ,012

0 ,006

94

0 ,002

0 ,0003

0,327

-0 ,009

0 ,00ó

Total

0,0003

0 .002

0,0019 0,ó45 0,ó54 -0,009

0 ,0009 0 ,327 0 ,327

0 ,002

0,0003

796

764

258

60

18

1,6

0,2

84,4

- 0,5

0,1

L2,ZA

I ,35

0,75

(*) Porcentagem calculada a

partir dos dados da an!
tise ténn-ica diferencial.

100 ,1

I
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TABELA xIX - ÐEM0NSI'RATrVO Do C.Ã.LCULO DA Col.rpOSIÇÃo MINERALÕGICA Do HORTZoNTE J-Z

P . Fogo

sio2

Æzo:

kzoz

Tio2

Ca0

Meo

Nar0

Kzo

ln. Quírn. Gibbsita Sobra M. Molecular Equ.lrÍrlecular

24,26 12,9 11,3ó

25.84

44 ,78 24,4 20,38

7 11

1 ,95

neg.

neg.

0,0s

0-s2

18

60

T02

Conposição Mineralógica

Mine ra1

Itbscovita

Paragonita

Caolinita

Quartzo
Perda ao fogo

Gibbsita ("1
Henatita

R:ti1o
Total

0,631

0 ,430

0-199

Mroscovita Paragonita Sobra Caolinita qlartzo P.Fogo

Equivalente Nblecular

0,010

0,030

0 ,015

6Z

94

0 ,005

0,0008

0,181

0,032

0,256

0,0016 0,619 0,3ó5

0,0048 0,395 0,363

0.0024 0.181. 0.181

0,0008

0 ,005

lvfassa ltblecular

0,005

796

764

258

60

18

0,256

,032

0 .000 8

Porcentagem

4,0

0,6

47 ,0
1(]

4,6

37 ,3

2,r7
1,95

99,52

(*) Porcentagen calculada

a partir dos dados da

a¡rálise térmica d¡
ferencial .

I
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TABELA XX _ IIE}'IONSTRATIVO DO C.{LCULO ÐA COMPOSICÃO,MI}{.E"RALOGICA DO,HO.RIZONTE J-3

P.Fogo ll4,'0 Io.3 8,4 18 0,466 0,01

sioz | 22 .ta 60 0 ,37s 0,030

. Quím. Gibbsita Sobra M. Idrlecul-ar Equ.I,folecular Ì,toscovita

A12O3 150.10 19,4 I9,4 r02 0,190 0,015

.",o" I t. r,
ri;, I o,n,TíO2

CaO I nes.t"
Mgo I .t e.

NarO | 0.04 62 0,0006

KzO | 0.48 94 0,00s 0,00s

Conposição Miaeralógica

Mine ral

Moscovita

Paragonita
Caolinita

Quartzo
Perda ao fogo

Gibbsita (")
Hematita

Rrtilo

Equivalente ltblecular

Paragonita Sobra Caolinit

0 ,005

0 ,0006

0,773

-0 ,001

0,108

Tot a1

0,0012 0,454 0,346

0,0036 0,34s 0 ,s46

0,0018 0,r73 0,I73

Ì'{assa }vfolecular

a Quart zo P. Fogo

796

764

258

60

18

0 ,108

-0 ,00 r

0 ,0006

Porcent ageÍr

4,0

0,5

44,6

- 0,06
¡o

47 ,0

1,35

0 ,95

(.) Porcentagen calculada a

parEir dos dados da aná

lise térnica di-ferencial.

99,7

I

I



TABELA xxI - ÐEMONSTRATIVO Ðo c,Á.LCULo DA coMposlÇÃo MTNERALOcIcA Do HSRIZSNTE J-4

P.Fogo i 24,70 0,8 I2,2 l8 0 ,677 0,008 0,002 O ,667 0,690 { Jr3
si02 | 44,87 60 0,748 0,024 0,006 0,718 0,690

An'QuÍm' Gibbsita Sob¡a M.l,{o1ecu1ar Equ.lvtro lecular l¡troscovita paragonita Sobra Caolinita quartzo l.rogo

Æzos 138.26 1.5 K,,"6 702 0,360 0,012 0,003 0,34s 0,345

Fero= | z,44

rioZ I 1,00

CaO I neg.

MgO I n"g.

