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RESUMO

Este trabalho apresenta os resultados obt¡dos em investigaçáo real¡zada na regiäo de ltaú

de M¡nas, MG, visando ¡dentificar, avaliar e caracterizar tecnologicamente um depósito de

argila para apl¡caçâo como aditivo pozolån¡co na fabricaçåo de cimento.

OS estudos foram balisados por aspectos geológ¡cos e econômicos, estes restringindo a

área de investigaçäo a um ra¡o pré-determ¡nado de 50 km do complexo industrial existente

na regiäo. A princípio considerou-se a necessidade de ativaçåo dos materiais pesquisados

por tratamento téfmico e adotou-se que após o tratamento deveriam apresentar coloraçåo

similar ao cimento tradicional.

Dos levantamentos efetuados no entorno do empreend¡mento, foi priorizado para

caracterização tecnológica o alvo designado Depósito do Eucalipto, na área da jazida de

calcário e que atendia aos requ¡sitos legais e econômicos.

Na etapa de campo, prevaleceram técnicas irad¡cionais para levantamento de dados,,

envolvendo sondagem rotativa, escavação e amostragem em tr¡ncheiras e mapeamento

superficial. Na etapa de laboratório foram real¡zadas análises químicas via fluorescênc¡a de

raio x, que serviram de base na sele$o das amostras para caracterizaÉo v¡a análise

termodiferencial e temograv¡métricas, distribuição granulométrica, identificâçâo mineralógica por

difraçåo de ra¡os x e ensa¡os de aplicaÉo.

Com objetivo de d¡mens¡onar o recurso, fo¡ realizada uma avaliaçäo volumétrica através de

métodos computacionais, levando em cons¡deraçåo, principalmente, a cor das arg¡las. Estimou-se

um montante pâra uso direto como pozolanas de 478.000 t entre alteritas e arg¡las sedimentares

de colora@es claras e 500.00O t entre material coluv¡onare alteritas coradas.

As alteritias fazem parte de sericita filitos, que sobrepõem tecion¡camente a jazida de calcário.

Possuem colora$o em tons amarelados e brancos e são constituídas bas¡camente de quaruo,

caulinita e muscovita. Texturalmente säo untuosas ao tato, friáveis e de fácil moagem

Quimicamente apresentam característicâs silico-aluminosas (média de 65,5% SiOr, 2O,60/o AlzOt,

2,3%). MostÉm-se reativas com cal (7 Mpa a 7 dias) e c¡mento (29,7 Mpa a 3 dias) superando o

limite mínimo espec¡ficado pela norma bÍas¡le¡ra. Fazem necessárias m¡sturas controladas para

melhoraproveitamento no processamento industrial.

As argilas de provável origem sedimentar ocorem em pequenas lentes imersas nas afteritas.

Possuem coloraçåo em tons cinza a brancos e såo constituídas basicamente de caulinita e

quarzo. Texturalmente possuem aspecto compacto, com pequenos grånulos de quartzo em sua



matrZ, restrifâs concreçóes ferruginosas e boa porosidade. Qu¡m¡camente apresentam

características aluminosas (média de 51 ,2o/o SiOz, 33,10% AlrO3). Mostram-se altamente

reat¡vas com cal (20 Mpa) quando calcinadas, constituindo-se no principal m¡nério.

As argilas coluvionares ocofrem no depósito estudado e em grande extensão na regiäo, variando

em dezenas de metros em profund¡dade, sendo que possuem colora@o em tons vemelhos a

roxo e såo const¡tuídas por quarZo, caulinita e g¡bbsita. Mostram reat¡v¡dade com cal (9,3 MpA),

constituindo uma opção para fabricaÉo de c¡mentos corados como já produzidos em outra

unidade do industrial. Podem ser aproveitadas como conetivos de feno em substitu¡Éo parcial do

minério de feno atualmente utilizado.

A caracter¡zaÉo pozolânica fo¡ realizada através da determinaçåo dos índices de atividade

pozolânica com cal e com cimento, utilizando amostras calc¡nadas nas temperaturas 700,

800, 900oC em laboratór¡o e entre 750-800oC em escala industrial. Os resultados obtidos

indicaram que esses materia¡s apresentam grande potencialidade de aplicação no setor

cimenteiro.



ABSTRACT

This work presents the results obtained in a mineral research developed in the region of ltaú
de Minas, MG, a¡ming to iclentify, evaluate the resources and characterize a clay cieposit for
application as pozolanic additive in cement manufacture.

The studies have been conductecl based on geologic and economic aspects, these confining
the ¡nvest¡gatjon area to a 50 km radius from the industrial complex. lt was considerecl the
needing of materials thermal activation ancl traclitìonal cement similar color after treatment.
The research indicated a potential target neighbor¡ng the calcareous mine, namecl Eucalipto
Deposit, which attainecl legal and economical requirements ancl was selected for
technological characterization.

For field work trad¡t¡onal techniques were applied to data collect¡on, meaning auger drilling,
trench excavation and sampling as well as geological mapping. ln the laboratory activities
chemical analysis by X ray spectrometry were developed that were used as base for
samples selection to be characterized using cliferential termo analysis plus cliferential termo
gravlmetric analysis, grain size distribution, mineralogical iclentification by X ray diffraction
and technological application tests.

A preliminary mineral resources evaluation essentially based on the clay color was run

applying computat¡onal methods. A total amount of 478000 t of materials to be direcfly
applìed as pozolan was defined, comprising light colored alterites ancl sedimentary clays,
plus 500000 t of coluvium material and colored alterites.

The alterites came from sericite phyllites that tectonically overlaid the calcareous orebocly.

They have white and yellowish colors being constitr-rted ma¡nly by quartz, kaolinite ancl

muscovite. Their texture is unctuot¡s in hancl louch; they are friable anc] easily commingtecl.
chemically are composed mainly by silica ancl alumìna (media of 6s.s% sio2 and 20.6%
Al2o3). The tested samples showed pozolanic reactivity with lime e \llpa,7 clays) ancl

cement (29.7 Mpa, 3 clays) higher than the reqr.rired Brazilian standarc{ized limits. some
blending should be necessary to reach better profit¡ng in industrial processing.

The clays of probable seclimentary origin occur in small lens being immerse in the allerites
body. Their color is grey to white ancl they are constitutecl basically by kaol¡nite and quartz.
-lhey have a compact texture with small quartz grains in the clayecJ matrix as well as few
ferruginous concretions; they show a goocl porosity. Their chemical composition also is sjlico-
aluminous (media 51.2% sio, ancJ 33.'1% Alro3). After burning they became highly reactive
(20 Mpa) and represent the main ore.

The clays associated with the coluvium are s¡gnif¡cant in the stuciiecl cleposit as well as
widespread in the all region, where can reach several meters depth, they are redclish to v¡olet



colored and are constituted by quartz, kaolinite and gibbsite. They showecl reactivity with

lime (9.3 Mpa) and so could be an option for specral colorecl cement manufacturing that is

aìready industrially prodr"rced in another place.'fhey can also be profitable for cement raw

mix iron grade correctìon partially substituting the ¡ron ore actually used.

The pozolanic characterization was basecl on pozolanic activ¡ty with lime anci cement

indexes, and the tests comprised sampìes burned in the laboratory applying temperatures of
700, 800 ancl 900oc and also in industrial furnace in the temperature range of 600 till g0o.c.

The results indicated a high potential for the cement sector application.



cAP¡TUL0 ¡- TNTROÞUÇÃ0

1 TNTTRODUçÃO

As argilas e os argilominerais têm grande aplicação em diversos setores da indústria.
Devido à grancJe vartedade <ie argilas, encontradas em ambientes com características
geológicas peculiares, a sr"ra aplicaçäo está vinculacia a parâmetros físicos, químicos e

mineralógicos.

O setor cimenteiro utiliza significativa quanticlacie de argilas no seu processo de fabricaçäo
do clinquer Portland, seja como corretivo qr"rímico deviclo aos óxidos seus componentes
(sior, Al2o3, Fero3 e K2o) na composição da farinha oLr como aciições na forma naturâl or¡

ativadas na forma calcinada, quando säo conhecicias como pozolanas Artificiais, senclo

moídas junlamente com o clínquer ou mìsturadas ao cimento porfland.