Naro I 0,0e

Kzo

Corposição Mireralógica

Mine ral

Itbscovita
Paragonita

Caolinita

Quart zo

Perda ao fogo

Cibbsita (*)
Hematita

Rrt i.10

Equivalente lrblecular

62

94

0 .004

0,001

0,s45

0,028

-0,023

Total

l.4assa Ìvlo1e crrlar

0 ,004

0,001

796

764

258

60

18

0,028

Porcent agern

3,2

0,8

89 ,0

L,7

-0,4
2.3
2,4

1.0

(*) Porcentagen calculada a

partir dos dados da aná

lise térnica diferencial.

;;r' !ìì..i li
¿' ..ta t | '

!.¡..
|''.

ã<¡
.:.. .Þô i.e

ìt : :-:.. '. r _¡,,'5qèe,;*'"¿

100 ,0

f
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îABËi-A \\II - DEMONSTRATIVo Do cÃLCULo DA cotvtPoslÇÃc MTNERALÕ6ICA Do HoRizoNTE J-j (nóciulo)

!-,*, | . log()

si0?

ñzos

Fer0,

TíO2

CaO

An. Qrím. Gibbsita Sobra M.lvblecutar Equ.Ìvblecular trlcscovita paragoni ta

lg, lB

13,b8

57, J1

n 17

0,.15

neg.

t-
_i. -i

Mgo

Naro

Kr0

5, Bg

13,69

11,71r15,7

neg.

0,02

0 ,02

IB

60

r02

Compos ição lvlineralógica

lvhneral

Itbscovita

Paragonita

Caolinita

Quartzo
Perda ao fogo

Gibbsita (*)
Hematita

Rutiio

0,215 0,0004

0,228

0,114

Equivalente ltblecular

62

0 ,00 12

0 ,0006

0 ,0002

0 ,0003

O,LIz

-0 ,00 I
-0 ,01

94

0 ,0006

0,0019

0 .0009

0 ,0003

0 ,0002

Sobra Caolinita Quaftzo p.Fogo

0,274

0,225

O.LI?

l'4assa Molecular

0.224

0,224

0,7I2

0 ,0002

796

764

258

60

18

0 ,0003

-0,01

0 ,001

Porcentagern

0,2

0,2

29,90

- 0,0ó

- 0,19

70 ,0
0,27

0 ,45

(*) Porcentagem calculada
a partir dos dados da

aná1ise térnica di.

ferencial.

I
ts
O
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TABELA XXIII - DEMONSTRATIVO DO CÃLCULO DA COMPOSIÇÃo MINERALÓGICA DO HSRIZ6¡ITE S-Z

P . Fogo

sioZ

Æzos

Fer0a

Tio2

Ca0

Mco

Ìriar0

Kzo

'Quín.Gì'bbsitaSobraM.Mo1ecu1arEqu.l"Íolecu1artr¡IoscovitaParagonitaS.b'æ
17,63 1,58 16.05 18 0,892 0,024 0,002 0,8æ
44,26 60 0,737 0,072 0,006 0,659 0,524 0,13s

33,72 2,98 30,74 I02 0,301 0,036 0,003 0,262 0,262
2,98

0,30

0,28 ("*)

neg.

0,07 62 0,001 0,001

1,1s 94 0,012 0,012

Corpos ição Mineralógica

trbscovita

Paragonita

Caolinita

Quartzo
Perda ao fogo

Gibbsita (*)
Hernatita

R:ti1o

Equivalente }{o1ecu1ar

0,0r2
0 ,001

0,262

0 ,135

0.342

l,hssa I'ublecular

796

764

258

60

18

Porcentagem

9,6

0,8

67 ,6

8,1

6,2

4,6

2,98

0,30

(*) Porcentagern calcula.la a

partir dos dados da aná-

lise t6rnrica diferencial.
(**) Não atribuido a nenhr¡n

rLineral.

¡

O

I



TABELA xxIV - ÐEMONSTRATIVO Do CÃ.LCULO DA coMposIÇÃo MINH-ALÕGICA Do +roRIzoNTE S-4

P.Fogo i 13, 7i

sioT lor.o,
*,ã. i r.*
*].. I ,,,n

,ror" I o,n,

lo. Quim Gibbsira Sobra

CaO I nee.

Mso I o.ro

Na,o I o.r,

*,ã | '."

t.5 12.t3

2,7

Nl. Vro lecular Equ. I,lo lecut ar lvloscovi ta paragonita Sttbra Caol i¡ita

28,1,6

i8 0,679 0,036 0,004 0,639 0,432

60 0,808 0,108 0,012 0,688 0,432

t02 0 ,276 0,0s4 0,006 0,216 0,216

Conposição Mineralógica

Mineral

(**)

Itbscovi,ta

Paragonita

Caolinita

Quartzo
Perda ao fogo

Gibbsita (*J

Henatita
R-lt i 10

Equivalente lvlo lecular

62 0,002

94 0,018

Total

0.018

0 ,002

0,z\6
0,256

0,207

Massa l4rfeorlar

0 .018

Quartzo P.Fogo

0,207

0 ,256

796

764

2s8

60

18

0,002

Porcent agen

14, 30

1,5

56 ,0

15 ,4

3,7

4,2

3,79

0,95

,r,84

(*) Porcentagem calculada a

partir dos dados da aná-

lise térnrica diferencial.
(-") Não atribuído a ne¡ïun

rnineral.



P. Fogo

si02

Æzos

Fero,

Ti02

Ca0

Mgo

Naro

Kzo

TABELA xx1- - Lruì.'l0iISTF-41'Ivo llo cÃlculo ùA col,tposrÇÃo,MTNERALÕGrcA. DO H6RIZSNTE BL-t

g3*GibbSitaSobraM.lrb1ecu1arEqu.trdclecu1arl4cscovitaParagonitas@
16,17 l.s 14,61 18 0,81s 0,008 0,0016 0,80s 0,642 0.163

43,78 60 0,729 0,024 0,0048 0,700 0,642 0,058

s7 ,70 2,8 34,3 ro2 0,3,36 0,0L2 0 ,0024 0,321 0 ,s27
1,35

0 ,95

0 ,28

neg.

0,0s

0,58

Conpos ição Mineralógica

Mineral j Equivalente Molecular

Moscovita

Paragonita

Caolinita

Quartzo
Perda ao fogo

Gibbsita (*)
Henatita
Rutilo

62

94

Total

0 ,004

0 ,0008

0,32I
0 ,058

0_r63

0,0008

0,004

Massa trdrlecular

0,004

0,0008

796

764

258

ó0

18

Porcent agest

0,6

82,8

3,5

3,0
L "2.

1,35

0 qq

(*J Porcentagem calculada a

partir dos dados da aná-

lise té¡mica diferencial.
(**) Não atribuido a nenhurn

ni¡eral .

99,70

I
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TABLLÄ XXVI - DE}ÍOÌVSTRATIVO -bO C,{LCULÛ )A COIIÍPOSIÇÃO

j l. Fogo

si02

Æzos

Fero,

Tioz

CaO

Mgo

Naro

Kzo

nn, Quín. Gíbbsita Sobra M.Molecular Equ.l,4olecular lr,loscovita

ra-14 6 i

38,90

39,97 11,9

1 ,63

1 ,00

neg.

neg.

0 ,04

0.23

18 0,663

60 0,648

I0z 0,275

Conpos ição lrlineralógica

itbscovita
Paragoni ta
Caolinita

Quart zo

Perda ao fogo 
i

Equi.valente lulo1ecu1ar

Gibbsita ( *)

Hernatita

Rr¡ti1o

0,004

0,012

0 ,006

MINER¿.L6GIC,A ÐO HOBI ZOII,TÐ. BL-3

Paragonita Sobra Caolinita Quartzo p. Fogo

0 ,002

0 ,0006

0,267

0 ,098
0.r23

0,0012 0,657

0,0036 0,632

0,0018 0 .267

0 ,534

0,534

0,267

796

764

258

60

18

0 ,0006

1,6

0,5

68,9
qq

2,2

L8,2

t ,63

1.0

(*) Porcentagern calq¡lada a
partir dos dados da anã.

lise térrnica diferencial,



I

I

I

I

I

I
I
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TABE I-A XX\-i I - DETlO\STRAT I \'O DO (,,{LCIII,O J)A COIIPOS I CÃO NlINÞ,RALÕGICA DO HORI ZONTE BL-4

P. Fogc

sio"

Æzos

An. Quím.

18.1-l

kzos

Tio?

Ca0

Gibb-sita Sobra Nl.ivlolecular þu. Molecular M:scovita Paragonita Sobra Caolinita Quartzo P.Fogo

38 .40

5.05 l:,09 18 0.727 0,0002 0,000ó A,726 0,612 0,114

ó0 0,ó40 0,000ó 0,019 0,637 0,612 0,025

1 ,63

1 ,00

neg.

neg.

0,07.

O,\Z

Mgo

Naro

Kzo

9 , ,1 31 ,3: 102

Compos ição Mine ralógica

lvloscovita

Paragonita

Caolinita

Quartzo
Perda ao fogo

Gibbsita (*.)