O tratamento térmico das argilas em temperaturas otimizaclas permite a ocorrência cle

transformaçöes mineralógicas que säo responsáveis pela reativiclade deste maierial em
presença dos hidróxidos de cálcio liberados na moagem do clínquer porflancl. cacla tipo de
argila, em função de sua gênese aliada ao contexto geológico cle sua formação, carrega
proporções diferenciadas de argilominerais que certamente terão influência clireta no

comportamento da sua reativtdade.

O primeiro contato do profissional prospector com argilas ou argilominerais cle inleresse
para pozolanas, ainda quando no seu estado natural, são as observações dìretas oncle

algLrns aspectos fundamentais como estrt¡tura, lextura, compos¡çäo, consistência e cor
permitem uma avaliação preliminar sobre a ocorrêncie mineral. por vezes é necessário o
uso de trabalhos cJe investigação sub-superficial, pois algumas ocorrências encontram-se
abaixo do capeamento vegetal.

Métodos incliretos (mapas geológicos, mapas estrutura¡s, mapas hidrogeológicos,
geomorfológ¡cos, cartas topográficas, lmagens de satélite, etc...) são cle igual importância,
pois a partir destes os trabalhos de prospecçäo ficam mais objet¡vos atendenclo ao
compromisso de agilidade.

Cada jazida encontrada, deve ser caracterizada tecnolog icamente para cleterminação clas

condições ideais de processamento e utilizaçäo do material componente.

Neste contexto säo aqul expostos os trabalhos cie pesquisa visando localizar uma jazida de
argila com características de pozolan iciclade, a ser utilizacla pela fábrica de Cimento ltaú que
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tem capacidade para 2.000.000 t/ano de clínquer e 2.500.000 t/ano de cimento e que se

localiza ao sul do estado de Minas Gerais, próxima cla divisa com São paulo. As
investigações concluziram à seleçäo de uma área de ma¡or favorabiliclacle a qual foi, entäo,

detalhada quanto à situaçäo geológica através de mapeamento e métodos de investigação

supeficial, quanlo aos recursos minerais contidos através cle modelagem com recursos

computacionais e quanto à qualidade tecnológica através de ensaios em laboratório.

2 OBJETIVO

O objetivo deste trabalho foi caracterizar tecnologicamente r,rm clepósito de argila, priorizado

dentre diversos alvos selecionados em uma área de prospecção, para uso como pozolana

artificial na ¡ndústria cimenteÍra, buscando otimizar os processos inciustriais e garantinclo a

qualicJade do produto.

Fez parte do escopo do trabalho a utilização cle métoclos cle observação direta e indrreta que

habilitaram à descoberta de potenciais clepósitos com características para uso como
pozolanas. Tais métodos, aliados a fatores logísticos/econômicos, foram aplicaclos para

priorizaçäo de um alvo e elaboração do moclelo descritivo do depósito mineral com a

definição de diferentes litolipos,

No estudo realjzado v¡sou-se, ainda, iclentificar alternativas eficazes cle processo para

diferentes litotipos cle argila encontrados no clepósito.

3 JUSTIFICATIVAS

A procura por cimentos de melhores desempenhos e cle menores custos fez clos cimentos
compostos um dos temas de maior Ínteresse da indústria cimentejra atual. Dentre vários

tipos de materiais que poclem ser adicionac'los, clois se consagraram em todo o munclo pelas

diversas vantagens: as escórias cle alto-forno (sr-rb-produto cla fabricação do gusa) e as

argilas pozolånicas, tais como c¡nzas vulcânicas, cinzas volantes e argilas caloinacjas etc.

As principais vantagens técnicas desses cimentos aditivados são a maior durabilidade frenie
a meios agressivos, a menor susceptibilidade a reações expansjvas do tipo álcali-agregaclo
e o menor desprendimento de calor dLrrante a hidratação, além cla maior impermeabilidacle,

trabalhabilidade e da resistência mecånica superior a longas idacles (acima de 28 dias).



Alguns intermediadores estão importando clínquer de baixo custo e instalando moagens
próximas às indÚrstrias siderúrgicas se tornanclo concorrentes diretos das produtoras de

cimento. Além d¡sso, as próprias siderúrgicas poclerão fuiuramente utilizar seu resíduo para

fabricar cimento, deixando de fornecê-lo. Neste contexto as cimenteiras devem buscar nas

argilas calc¡nadas alternativas para se tornarem competitivas no mercado.

Do ponto de vista econômico, as vantagens clo uso de pozolanas não se lÍmitam à

substituiçäo de uma parcela do clínquer por um material, via cle regra, cle menor custo.

Ganhos adicionais säo também registraclos em função cla melhoria cla qualidacle e do

aumento de procfutividade (maior quantidade de cimenlo/tonelacla de clínquer) e, para iguais

níveis de produção, em clecorrência do prolongamento da vrda útil clos equipamentos e cla

própria jazida cle calcário.

A pesquisa de jazida de argilas a serem util¡zaclas como pozolanas envolve procedimentos

peculiares de prospecção e de avaliaçáo, com estreita relação com o estudo das
características lecnológicas deslas argilas que se mostram, junto com a logística c1a

ocorrência, como os parâmetros decisivos para seu aproveitamento.

4 LOGAL|ZAÇÃO DA Ánen PESQUTSADA

A área estudada localiza-se, no bairro Taboca que é situado no perímetro urbano, da cidade
de ltaú de Minas, estado de M¡nas Gerais (Figr.rra 1.1). Encontra-se a 3BO km cla cictade de

Belo Horizonte, capital do estado, e cerca cie 380 km da ciciade cle São paulo.

o acesso a partrr da cicjade cie ltaú cle Minas é feito pela rodovia MG-0b0 até o km 351
(trevo para Franca, sP), onde o acesso a área é realizado através do parque industrial cla

Companhia cie Cimento Portland ltaú, que pertence ao Grupo Votorantim.
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A Figura 1.2. mostra uma visão aêrea de detalhedo parque industrial que contém afábrica
de cimento e a ârca estudada no conte)fto local, orientada segundo São paulo, Belo
Horizonte e Franca.
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Figura 1.2 : Vista aérea com localizaçåo da área selecionada e pesquisada.



cApÍTULo ¡r - coNTEXTo GEolóelco REctoNAL

As associações de rochas encontradas no sudoeste do estado de Minas Gerais estão

inseridas, segundo Almeida et al. (1981), na Província Orogenética Tocantins, limitacJa a

noroeste e a leste pela Provincia Säo Francisco e a sul pela ProvÍncia Mantiqueira (Figura

2.1).

As principais entidades tectônicas de expressão regional presentes na área estudada são

constituídas por complexos gnáissico-mlgmatíticos arqueanos denominados de complexos

Campos Gerais (Barbacena) e Granulítico Varginha, represeniando o embasamento

cristalinc-r da região; seqüências melavr-¡lcano-sedimentares tipo greens/one belf do Morro do

Ferro e cle Piumí; t¡nidades alóctones das seqlièncias metavulcano-sedinìentares

pertencentes aos grupos Araxá e Lavapés e seqüência metacarl¡onática-metapelítica do

Grupo Bambuí (FERNANDES, 2002).

O Complexo Campos Gerais (CAVALCANTI et. al. '1979; WERNICK ;ARTUR, 1983), ou

Complexo Barbacena (l-lASUl et. al. '1988) da Série Barbacena de Barbosa et. al. (1970), é

constituÍdo por gran¡tóides homogêneos ligeiramente foliados, biotita gnaisses bandados e

migmatrtos. Este Complexo, estimado por llasui et al. (1988) como de idade arquena, possui

remanescentes de seqüências metavulcano-sedimentares do tipo g/ee.snfone bell (Morro de

Ferro e Piumí), sendo considerado como hospedeiro dos terrenos g ranito-greesnlo/?e no

sudoeste do estado de Minas Gerais (FERNANDES, 2002).