Hematita

R¡ti1o

0 .307

Equivalente lvlolecular

62

0,0005

94

0 ,0001

0 ,0003

0,30ó

0,025

0.114

0,0003 0,0003

0 ,0001 0.0001

0 ,0009 0 ,306

lvlassa lvloleq¡lar

0 ,306

796

764

258

60

18

Porcentagem

0,1

0,2

78,9

1,5

2,0

14 ,5

L,63

1,00

(*) Porcentagem calculada a

partir dos dados da aná

lise ténnica diferencial.

I
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TABEI,A XXVIII - RESULTANOS DOS ENSAIOS CERÂMICOS DOS HoRIZONTES DO PERFIL CoLTTAno NO DEPÓSITo
DA LAVRAS SANTO AMARO .

I Arnos t r

L-1

fueima

950eC rosa-claro

1250eC crerre

l450ec a¡¡arelo

110sC (sec.) cinza-escuro

C a r a c t e r í s t i c o s C e r â m i c o s

iCone pircnÉtrico equivalente = > 33 < 34 (l754rc)

r _)

950eC brærco-¡osado 3:.,2I

1250eC crer¡e-c1aro 5 ,49

l450ec branco-amar. 4,42

l10eC (sec.) cinza-escuro n.det.

Aa (%)

K,72 50,39

T2,72 25,19

6,90 15,76

n.det. n. det.

Cone pironÉtrico equivalente = > 34

L-3C

950ec

1250eC

1450eC

ll0eC (sec. )

MEA (g/crn

Cone pirotÉtrico equivalente = > 34

L,5/

2,08

2,28

n. det .

branco

crerne-claro

cinza^c1aro

cinzento

48,80 1,56

\z,93 2,35

10,78 2,44

n.det. n.det.

3 ,33

15 ,00

T7 ,33

ñ. houve

28,86 43,60

3.84 9,26

0,61 1,54

n-det. n. det.

P. Fogo (åJ

( > L763ec)

15,42

15 ,81

15 ,05

n.det,

3, 83

19 ,00

20 ,00

ñ. houve

r.R.F. (kgf/

1,51

2,40

2,54

n. det .

( > 1763ec)

30 ,00

210 ,00

320.,00

11 ,00

18,24

77 ,92

15 ,55

n. det.

3,65

L6,28

r8,27

-0 .33

86 ,00

300 ,00

480 ,00

17 ,00

13,59

13 ,91

t2,07

n. det.

48 ,00

22,00

350 ,00

14 .00
I

O
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TABELA XXIX - RESULTADOS IOS ENSAIOS CERÂMICOS DOS HORIZONTES DO PERFIL COLETADO NO DEPoSITo DA
LAVRAS SANTO A.Ù,ÍARO.

Que irna

950ec

C ar a c t e r í s t i c o s C e r â m i c o s

1250ec

1450eC

1110eC (sec. )

Cor

branco

creræ . claro

brarrco-anar.

cinza

lCone piror6trico equivalente = 32 (I7L7 eC)

950ec

1250ec

145 0 eC

110 qC (sec . )

Aa (Z) Pa (eo) MEA (c/

29,64 44,85 t,52

L4,07 28,IT 1,99

branco

crelre-c1aro

branco-arnar,

cinza-escuro

3,76 8,49

n.det, n. ciet.

pirornétrico equivalente = >33 <34

31,65 45 ,45

t6,40 3t_,23

s,05 rr,zs

n.det. n.det.

Ret. Lin. (%)

z,26

n. det .

1,98

I,94

12 ,08

-0 ,60

P.Fogo(%) T.R.F(Kgfl

t,44

1 ,88

) ?)

n. det.

11,53 56,00

IL,34 273,00

10,08 284,00

n.det. 16 ,00

(17s4eC)

1 ,49

8,97

11 ,96

-0 ,30

t2,89

13 ,00

rz,0

n. det .

54,00

240,00

454 ,00

22,00

I

(o
I



,].ÂBELA XXX - RESULTAÐOS DOS ENSAIOS CERÂMICOS DOS HORIZONTES
SA¡i.TO A^¡GEL0.

Anos t r

SAB-1

950ec

1250eC

1450ec

110eC (sec. )

rosa-c1aro

ci¡za-claro

cilrza

cinza-claro

Cone pironÉtrico equivalente =

SAB-2

950ec

1Z50eC

1450 ec

l10eC (sec. )

Aa (%) Pa (%) t'nA (g/crn') Ret.Lin.(%) p.Fogo(%) T. R. F(Kgflcrnz)

34,68 48,66

r,26 3,34

0 ,54 2 ,08

n.det, n. det.

DO PERF]L COLETAÐO NO DEPÓSITO DO

rosa-c1aro

crene-claro

cinza- amatel .

ci¡rza-escuro

pironétri-co equivalente -- > 34

> 34 (> 176 3eC)

1 ,40

2,64

2,70

n. det .

33,36 47,70

2,16 5,14

0, 7s t,94

n.det. n. det.

5,31

22,75

23,58

-0 .33

r,43

2,56

) 7l

n. det .

(> 176 3eC)

L4,I7

u,39

r4,22

n. det,

4,48

zt,09

21,42

-0.30

18,00

102,00

297 ,00

12,00

13, 88

14 ,08

13,10

n. det .

20 ,00

r23,00

3r2,00

11 ,00

I
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TAT]LI,A XXXI - RESULTADOS DOS ENSAIOS CER.ÂMICOS DOS HoRIZONTES Do PERFIL CoLETADo No DEPÕSITo DE
BRÃS CUBAS

Amos t ra
C a r a c t e r í s t i c o s

1450çC

I10eC (sec. )

rosa-claro

cleÍF

Cone pironÉtrico equivalente = > 34

amare lo

cinza-escuro

950 ec

1250 eC

1450eC

110 sC (sec. )

Aa (%) Pa ('a)

46,47

r3, 39

6,91

n. det .

59,08

28.27

Cone pirorétrico equivalente = > 34

branco

branco

cinza

Cerâmicos

¡4g,,1 ¡g7cn3) Ret.Lh. (%) p.Fogo(%J r.n.r. (rgf/onz)

16,89

r,27

2,IL

2,44

n. det.

bra¡rco

36,23

1 1C

0 .00

( > 1765eC )

51,82

It ,82

0 ,00

n. det.

6,0

2r,66

25,16

ñ. houve

L,43

))o

z,77

n. det ,

22,50

24,62

( > 1763ec )

23,60

n. det .

5,63

18 ,87

24,66

-0,60

10 ,00

95 ,00

385 ,00

13,00

L7 ,45

t6,94

t6,75

n. det .

14,n

134 ,00

516,00

I2.00

lì

tsi¡ì



TÁ,BEL,l XXXII - RESULTADOS I)LIS ENSAIOS CERÂMICOS DOS HORIZONTES Do PERFìL Coi,ETADo No DEPOSITO

DE JUNDIAPEBA

Amos t r¿

1_)

Queina

950eC branco 57,54 62,92 1,09

I250eC branco 30 ,70 49,00 1,ó0

1450eC branco-arnar. 7 ,97 18,93 2,38

110eC (sec.) cinza-escuro n.det. n.det. n.óet.

Cone pirornétrico equivalente = > 34 (> I763eC)

C a r a c t e r í s t i c o s C e r ârn i c o s

J-3

Cor

950ec

1250eC

l450ec

110eC (sec. )

Aa (%) Pa 1e"1

,one

J-4

branco

branco

branco

branco

950eC branco 31 ,56 46 ,I4 L,46 2 ,I4 9 , 89 49 ,00

l250sc crene-claro 7I ,76 24,24 2 ,06 10 ,89 10,29 529 ,00

1450eC cinza-claro 0,1 0,2 2,40 14,03 9,07 797,00

,10eC (sec.) branco n.det. n.det. n.det. -0,90 n.det. 10,00

)one pironétrico equivalente = >34 ( > 1763eC)

pironétrico equivalente =

IßA (g/cmr)

6r,25 65,05

27 ,02 45,11

3,17 I,39

n.det. n. det.

Ret.Lin. (%) P.Fogo(%) r.R.r. (rgflcrnz)

s,00

17,00

26,s0

ñ.houve

34

1 ,06

r,67

2,65

n. det.

( > r763ec)

zz,98

24,L7

23,75

n. det .

4,64

18,05

29,80

-0.60

3 ,00

s1,00

404,00

11 .00

)7 )1

23,37

23,62

n.det.

6 ,00

69 ,00

733,00

11,00

I
ts
Fl
òJl
tl



TABII,A XXXIII - RESIJLTADOS DOS ENSAIOS CERÂMICOS DOS HORIZONTES Do PERFIL colETADo No DEPoSITO
DO SERROTE.

Amos t ra

95 0ec

125 0 ec

1450ec

Característícos

Cor ,Aå (%) pa çe,)

ïosa

CTCIIE

amarel,o-ferr.

ctnza

pirørÉtrico equivalente = > 3Ir/Z < 32 (l706ec)

950ec

1250 ec

1450eC

110eC [sec. )

36,62 49,06

7 ,32 1s,89

0,00 0,00

n.det. n.det.