O Complexo Varginha (CAVAI-CANTI et. al. 1979) é formado por ortognaisses tonalítióos a

graníticos com metamorfìsmo de fácies granulito, levemente migmatizados e

retromelamodisados em condições de grau médio a baixo. As rochas supracrustais associadas

säo paragnaisses, quartz¡tos, micax¡stos, mármores, rochas calcio-silicáticas, formaçöes

ferríferas bandadas, anfibolitos e metaultrabas¡tos pertenôentes ao Grupo Caconde (HASUI &

OLIVEIRA 1sB4; MORALES ; HASUI, 1999; ZANARDO, 1992; DEt- LAMA, 1993). A iclade

atribuída ao metamorfismo granulítico (SOARES et. al. '1990) é inferida como brasiliana a partir

de datações Rb/Sr e U/Pb em zircão (OLIVEIRA eÌ. al. 1986).

As seqúências metavulco-sedimentares Fortaleza de Minas, Alpinópolis e Piumí integram o
greenstone belf Morro do Ferro e Piumí, sendo que a Sequênc¡a Bom Jesus da penha-

JacuÍ é consideracla como parte de uma seqüência ofiolítica estratigraficamente pos¡c¡onada

na base do Grupo Araxá (SOARES et. al. 1990; SOARES et. al. 1991; ZANARDO et. al.

1992; ROIG, 1993; ZANARDO et. al. 1996b; CARVALIIO et. al. 1996).
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A Seqüência Fortaleza de Minas (TEIXEIRA et. al. 1987) foi diviclicla em un¡dacles Morro clo

Níquel (base) e Morro do Ferro (topo). A uniclade Morro clo Níquel é composla por uma

sucessão de derrames komatíiticos maciços e diferenciados, com texturas spinifex,

almofadas e brechas de fluxo, os seclimentos säo quimicos, constituíclos por formações
ferrÍferas bandadas fácies óxidos e silicatos manganesíferos (BRENNER et. al;

FERNANDES et. al. 1997) e sedimentos tufáceos, recobertos por basaltos toleíticos
intercalados com metassedimentos. A Unidacle Morro clo ferro é constituÍda por sed¡mentos
químicos, clásticos e tufáceos, com rochas vulcânicas subordinadas (FERNANDES, 2002).

A Seqüência Alpinópolis é composta por komatiítos com textura spinifex e rochas vulcânioas

básicas, formações ferríferas e cherfs.

A seqüência Bom.Jesus da Penha, considerada como pertencente ao Grupo Araxá, foi
subdiviriida por Teixeira et. al. (1987) em duas unidades, a uniclacle colônia e unidade
lbituruna. A LJnidade colônia é composta por basaltos rÍcos em magnésio, rochas
ultramáficas, anfibolìtos e meiassedimentos pelíticos-alum inosos, carbonáticos impuros e
margosos. A unidade lbiturLrna é formada por cluas sub-uniclades senclo a primeira

composta por uma assembléia mineral aluminosa, que gra<ia para porções feldspát¡cas a
grafitosas, contendo lentes de cherfs manganesíferos e a segunda composta por uma
assembléia de quartzitos a m uscov¡ta-q uartzo x¡stos.

O greenstorte belf Piumí em sua base (Grupo lnfêrior, conheciclo como Grr"rpo Ribeirão clas

Araras) é composio essencialmente por rochas vuicânicas e vulcanoclásticas de
composição ultramáfica a máfica e sedimentos cle composição máfica subordinaclos.
Tecton¡camente sobreposto e discordante ao Grupo Ribeirão das Araras encontram-se o
Grupo Paciência e o Grupo Lavapés (GrL¡po superior). o Grupo pacrência é formado por
sedimentos plataformais (siltitos e quartzitos com intercalações de calcários) e seqtrência
turbldítica (brechas, grauvacas e turbiclitos) com intrusöes máficas a félsicas (gabros e

traquitos). o Grupo Lavapés, sobreposto tectonicamente ao Grupo paciência, constitu¡ uma
associação de sedimentos clásticos (quartz¡tôs e conglomerâdos), xistos sericíticos, clorita
xistos, quartzo xistos, xistos grafitosos carbonatos, fornrações ferriferas ban<iadas e corpos
ultramáficos com cromititos (scl-tRANK, 1979; FRlrzsoNS et. al.19B0; scHRANK, 1982,
MACHADO E SCHRANK, 1989).

A seqtiência metavulcano-sedimentar do Grupo Araxá na porção sul do cinturão dobrado
Brasília é constituída essencialmente por mica xistos (calco xistos, quartzo xistos,
muscovita-clorita xistos, estaurolita xistos e x¡stos feldspát¡cos), quartz¡tos micáceos,
metagrauvacas, paragnaisses de composiçäo variadas com b¡otita e horblenda e



B

subordinadamente metacalcários calcíticos e/ou dolomíticos, formações ferríferas bancladas,
rochas calcio-silicáticas, anfibolitos e metaultramafitos (DARDENNE, 2O0O).

A presença de lentes de serpentinitos, anfibolitos, talco xistos, com cromita podiforme

associadas e tecton¡camente intercaladas a mica xistos cla base clo Grupo Araxá leva a

interpretaçäo desta assembléia como uma melange c¡fiolítica (srRlEDER ; NILSON 1992)
obductada sobre a margem continental e lransportacla por nappes de oeste para lesle
(DARDENE, 2000).

Na regrão de ltaú de Minas, Passos e Fortaleza de Minas, Teixeira e Danni (1978) baseados
em critérios estruturais e cle processos metamórficos subdivicliram o Grupo Araxá em
seqtìência Passos (xistos e gnaisses) e FormaQão canastra (seqüênc¡a ltaú na base e

seqùiência Ventania no topo). Parte da seqtìênc¡a ltaú, nomeacla por Teixeira (.1978) fo¡

inc[¡ída na seqüência carmo do Rio claro por Heilbron et al. (1987) de acorcio com critérios
litológicos (ardósias e metacalcários). Valeriano et. al. (1999) excluíram desta seqúência o

conjunto de arclósias, metass¡lt¡tos, metacalcários e metaconglomera<ios polímrtícos
consideraclos, então, como pertencentes ao Grupo Bambuí (subgrlrpo paraopeba - Fácies
samburá). simões ('f 995) exclui apenas os mármores e arc.lósias de ltaú de Minas clo Grupo
Araxá, caracterizando-os como Grupo Bambuí.

O Grupo Bambuí na região é cÕmposlo por ardósias, metassiltitos e localmente lentes cle

metacalcários (Formação Paraopeba) representado localmente pela jazicla cle calcário cla

Cia de Cimento ltaú. Metadiamictitos polimíticos estão presentes nos arrec1ores cle Carmo
do Rio Ctaro (StMÖES ; VALERTANO, 1990).

Na regiäo o domínio autóctone está constitt¡ído pelo embasamento pertencente ao
Complexo Campos Gera¡s e pelos metassedimentos do Grupo Bambuí.
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pelo Grupo canastra'f embasamento + Grupo Bambuí. Deste modo pode-se considerar a

seguinte estrat¡grafia para a Região de Passos:

- GrLt¡.to Araxá: Mlcaxistos granatíferos, comumente com cianita e/ou estaurolrta,
associados a quartz¡tos e paragnaisses;

- Grupo Canastra: Quartzitos puros e sericíticos, muscovita filitos, epicloto-biot jta filito com

fenocr¡sta¡s de albita, sericita-clorjta-calcifililo com lentes de mármore;

- Gntpo Bambui. F¡litos/ardósias e mármores;

- complexo campos Gerars. Gnaisses e migmat¡tos, ortognaisses granitóides, rochas
vulcano-sedimentares clo tipo greenstone bett.

conforme estudos anteriores (DARDENNE, 2000, slMöES ; VALERTANO, 1990, TEIXEIRA
et al. 1987, TEIXEIRA ; DANNt, 1S78, SIMOES, 199S, HETLBRON et at. 1987,
CAVALCANTI et. al. 1979; WERNTCK;ARTUR, 1983, t-tASUt et. al. 1988, ZANARDO,
1992) na área estudada pode ser reconhecida localmente a presença cle um embasamento
granito-gnaisse greenstone aflorante a sul cla cidade de ltaú de Minas. observa-se que nas
porçöes leucocráticas os granito-gnaisses säo compostos basicamente por quartzo e
feldspato, apresentando em locais isolaclos espesso pacote caulinizado com grande
presença de quartzo livre.



cApíTULO ilt - CONSTDERAçÕES SOBRE ARc|LAS

3.1 r|\ITRODUÇÃO

O perfil de alteraçâo dos terrenos brasileiros em funçäo das concliçöes climáticas favoráveis
permitiu o desenvolv¡mento de camadas argilosas espessas em grande parte do terrltório.