TOSA

creí€

arnarelo-ferr.

cil¡,za-cLara

Cerâmicos

pironÉtrico equivalente =

tEA (e/crn") Ret . Lin. (%J

1,35

2,I7

2,32

n.det.

30,84 45,08

6,7s L5,23

0,00 0,00

n.det. n. det.

3 ,00

16,33

17 ,00

ñ. houve

33 (r743ec)

P.Fogo(%) T. R. F. (Kgflon

r,46

2,26

2,45

n. det.

L4,96

15 ,81

L4,67

n. det .

3,83

16,00

L7 ,33

ñ. houve

48 ,00

40s,00

642,00

25 ,00

15,87

t6,23

15 ,95

n. det .

70 ,00

371,00

656,00

20,00

I
F¡
F(¡
ll



TABËLA XXXIV - RESULTADOS DOS ENSAIOS CERÂMICOS DOS HORIZONTES DO PERFIL COLETADO NO DEPOSITO
DE BENEDITO LOPES.

Amost r
Queirna

1250eC crere-claro

1450eC branco-amar.

110eC (sec.) branco-anar.

950eC branco

i 
Cone pironiétrico equivalente =

iBL-s i

Cor

950eC branco

1250eC creme-c1aro

1450eC branco-amar.

110eC (sec.) branco-amar.

Aa (%)

33,07

6,18

û_?

n.det.

Cone pironétrico equivalente = > 34

BL-4

Pa (%)

950ec

1250 eC

1450 ec

ll0eC (sec.)

40 ,00

L3,43

4,r

n. det.

>34

MEA (g/crn

34 ,49

5,r7

3,31

n. det.

crrepironétricoequivalente= > 34 ( >fZOSeC;

branco

crere-c1aro

branco-amar.

branco-acinz.

r,43

( r 1763eC)

2,36

2,65

n. det.

48,28

1) 1'7
LL , L /

3,44

n. det.

Ret.Lin. (%)

6,78

2r,68

23,34

-0,ó0

34,2r

5, 78

1,07

n.det.

1,40

2,37

2,67

n.det.

P. Fogo (%)

( t L763eC)

14,40

49 ,39

13 .50

2.84

n. det.

15 ,00

15, 8

n.det.

T.R.F. (Kgf/cm

6,78

2I,68

23,5I

-0,60

1,44

2,33

2,66

n. det.

9,00

50,00

128 ,00

13 ,00

77 ,24

l8 ,06

T7 ,2I

n. det.

6 ,45

20,gó

23,I9

-0,ó0

I ,00

51,00

I 33,00

15,00

14,43

14,80

14,58

n.det.

g ,00

62,00

107 ,00

14,00
I

P
ts
Þ
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Figura Str -
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Gráficos clas faixas de variação da tensão ou módulo de ruptura ã
flexão das arnostras estudadas, comparadas com as faixas de \ra-
riação para as argilas-padrão plástico refratárias, pr.opostas
por Souza Santos (1975).

a) ltooc

4o3o10o 20

b) 95oac

50 6o 7o 8o Ksf/c^2

40o Bo

1250aC

120 160 200 24o 280 32o Kef/cm?

c)

4o Bo 120 160 200 240 2BO j20 360

d) t45ooc

4oo 4rro 48o ,2o 56o 6oo us,r/cnz

o 100 200 700 4oo 500 6oo 700 Boo xer,/"t2

ñ\NNÑN - Limit,es d¿r faixa de varirição para as arnostras c¡;l'udactas'

l-*-l - Limites da faixa para as argilas padrao.
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Figura 57 - Gráficos da faixa de variação da Aa(?), absorção de água, tlas

anostras estudadas, comparadas con as faixas de variação para
as argilas padrão plástico refratárias, propostas por Souza San
tos (19 75) .

a) 95ooc

b ) 125oac

c ) r45ooc

o 5 l-o t5 20 zj to j5 40 45 50 55 60 65

Figura 58 - Gráficos cla faixa de vari.ação da Pa (%), porosidade

das amostras estudadas, cornparadas con as faixas de

para as argilas pad.rão plástico refratárias, propostas
za Santos (1975).

70 ø)

aparente ,

vari ação

por Sou

'"_"1'"_*_.l-

t5 40l-o t5 20 25 30 4, 50 55

-l

a) 95ooc

b ) l"z5oac

c ) llrSooc

'r-_'
65 ?o (il,)50

[N\\NNN - Limites da faixa de va; i;.rção para aË arnost¡as estud.adaa.

t"-l 
* l'imites da faixa para as argiJ-as padrão.
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Figura 59 - Gráficos da faixa de variação da nassa específica aparente (lvfEA)

(g/cm3) aas amostras estudadas, cornparadas corn as faixas d.e va-
riação para as argilas-padrão plãstico refratárias, propostas
por Souza Santos (1975).

a) g5ooc

b) 1¿5ooc

c) I45oac

NñNNN - rimites

f_] - Limites

1¡o 2ro 3ro (g/cnJ)

faixa de variação paxa as amostras estudadas.

faixa para as argilas padrão.

da

da
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os dados encontrados para âs argilas-padrão.