Aproveitando este coniexto, o Brasil se tornou um clos principais proclutores de caulim com

grandes reservas estratégicas no Norte do País.

cada vez mais, através de estudos para uso nos drferentes segmentos da indústria, as

argilas vem ganhando espaço em função de sua grande aplicabiliclade. Atualmente as

argilas e os argilominerais têm uma infinidade de aplicaçöes nas indústrias alimentícias,

metalúrg¡ca, de borracha, papel, petrolífera, cerâmica, cimento, farmacêutica, plásticos,

engenharia, etc..

Devido à grande variedade encontrada de argilas, o seL¡ uso na indústria depende de suas

características físicas, químicas e mineralógicas. Murray (2000) apresentou uma visão geral

sobre as aplicaçöes tradiciona¡s para caulim e esmectita (Tabela 3.1).

Tabela 3.1: Aplicaçöes industrjais de algumas argilas cie Murray, 2000
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Entre as grandes aplicaçôes das argilas nos diversos segmentos da indústria, o setor
cimenieircl vem se destacando e ganhando expressão pr¡nciparmente na fabricaçåo de
c¡mentos compostos com ad¡çåo de pozolanas naturais e artif¡cia¡s. o uso de arg¡las
calcinadas (pozolanas artificias) além de melhorar a qualidade do cimento, reduz custo e
reduz os impactos amb¡entas, através da reduçåo de consumo de calcário, e emissão de
CO2 para a atmosfera.

3.2 DEFtNtçÖES

Argila é um materiar natural, tenoso e de granuraçäo fina que gerarmente adquire, quando
umecJecida com água, certa plasticidade; quimicamente as arg¡las säo formadas por sil¡catos
hidratados de alumínio, feno e magnésio. o termo "argira" designa, ainda, um grupo de
partículas do solo cujas d¡mensöes se encontram em uma faixa determ¡nada de valores
(SANTOS, 1992)

Arg¡lom¡neral såo os m¡nerais constituintes cåracterísticos das argilas, geralmente cristalinos,
quimicamente são silicatos de alumínio hidratados, contendo feno, cálcio, sódio, potássio e, lítio.
(SANTOS, 1992).

De acordo com saito (2oo2) o termo arg¡ra é confundido com os nomes dos argilom¡nerais que
podem compöla. Adverte que do ponto de vista sed¡mentológico o termo argila conesponde à
fração granulométrica inferior a 4 ¡rm (por vezes < 2 pm), que pode ou não ser composta por
argilominera¡s.

Argilominerais säo aluminossilicatos hidratados, da classe dos filoss¡licatos, caracterizados pela
clivagem perfe¡ta (001) e hábito placóide/lam¡nar- A estrutura atômica desses m¡nerais é
composta por altemância de duas unidades modulares planares, uma de tetraedros de silíc¡o,
onde um áiomo de si é mordenado por 4 átomos de o, e outra de oclaedros de alumín¡o, na
qual um átomo Al ou Mg é coordenado por 6 átomos de o/oH, que resulta na unidade ou folha
tâmbém conhec¡da como gibbs¡ta - Ar(oH)3, ou bruc¡ta - Mg(oH), definido por Moore &
Reynolds' 1997 (apud sArro 2002). Da mesma forma que os tetraedros, os octaedros são
mant¡dos unidos entre si através de fortes ligaçöes covalentes.

Segundo Velde (1992) as variedades ou es@cies de argilominerais encontradas na natureza
são formadas por substitu¡ções de cátions de cargas similares ou d¡stintas em sít¡os tetraedrais
ou octaedrais. Essas substituições delerminam o nome do mineral ou grupo, assim como as
propriedades físicas e também o limite de estab¡lidade dos argilominerais em função das
característ¡cas químicas e físicas do meio.
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A forma de ocupação dos sítios oclaéclricos cliferencia as estruturas cjioctaedrais das
trioctaedrais (FigL¡ra 3. 1). Nos tipos clioctaédricos, a ocupação é realizada por cátions trivalentes,
geralmente o Al'3 poclenclo em alguns casos ocorrer substituição por Fe'n. Assim, somente do¡s,

a cada três sítios, são ocupados por um cátion, o que mantém a estrutura neutra. Nos tipos
trioctaédricos, todos os sítios são ocupacios por cátions bivalentes por vezes, a ocupação clesses

sítìos não ocorre de forma regular, provocando uma ciescompensação eletrostática, com geraÇão

de carga (z). como conseqúèncra, há a necessidacle cle neutralização dessa carga, que ocorre
at¡avés da incorporação de cátions interplanares, como, por exemplo, nas estruturas das
esmectilas (VELDE, 1992);

ii,.r:'. t.: ..:r '{i'lÌþlltir. \i:.:rr:: ..
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de filossiticatos, adaptado de Velde, 1992 (apud SATTO 2002).
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O empìlhamento das folhas tetraédricas e octaédricas resulta em dois lipos de empacotamento:

1:1 e 2.1. O primeiro, encontrado por exemplo na estrutura da caulinita, é constituído por uma

folha tetraédrica e uma foìha octaédrica. No segundo caso, a camada é formada por uma folha

octaécJrica em meio a duas folhas tetraédricas. Existem ainda, arg¡lominera¡s, como por

exemplo ill¡ta/esmectita, clue apresentam simultaneamente camadas 2:1 e 1.1, chamados de

camadas mistas ou interestratificados (SAITO 2002).

3.2.1 Argilas Cauliniticas

Apesar da grande variabilidade dos solos brasileiros, uma das caracteristicas peculiares a quase

todos é a presença de caul¡nitas. Embora exista a possibilidacje do uso de oL¡tros argilominerais,

sabe-se que as melhores argilas calcinadas (pozolanas artificiais) para uso como adição no

cimento possuem elevados teores de caulinlta.

Popttlarmente conhecido como Caulim, estas argilas ricas no argilomineral caulinita (do chinês

Kao-ling que significa colina alta) possui uma estrutura 'l:1 (Figura 3.1). É um filossilicato cle

alumínio de composição AlrS¡rOs(OH)4 que exibe cor branca a acinzentada ou amarelacla e

apresenta clivagem basal perfe¡ta. A composição ideal da caulinita é representada em óxidos

por 46%SiO2 39,50% Al2O3 e 13,96% HrO (clESE, 19BB).

Para os geólogos o termo caulim corresponde a uma rocha conrposta essencialmente por

argilomineral do grupo da caulinita (caulinita, d¡ckita, nacrita e haloisita), contenclo baixíssimo

teor em ferro, alto teor em alumínio e normalmente cores clara, e podendo apresentar

quantidades significativas de quartzo. Podem também ocorrer associados filossiicatos

(esmectita, illiia e cloritas) ou hidróxidos de alumínio (gibbsita, diásporo, boehmita), porém

apenas em quantidade de traços (DUARTE, 1 995).

No contexto mrlndial de recursos minerais, o Brasil ocupa a primeira posição com 7,2

bilhões t cubadas de caulim (DNPM,2004), destacando-se pela qualiclade cle seus recursos

concentrados na região Norte do país. seu principal uso está voltado para a indústria cle

papel, seguida das indústrias cerâmica e de refratários, e em menor proporção para tintas,

borracha, plásticos, polímeros, matérias de conslrução, fertilizantes e indústria farmacêutica

e petroquímica, de inseticidas e de c¡mento.