Na Figura 5g os gráficos demonstram que os resul_
tados obtidos para a porosidade aparente d.as amostras estudadas
6 discrepante, en relação ã faixa de variação das argilas_padrão
para a temperatu.Ì.a de 950çC, cono conseqllência da grande quanti_
dade de gibbsita pïesente nos depósitos estudados. A 1250eC e a
1450eC os daclos encontraclos são conpatÍveis con os propostos por
Souza Santos (197S) ,

Na fi.gura S9 os resultados referentes à massa es_
pecífica aparente para as amostras estudaclas, após queirna a
950?C, 12.50çC, e 1450sC, se superpõem en anpta faixa con os da_
dos obtidos para as argilas-padrão. As discrepâncias que ocor_
rem, por6n, concordarn corn a alta porcentagem de gibbsita, res_
ponsáve1 por uma nassa específica aparente nenoï, nos l.inites da
faixa de variação, após queirna a 950çC; e por una massa especÍfi
ca aparente naior, ap6s queima a 1450çC, principalmente nas ar_
gílas mais ricas no hidróxiclo de alunínio, gibl;sita. A 9S0eC a
decomposição da gibbsita provoca nassas específicas aparentes me
nores, devido à grande quantidade cle poros que confere ao nate
rial. A 1450eC a alumina, Al,Z0 3, proveniente da gì.bbsita, conbi_
na-se con a sÍ1íca remânescente de caulinj.ta païa formar mulitai
conseqt.lentemente) a massa específica aparente aunenta,

Os valores discrepantes païa absorção cle água,Fi_
gura 57, porosidade aparente, Fì.gura 5g, a massa específica apa-
rente, Fi.gura 59, são função dos teores de gibbsita presente nas
amostras estudad as ,

As anostras pobres em gi.bbsita, que apreselttaran
baixa porosidade aparente e absorÇão de água, se conportaram d.es
sa maneira, devido à presença de ferro e á1ca1i.s, r.esponsávc j-s
pela formação de fases vítreas nos corpos de prova quanclo reagem
con o quartzo, a presença destas fases faz baj.xar os valoïes pa_ra aque le s câracterísticos cerâmicos.
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Os dados da retração linear e perda ao fogo são com
patíveis con os obtidos para os outros caracterÍsticos cerâ¡ni
cos estudados, ressaltando-se que os elevados valores apresenta
dos para estas medidas, correlacionarn-se, princípalmente, com os
teores de gibbsita e caulinita que conpõen as anostras.

Quanto à cor de queirna, as anostïas mais ricas em
gibbsita, como as provenientes dos depósitos de Brás Cubas e Jun
diapeba, apresentaram-se nais claras após as queinas nas três
tenperaturas. Teores nais elevados de ferro e/ou titânio anarele
cen ou acinzentam os corpos de prova após queirna, principalnente,
nas temperaturas de queina rnais altas, cono ocorre nas anostras
provenientes dos depósitos que ocorren nas pequenas várzeas.

Os resultados obtidos para o ensaio do cone pirg
nétrico equivalentes revel.am que as argilas apresent an refratarie
dade superior ao Cone Orthon 31I/2. pela Associação Brasileira
de Normas T6cnicas (ABNT) , são argilas refratárias aquelas que
apresentan ïefïatariedade ou cone pirornétrico equivalente igual
ou superior ao Cone Orthon f5 (l430eC). portanto, as ano st ras
aqui estudadas poden se¡ classifi.cadas cono argiJ.as refratárias,
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iV. CONCLUSOES

Com os dacios obtidos ó possíve l sint ettzar uma pri
meira generalização para os sedinentos da bacia do Alto Tietê: os
mais ricos no mineral gibbsita 1oc¿rlizam-se no centro da depressão
maior da região estudada , írea de grandes várzeas, enquanto que os
materiais mais pobres em gibbsita estão localizaclos nas "bordas"cla
bacia (fundos de vale ou bacias restritas), área de pequenas vír
zeas.

A norfoscopia dos grãos da fração areia, angulosos e

pouco arredondados, a ausôncia de estruturas seclimentares e ostt.a
tificação, sugeren ¿ì ocorrôncia de apenas un ciclo deposicional pa
ra os sedimentos estudados.