O caulinita, principal mineral prospectado para produção de argilas pozolânicas, ocorre em

depósitos de origem intempérica (residual), hidrotermal, sedimentar e diagenética.
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Os depósitos residuais e hidrotermais são classificados como primários e os de ocorrências

sedimentares como secundários. caulins primários são formados ln slfu pela alteração de

rochas cristalinas de composiçäo ác;ida tais como granitos e riolitos.

Os minerais primários mais comuns que dão origem ao mineral caulinita säo os felclspatos e

muscovitas. A transformaçåo destes silicatos em caulinita é decorrente clo intemperismo ou

alteração hidrotermal que libera o potássio e sílica.

o intemper¡smo promove inlensa lixiviação de rochas ricas em silício e alumínio e a

remoção em meio áciclo de Ca*2, Mg*2, Na*2, K'2 e Fe*3, bem como parte cla sílica. As

condições favoráveis são precipitação excedendo a evaporaçäo, rntensa percolação cle

ágrra favorecida por alta permeabiliclacie da rocha matriz e alta concentraçäo de aluminio.

Requer ágr.ra levemente ácida contendo áciclo carbônico e rocha malrrz com alta

concentração de alumínio e sílica, tais como as portadoras de filossilicatos e feldspatos,

especialmente plagioclásios (DUARTË 1995).

Para Bristow (1987) a caulinizaçäo se desenvolve com máxima intensiclade em clima
tropical quente e úmido. Esta condiçäo junto aos tempo e estabil¡dade tectônica são

responsáveis pela formação de caulinitas de origem intempérica.

o processo consiste essencialmenle em hiclrólise clos alumino-siiicatos e remoçäo dos

elementos alcal¡nos e alcalinos terrosos.

2KAlSi3O8 + 3HzO 

-ÞAlrO5(OH)n 

+ 45¡6, + 2KOFI
feldspato água caulinita sílica(sol) hidróxiclo cte potássio (sol)

2KAlr(AlSi3)O1o-r 5llro --- --->3AlzSi2Os(OH)4 + 4SiOz + 2KOIJ
muscovita água caulinita sílica(sol) hidróxido <ie potássio (sol)

O potássio pode ser perdido em soluçåo ou formar illita ao ¡nvés cle caulinita. Granitos e

riolitos Íntemperizados evoluem para caulinita e quartzo sob concliçöes favoráveis de altas

chuvas, rápidas drenagens, temperatura e clima tropical as quais contribuem para a

solubilidade de seus componentes. Os componentes mais resistentes são a alumina e sílica
enquanto os elementos aìcalinos e alcalinos terrosos possuem maior mobilidade.

o diagrama abaixo (Figura 3.2) indica a alteração clos mìnerais (1) mica e (2) felclspatos

nos sucessivos estágios do intemperismo, onde é indicacla a reação comum (3) em climas
tropicais em que o inlemperismo mais intenso remove a sílica e forma gibbsita. plagioclásios

são relativamente insláveis e se alteram para feldspatos potássicos ou muscovìtas
(MURRAY et. al. 1 993).
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Figura 3.2: - Diagrama de fase no intemperismo em granìtos (MURRAY et. al. .1993)

A origem hidrotermal pode levar à formaçäo de caulinitas através cla açåo cle soluções

aquosas quentes, sendo o calor fornecido por grandes massas intrusivas, rnuitas vezes
devrdo a concentrações de elementos radiogênicos (BRISTOW, 1987).

A origem sed¡mentar é resultado de transporte e clepos¡çäo cle material argiloso já sob a

forma de caulinita. Pode ter sido originaclo pela alteração de rochas por processos

intempéricos, processos subquáticos ou pela combinação destes (PATTERSON; MURRAY,

1984)

Na origem diagenética pode ocorrer caulinizaçâo e formação de "flint-ctaf' ou " serti-flint
clay' por ressilificação e deferrificaçäo da bauxitas sob influência cle soluções percolantes

em coberturas areno-argilosas, segundo Nicolas et.al. 1s69 (apud DUARTE 1 99s). Argilas
f/rnl podem igualmente ser orrginadas a partir de sedimentos depositaclos em zonas
lacustres ou pantanosas, Nesie segundo caso o caulim seria derivacio cle acumulações cle

argilominerais submetidos a transformações cliagenétrcas, ocorrenclo cristalização ou

recr¡stalizaçäo cia caul¡n¡ta segundo Keller, 1970 (apucl DUARTE 199S).

-&
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Na região do Pará são observadas lentes de argila do tipo "semi flint" intercaladas em areias

argìlosas que teriam sido originadas por transformação de sedimentos essencialmente

argilosos, acumulados em pequenas depressões em ambiente pantanoso ou lacustre rico

em vegetação. Este fenômeno teria ocorrido em função de áciclos orgânicos, por

degradação e decomposição dos minerais orig¡na¡s. Condiçöes ácidas e ambiente

levemente redutor teriam promovido a lixiviação do ferro e dos elementos alcalinos e

alcalinos terrosos. O s¡lício e o alumínio, menos móveis, se combinariam ntrma fase amo¡fa

evoluindo para caulinita (DUARTE, 1995).

3.3 CONSTDERAÇÕES SOBRE POZOLANAS

Segunclo o U.S. Bureau of Reclamation '1956 (apucl SANTOS, '1992), pozolanas são

materiais naturais oÌt aft¡fic¡ais que, senclo ad¡cionados a argamassas ou concretos,

produzem um procluto de baixo cuslo com característ¡cas tecnológicas superiores aos

desses prodr.¡tos sem a adição. Materiais pozolânicos são utilizados em argamassas e

concretos contendo cimento há cerca de 20 sécr.llos. Seu uso é espec¡almente vantajoso ern

grandes estruturas maciças de concreto, tais como barragens e instalaçöes portuárias

sendo que seu emprego em concreto estrutural vem aumentando rapidamente.

A defìnição e classificação de materiais pozolânicos no Brasil é estabelecida pela norma

NBR12653/92 (ABNT 1 992a):

"Materiais s/lcoso.s ou silicoaluminosos c/ue, por sl só, poss¿/e/l pouca oLt ¡¡enhuma

ativiclacle aglomerante, mas que, qtnndo finamente d¡v¡d¡dos e na presença cte água,

reagem com o hidróxido de cálcio à temperatura amhiente para formar compostos com

p rop rie cl acle s ag lome ra nte s".

Mielenz el al 1951 (apud SANTOS 1992) propuseram uma classificação das pozolanas naturais

por atividade{ipo, colocanclo os materiais em ordem decrescente de reativicfacle química:

¡¡ vidro vulcânico > (2) opala >

1s¡ argilas (caulinita>montmorillonita>illita>vermiculita>paligorskita) > (4) zeólita >

(s) óxidos hidratados de alumínio > (6) não pozolånicos.

Existem diferentes tipos de pozolanas, classificadas de acordo com a sua natureza e as suas

caracteristicas (SAITO 2002) como segue abaixo.
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Pozolanas Natlrrais: nlateriais cle origenr vUlcânicéì, geÌâlntente de caráter petroqráflco
ácid0 C65% de SiO,) ori (le orit]em serlioìe nt¿tìr co'n atividade p0zolân ic¿ì

Pozolanâs Artificiais

As características físicas e químicas necessárias para que um material seja uma pozolana säo

definidas pela NBR 12653192 (AÊtN t 1992a), conforme indicado na'labela 3.2.

Tabela 3.2 - EspecificaçÕes químicas e fís¡cas para materiais pozolânicos
(NBR 1 2653/92 - ABNT 1992a).

., Argilas cali:inaclers: rÌliltcriais pl0vijni0Dtes de {t f0itìaçráo
do ôcrtars ¿ìtgilas sUhnloti(las a tûntDerâtUtâs. cnr qcral, enlro
i;0{) r'' 90n"(ì rl¡ ¡¡¡'r'lo .¡ q:rr.¡lllir .l :itljì tr..tltVtrl,,¡l{. r¡rttl
hi(lróxido rle ráloio

Cinzas volantes: mâleriais f¡rìame¡rte d¡viclidos (lue
resultar (la combLlstão cle carvão mineral pUìverizado ou
UraÐ rrlado c0m ativi(lâcle pozolôn ica

OUtros rnateriais: escóriirs sider(rrgicas áciclas, oinzas cle
maleriais vegetais, rejsito de carvão miIeral

S¡Oz+Al2O3r'Fe2O¡ (%mín.)

Propriedades
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'l'eor de umrdade ('/o máx. )

Pe rcla ao foç,o (% máx.)
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lEr'-s 
jlqglygl: Tla{) (o/o max)

lvlater¡al reti(lo na peneira 45¡rm (% máx.) | 34

('1) Classe N: Pozolanas naturais e artìficìais qt¡e obedeçam aos requisitos aplicáveis nesta Nornla,
corlo certos materiais vulcânicos de caráter petrográfico ácido, crerls silicosos, terras
diatonráceas e argilas calc¡nadas.

(2) Classe C: Cinza volante prodLrzida pela qLreima de carvão mineral em usinas lermoelétricas, q¡e
obedece aos requisitos aplicáveis nesta norma.

(3) Classe E: Qualqt¡er pozolana cujos requisitos diferem clas classes anteriores, conforme
estabeleciclo nesta norma_

3.3.1 Ufilização de Pozolanas

com cimento aos 28 d jas em relação ao

_ LsaI=":|!:I!311Iá!

Classe do material pozolänico

com o cal aos 7 dias (MPa)

i\¡¡¡ T c(Ð-

controle (% rn ín. )

Indice cle ativ¡clade pozolân ica

70

Segundo Malhotra & Mehta (1996) como a reaçäo pozolânica é lenta, a taxa de liberação de
calor é lenta também. Esse fato impede a fissuraçäo térmica da pasta de cimento durante a
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cura e, conseq üentemente, a resistência mecânica é aumentacla, embora seu

clesenvolv¡mento ocorra em jdacles superiores às de um cimento Portland comum.

Os produtos da reação pozolânica são bastante eficìentes no preenchimento cle espaços

capìlares grandes (refinamento de poros e de grãos), melhorando, assjm, a

impermeabiliclade do sistema,além de contribr-¡ir para o aumento da durabiliclade da pasta cle

cimento endtlrecicla frente a ataqL¡es químicos e melhorar a resistência mecânica (MEl-lTA

1994; IVìAI^HOTRA & MEI]TA 1996).

Na hidratação do cimento podem ser liberaclos ate 20% de hidróxido de cálcio, elemento

suceptível a reaçöes álcalis/agregado e ataqLres de sulfatos. O uso de argilas calcinaclas em

temperaturas icJeais favorece a amorfisação de aluminossilicatos que se tornam reativos

quando em contato com o hidróxido de cálcio, resultando na formação de monossilicatos

com características cimentícias. Para pozolanas obtidas a partir de argilas calcinaclas a

formação cle monossilicatos depende do potencial de silicatos (c2fì e tì3$) do clinquer e da

veloc¡dade de liberaçäo de hidróxidos a partÍr destes silicatos quando hidratados

(reatividade do clinquer, tamanho clos critais, distribuição e amorfisação).

Cimentos com adiçäo de pozolanas de argilas calcinadas apresentam resistências iniciais

mais elevadas do que com uso de escórias de alio forno ou pozolanas de cinzas volantes .

Para reação álcalis/agregado as pozolanas de arg¡las calcinadas são mais eficientes clo que

escórias, para inibição desta reaçäo é necessário o dobro da quantidacle cle escória para

procluzir o mesmo efeito.

Na composição cJo concreto, o cjmento Portland é o componenle de mais alto custo. por

outro lado, muito dos materiâis cimentíceos e pozolânicos em uso atual säo subproclutos ou

resíduos inclustriais, que nec;essitam de pouco ou nenhum gasto energético para serem

adicionados ao clínquer para a fabricação do cimento. Quando usadas como substituto

parcial do cimento, mundialmente em taxas entre 20 a 60% cla massa do cimento, as

adiçöes "minerais" podem resultar numa enorme economia cle energia (MALI-IOTRA & MEHTA

19s6)

O combustÍvel e a energia elétrica são responsáveìs por SO e 1S%, respectivamente, do

custo total da produçäo do cimento nas indústrias brasileiras, enquanto que as matérias-
primas e demais gastos são menos impactantes na composição do cr¡sto final, cnmo

evidenciado no contexto de 1999 quanclo, em função dos aumentos tarifários da energia

elétrica (35%) e aumenio dos derivados de petróleo (22s%), o cl¡sto cla produção cle

cimento sofreu um aumento de 30% em são Paulo segunclo Bocchili 2001 (apuci sAlro
2OO2).
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Além da redução do custo de produção, a substituiçäo de uma parcela do clínquer por

material pozolânico permite ganhos adicionais em função do aumento de produtividade para

iguais níveis de produção (maior quantìdade de oimento/tonelada de clínquer), além de

prolongar a v¡da úrt¡l dos equipamentos e da própna jazida de calcário (ZAMPIERI 1993).

Algumas pozolanas contribuem significativamente para o aumento de produção dos

moinhos de c¡mento, substituindo ou funcionando como aditivo para aumentar a capacidade

da moagem. O inconveniente é que no caso de moagem conjunta não se aproveita todo

esse potencial de aumento de produtìvidade devido a diferenÇa de moabilidade dos

materiais ou se,ja existe menor controle granulométr¡co. A melhor situaÇäo para uso de

pozolanas a parlir de argilas calc¡nadas seria utilizando a moagem separada.

Segundo Malhotra & Mehta 1996; Yamamoto et al. 1997 e Sabir et al. 2001 (apud SAITO

2OO2) o total de material pozolânico e subprodulos cimentíceos gerados anualmente pelas

usinas termoelétricas e siderúrgicas excede 500 milhões t. Muitos desses produtos contêm

elementos tóxicos, que podem ser danosos à saúde humana se não forem dispostos de

mane¡ra segura. As indústrias do cimento e do concrelo são veículos preferidos para

disposição de subprodutos "minerais" porque a maioria dos metais prejudiciais pode ser

incorporaclo seguramente nos proclutos de hiclratação de cimento. É importante obseryar

que os materiais que contém elementos tóxicos devem passar por um teste de lixivìaÇãc¡ de

tal forma que atenda os limites cle norma da NBR '10004.

Para cada tonelada cle cimento Portland fabricado são lançados na atmosfera 1,25 t cJe COr,

referentes à queima de combustível (0,75 t) e à calcinaçäo de carbonatos (0,50 t). Em 1997,

a indústrìa de cimento foi responsável por 7 a B% da emissão de CO2 na atmosfera,

derivada cle atividades antrópicas.

3.3.2 PÕzolanas de argilas calcinadas

No Brasil, descle o tnício da fabricação de cimento pozolânico, as indústrias utiltzam-se de

pozolanas de argilas calcinadas e de cinzas volantes. A exploração comercial de pozolanas

naturais sem ativaçäo térmica ocorre em pequena escala no Nordeste do país, resultado do

uso de terras diatomáceas.

O termo pozolana também pode ser atribuído aos materiais inorgånicos, tanto naturais como

artificiais, que reagem com o hidróxido cle cálcìo em meio aquoso (hidratação clo clínquer do

cimento Portland) (MASSAZZA, 2001 ).
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A atividade pozolânica de argilas calcinadas é estritamente dependente de uma série de

fatores que devem ser considerados. A composiçäo mineralógica, a crjstaltnidade e a

temperatura ótima de calcinaçäo são algumas das irnportantes variáveis que devem ser

determinaclas durante a caracterização de uma pozolana.

Existem pozolanas cuja reatividade pode ser afetada pelo t¡po de combustívei utilizado,

Alguns combustíveis sólidos podem prejudicar a transformação de caulinitas em

metacalrlinitas. A temperatura de 6000C pode não ser suficiente para manter a chama

acesa. Argilas contendo illita são as melhores para se trabalhar com combustíveis sólidos

com baixo teor de voláte¡s.

Deve-se iomar cr.tidado com argilas com alto teor de carbonato,

interpretação erronea na cJeterminaçäo do teor de caulinita.