Apesar de serenì denoninados "argil¿rs" pe los minerado
res e produtores de nateriais cerâmicos, as amost ras obt idas dos
hori zontes estudados não se classif icam litologicamente cìomo t¿r1.
São, majoritariamente, argilas sílticas ou arenosas e, c.v-eltt¡a1
mente, siltes argilosos.

Quantitativamente os horizontes estuclaclos ¿tpresetìtam
-se constituídos pelo argilonineral caolinita, quc n¿t l¡l¿r ioria dos
casos d predominante e, enì quantid¿rcies variáveis, mica, (lu¿ì ytzo e

gibbsita.

IJas anflises por difração de raios X sobre a Ir'ação
ahaixo cle 0.002 mm , obserrv¿r-se :r prcscrìça clc gibbs it¡r c_.nì tcorcs
cotìsicleráveis, jtrnto ao argì lornineral caolinita, que á maioritário,
A gibbsita parece ser ltirrelal Lipic¿ìnente autïgcncl , bascadon¿r cc)ls-
tirtirção de quc n¿io aparece no nìanto de alteraçâo clas litologias
adjaccntes, associado ao f-ato c-le ocorrer ìla fl'a,,-ão ¿rb¿rixo clc 0,002
Dfrr dos horizontes estuclaclos.
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Do ponto de vista cerâmico, os materiais estuda-
dos podern ser classificados como argilas refratárias. As mais a-
luminosas têrn sido utilizadas de maneira adequada, isto é, as ar
gilas de Brás Cubas e Jundiapeba são natérias prirnas para a fabri
cação de refratários sítico-aluninosos. Empiricamente a indús
tria cle azule jos, 1ouça e porcelanas, no transcorrer c1e seu de-
senvolvimento, selecionou as argilas nenos aluminosas, corno aque
las da Lavras Santo Amaro e cle Benedito Lopes, localizaclas nas
bordas da bacia do Alto Tietê, conìo matérias primas adequad:is ã

manufatura dos produtos classificaclos como "cerâniic¿.r [rr-anca".Ape
sar dos pequenos teores de gibbsita trazerem problemas para o

processo de conformação por colagen, ou fundição de barbotinas ,

essas argi 1as queiman bra¡rco até tenrperatura ern torno cle i 280 eC.

As argilas dos depósitos do Scrrote e Santo Angclo são r¡t il iz¿r
das como ligantes para as chanrotas refratárias, procltrziclas a par
tir das argilas clo tipo de Brás Cubas e Jundiapeba. As pr-imeir¿rs
possuem nìenores teores en gibbsita e maiores teores enì ferro, ti
târrio e âl'ca1is, portanto nenos refratárias, entrando em determi_
nada quantidade na f abrit:ação do produto, de ta1 f orma, clue não
alteran suas propriedades.

As anostra.s clos hori zo.tes L*4, da L¿rvr'¿rs Santo
Amaro, e J-4 de Jttncliapeba, foran obtidas de Lrna litologia clirs-
si f icada como "ar'eia-sírtico-argi los;r", po1' benef ici¿urìento cnì pe-
neira u.s.s. 325 (abertura 0,044 mn) . A fração ab¿lixo ele ssa gra-
nulonletria aprcscntou f rcntc aos ens¿rios cerâniicos, conrpor.tamen-
to que permite indicá-1as como fonte alternativa cle argi lonline
rais para a inclústria de ccl'ilnie¿r br-unca, pois conté¡rr I)C(ltrena
quaÌìtidadc de gibbsita enì sLra conìposìção, o cìLre ó clese,iável na
procltrção cle barbotj-rìas (suspensõcs iìrgilosas). 'l'alnbénr pecler.iam
ser uti l izaclas como argilas ligantes de chamot¿l ref ratár'i a, pel o
elevaclo conc pìrom6trico que íìpr-escrìt:uìì. Eventuiìlnrerìtc, o custo
qLre rerpresentaria o benefici¿rmento clesses nateri ajs, seja, hcrje,
o f¿ltor limit¡ltrtc píìra sua trtilizlrção.

[]om cste estu(lo f-ir¿r el,irlcn<:ilrrl¿r ;ì \,;rr.i¿rbilirlade
na composição nitreralógictl cìLle LIIIì rncsrro clepóslto porle ¿lprese¡tar.
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A caracteri zação da composição
portante, quando se considera a

diversos segnentos da Indústria

nineralógica dos horizontes é
destinação do naterial para
Cerânica,

l-n

os
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