O tratamento térmico de argilominerais provoca o desarranjo cristalino a partir da

desidroxilaçäo, que pode ocorrer desde 550oC, no caso de caulinita, até temperaturas

superiores a 900oC para rllitas.

A desidroxilação de argilas cauliníticas * perda da água estrt¡tural - ocorre entre SSO e

700oC, quando se forma a metacaulinita (l-le et al. 1994), porém, somente entre 650 e BSOoC

estas argilas apresentam propriedades pozolânicas interessantes, pois nesse intervalo é

prodLrzida grande quantidade de materÍal amorfo (AMBROISE et al. 1992).

A calcinaçäo promove a transformação do argilomineral caulinita presente nas argilas em

um composto de sílica e alumina com estrutura amorfa, chamado de metacaultn¡la, que se

forma graças à perda da hidroxila na forma de áglla à temperaturas de 550 a 900oC.

Durante o processo de ativação de argilas por calcinação ocorrem importantes

transformaçöes térmicas. Essas modìficações podem estar associadas às perclas de água

adsorv¡da, em temperaturas mais baixas (-100oC) e água estrutural (hidroxila) em

temperaturas superiores a 500oC e geraçáo de fundidos e formação cle novas fases

sintéticas em temperatl¡ras mais elevadas. Essas transformaÇões podem ser observadas

em curvas de ATG (análise termogravimétrica), nas quais são observadas as perdas de

massa durante as reações térmicas e ATD (análise termodiferencial), onde se verifica a

troca energética pelas reações endo e exotérmicas. Quando ocorrem transformaçöes endo

ou exotérm¡cas, estas aparecem como deflexões em sentidos opostos (ENDO cleflexão para

baixo e EXO deflexão para cima) na curva termodiferencial ou termograma (Figura 3.3).

pors podem levar a
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Figura 3.3: Curuas cle ATD dos argilominerais caulinita, montmorillonita e ¡llita (extraído cle Souza
1992)

No caso da caLrlinita, a pr¡me¡ra deflexäo representa a sua desidratação, ä seguucla cleflexåo

representa a sua desestruturaçäo, pela perda da hidroxila (OH') e, conseqúentemente, a

formação cle uma substância amorfa, a metacaulinita, e a terceira deflexäo representa a

formação de uma nova fase sintética, a mulita.

Na montmorilonita, como na caulinita, a primeira deflexão representa a percla cle água

(adsorção), já a segunda deflexäo relativa à perda de OH pocle variar de posição

dependencJo da quantidade de ferro na sua estrutura, pois este funciona como funclente

dìminuindo a temperatura de desarranjo estrutural. O intervalo de ativação térmica da

montmorilonita pobre em ferro corresponde de 700 a B50oC e para a montmorilonita rica em

ferro de 500 a B50oC.

A illita, como as caul¡nita e montmorilonita, possui a primeira deflexão como sendo a perda

de água e a segunda deflexão como sendo o desarranjo estrutural, tendo como intervalo de

ativaçâo térmica de 550 a B50nC.

Para a ativaçäo térmica da argila é fundamental a utilização dos termogramas visando a

determinaçäo das temperaturas de calcinação. Essas temperaturas "ótimas" conferem ao
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material pozolânico uma s¡tuação que concilia dois fatores muito importantes na avaliação:

ma¡or at¡vidade pozolânica com a menor temperatura de calcinaçáo (fator tecnológico e fator

econômico).

Essa temperatura "ótima" de calcinação corresponde, para qualquer argilomineral, a um

intervalo entre a clesidroxilaçäo e a formaçäo de novas fases cristalinas, ou seja, uma faixa

de onde existiriam materiais desestrutL¡rados (amorfos). Essa temperalura varia de acordo

com o tipo de argilomineral.

Montanheiro ('1999), investigando os matérias pozolânicos da Bacia do Paraná, considerou

todas as possíveis fontes geológ¡cas para ocorência destes materiais. Como resultado,

confirmou as propriedades pozolânicas para terras diatomáceas, arenitos opalinos, argilas e

basaltos, sendo estes dois últimos com grande potencial devido a abundância. Reforça que

as rochas sedimentares argilosas, essenciaìmente cauliníticas, quando ativadas por

oalcinação, oferecem as melhores respostas aos ensaios de atividade pozolana com cal se

tornanclo alvos potencias para prospecÇão de materiais pozolânicos na Bacia do Paraná.

Segunclo Pera (2001), o comportamento dos argilominerais durante o aquecimento depende

cla estrutura, tamanho dos cnstais e da cristalinidade do material. Depois da eliminação da

água adsorvida, que acontece por volta de 'l00oC, a caulinita perde hidroxila de sua

estrutura a cerca de 550nC. A natureza do produto da desidroxilaçåo da caulinita pode ser

Lrma mistura amorfa de sílica e alumina, apresentando estrutura resiclual da caulinìta em

alguns casos, esse produto é denominado metacaulinita. Sob temperaturas superiores à

900oC, a metacaulinita passa a compor uma mistura cie novas fases crislalinas constituída

de sílica ììvre e mulita.

Zampiere (1980) realizou estudos experimentais sintetizando pade dos conhecimentos

clesenvolvidos no campo clas pozolanas e argilas calcinadas e buscando as modificações

mineralógicas que ocorrem em cliferentes argilom¡nerais quando submetidos à ativação

térmica. Realizor.¡ posterior caracterização dos materiais calcinados quanto à atividade

pozolânica, reconhecendo e analisando as fases geradas a part¡r da reação pozolânica

entre as argilas calcinadas e hidróxido de cálcio, em meio alcalino, como a formaçäo de

aluminatos, silicatos e alumino-silicatos de cálcio hidratados. Concluir¡ também que as

argilas cauliníticas mal cristalizadas são as mais propícias à fabricaçäo de pozolana, sendo

que a reatividade dos argilominerais cauliniticos está intimamente relacionada com a

geração cle metacaulinita após ativaçäo térmica. As argilas aluminosas, constituídas de

uma mistura de caulinita e glbbsita, apresentaram uma maior refratariedade, deslocando a

temperatura de ativaçäo térmica para valores mais elevados, mas ainda gerando um
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argilas cauliníticas mal cr¡stalizadas são as mais propíc¡as à fabricaçâo de pozolana, sendo

que a reatividade dos argilominera¡s caul¡nít¡cos esiá intimamente relacionada com a
geraÉo de metacaulinita após ativaçåo térm¡ca. As argilas aluminosas, constituídas de

uma m¡stura de caulin¡ta e gibbs¡ta, apresentaram uma maior refratariedade, deslocando a

temperatura de ativação térm¡ca para valores mais elevados, mas a¡nda gerando um

material com atividade pozolânica considerável. As gibbsitas puras revelaram-se totalmente

inadequadas como material pozolånico.

HE et al. (1994) estudaram três minerais em diferentes temperaturas de calcinação e a
interferência dos mesmos na atividade pozolânica. O caulim possui como pr¡ncipal

componente a caulinita de ba¡xa cristal¡n¡dade e foi calcinado a 550, 650, 800 e g50oc por

100 minutos. Esse material foi misturado com cal e cimento Portland para o estudo da

reaçäo pozolânica, tendo sido também estudadâs a sua compos¡ção química, a res¡stênc¡a à

compressão e a solubil¡dade ácida, antes e depo¡s da mistura com cal e c¡mento. A ót¡ma

temperaturâ de calcinaçâo foi 550oC, conespondendo ao ponto culminante da

des¡drox¡lização da caul¡nita.

HE et al. (1995) calcinaram a illita a 650, 790 e 930pC por 100 minutos, sendo que o método e

a investigação foram os mesmos que os apl¡cados para a caulinita, HE et al. (1994), sendo

que o ensaio de resistència à compressäo, após a mistura com cimento, foi realizado depois

de 2,7,28 e 91 dias de reação (cura), tendo revelado que a ¡llita possu¡ ba¡xa at¡v¡dade

pozolânica. A temperatura de calcinaSo ótima para a illita foi de 930pC, sendo que a 650oC a

sua desidroxilização náo foi muito significativa, enquanto que a 790oC houve uma

considerável ativação, mas que ainda não a qualif¡cou como pozolana.

Para mater¡a¡s com alto teor de caul¡nita, näo é necessário transformar toda caul¡nita em

metacaulinita pois a quanlidade de hidróxido de cálcio gerado pode não ser sufic¡ente para

absorver toda metacaulinita formada, resultando em perdas de energia. Deve-se levar em

consideraSo também os outros argilominerais contidos nas argilas.

Pozolanas calcinadas reduzem o calor de hidratação do c¡mento em função do efe¡to

diluiçåo e näo necessariamente em função de reaçóes resultantes na adição. A grande

vantagem do uso de pozolanas está na reaçåo dos aluminossilicatos com o hidróx¡do de

cálcio liberado na hidrataÉo, favorecendo a formação de monossil¡cados de cálcio com

características cimentícias-

Morsy et al. (1997) estudando a ativaçåo térmica de argilas cauliníticas (a 850oC por 12O

minutos) concluiu que a substitu¡ção de cimento por caul¡n¡ta ativada repercute no

retardamento da pega inic¡al e final da pasta- A condut¡vidade elétr¡ca e a porosidade
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Fava et al. (1999) estudaram amostras do solo do Distrito Fecleral, com o objetivo de

caracterizar e quantificar argilo-minerais a serem utilizaclos como mater¡al pozolånico peia

indústria de c¡mento. Essa quantifrcação foi efeiuada através cie comparação cia

porcentagem de oH, determinada através de análises termogravimétricas, e d¡fraçäo de

raios X, a partir de dados esleq Lr¡ométr¡cos clesses argilo-m inerais. A metoclologia

empregada mostrou-se extremamente efjciente na clelimitação das áreas clo CerracJo para

explotaçäo de argilo-minerais. Amostras com quanticiades cle argilo-minerais clo grupo de

caulinita superiores a 4570 apresentaram resultados satisfatórios no papel de pozolanas

natL¡rais em ensaios industriais com cimento Portland.

HE et al. (2000) calcinaram a esmectita a s60, 760 e g6ooc. os ensaios indicaram que a
esmeotita é um razoável material pozolânico, com sua clesiclralaçäo e clesiclroxilização, para

a amostra calcinada a 560oC ocorre considerável incremento cle sua atividacle pozolânica,

enquanto que para calcinação entre 560 a 760oc näo houveram grancles mudanças.

Entretanto a 960nc ocorreu, novamente, um aumento cia ativiclade pozolânica, com um

al¡mento cla resistência à compressão de 113% em relaçäo ao cÍmento porfland comum.

shi & Day (2001), comparando diferentes métoclos para acelerar a ativação de pozolanas

naturais (métodos mecânicos, térmicos e químico) e reconhecenclo a vantagem cle seu L¡so

na performance cle concretos, concluiram que toclos os métodos aceleraram a reaçäo com

desenvolvimento de resistência à compressäo nas razões cal hidratada/pozolanas

utilizadas, no entanto, o método mecânico näo mostrou um efeito significativo nas

resistências finais, a ativação térmica reduziu as resistências finais e a ativaçåo química
(aclição de Na2soa ou cacl.2Hro) aumentou as res¡stências finais. Ativadores químicos

podem ser utilizaclos durante a moagem da pozolana ou clurante a rnistura clo concreto
contendo pozolanas, requerendo o mínimo uso de equipamentos extras e recluzlnclo o custo
final por unidade de resislência à compressão.

Désir et al (2001) estudou a atividade pozolânica cla metacaulìnita, sendo que esta, um

aditivo "mineral" proveniente da calcinação do argilomineral cauljnita, representa uma
aliernativa economicamente viável para substituiçäo parcial clo cimento na proclução cle

argamassa e cle concreto de allo desempenho. porém, este potencial depencle de certas
características do produto, tais como: temperatura de queima, grau cle finura e atividade
pozolânica. Procurou primeiro determ¡nar a faixa de temperatura mais adequacia para a
queima do argilomineral, sendo a metacaul¡nita geracla utilizacla nos ensaios cle

pozoìanic¡dade com cal. Observou que o intervalo icleal cle temperatura encontrado para
produção de metacau nita foi de 550 a 6s0oc sem grande influência clo tempo cle queima
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utilizado e qLre a at¡vidade pozolânica é diretamenie proporcional tanto ao nÍvel de

ternperatura atingido quanto ao tempo de calcinaçäo.

saito (2002), avaliando o potencial cle aplicação dos lamitos e lamitos arenosos de

composiçäo esmectÍtica e caulínitica da Formação Taubaté (rejeito cie r,rma mineraçäo cle

Areia), verificou que depois de submetidos ativaÇäo térmica apresentaram resultaclos

pos¡tivos nos ensaios de atìviclade pozolân¡ca com cal e regulares nos ensaios c1e ativiclacie

com c¡mento, aconselhando seu uso na indtistria cimente¡ra descle que o volume de cimento

st.¡bstituído por pozolana se faça em quantidades menores, visto que os ensaios foram

efetuados com 35% de pozolanas.

Pinho (2002) esttrdotl uma alternativa de utilização como pozolanas clos resíclr.ros finos
obtidos da extração de areia no Bairro do Taboão, em Mogi das cruzes, sp. RealizoLr

apenas o ensaio do índice de atividade pozolânica com cimento para amostras calcinadas a
600 e 850'C. Obteve resultaclos satisfatórios, com um ínciice cle ativiclacle pozolânica com

cimento de 81 ,7o/o para a amostra calcinacia a 600'c e de 7g,4o/o para a amostra calc¡nacla a

B50oC. O índice de atividade pozolânica com cimento deve ser no mín jmo cle 7So/o, conforme

a norma N8R12653/92 (ABNT 1992).

Pinho (2003) estr¡dou o <;omportamenio térm¡co de argilas c.le clois clepósitos do Sr¡cloesie

mineiro, na regiäo cle Passos - MG, e veril'icou que a mineralogia clos maiores constituintes
foi semelhante com car¡linita e quartzo, senclo que em ambos ocorre muscovita associacla,

seja como consti[uinte ou traço. Foi detectada a presenta cie clorita em algumas amostras
justificando o magnésio associado. A car-¡linita inicia sua cìesestruturaçäo a 4sooc e se
desestrutura totalmente a 550nc, enquanto que as micas resistem até g70oc qrrando

também se desestruturam, ocorrendo a gTooc o possível início cla nucleaçäo de m¡-rl¡ta.

Através clos resultados de difraçäo de raios X e análises por ATD-ATG observou que a

temperatura de ativaçäo para os argilominerais serjam a part¡r de 600.c, porém algurras
amostras apresentaram ativação a temperaturas entre BOO e g00oC.

3.3.3 A reação pozolânica

A reação entre o material pozolånico e o hidróxido de cálcio, gerado durante a hiclrataçäo

das fases clo clínquer Portlancl, é denominada reação pozolânica. segundo Takemoto &
uchikawa (apucl 7-ampieri 1993), os produtos da reação são aqueles apresentaclos na
Tabela 3.3.
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Solução sólida carboalLrm jnato-
Silicato cálcico hidratado

Fase

Para compreender as djferenÇas entre as reações pozolânica e cJe hidrataçäo clo cimento,

Metha (1994) descreveu como:

* Abrevìação empregada pelo setor cle cimento na qual C, S, F, A e l-1,

representam CaO, SiOr, Fe2O3, AlrO3 e H2O, respectivamente

ts._q-!!]:A4ç ? Iqaçqo pozolân ica

c3s+ t] ) c-s-t-t +cH.

L.enla

Pozolana 't- CH + l-l ) C-S-H

C-S-l-l:CaO. Sior.l l2O; Cl-l:Ca(OH),

Nessas reações, ver¡fica-se que é produzido Ca(OH), durante a hidratação das fases clo

clínquer cle crmento Portland, cuja presença em alguns meìos quimicamente agress¡vos

facilita o ataque quimico ao concreto. Por oLttro lado, o Ca(OH)2 reage com a pozolana

adicionada, produzindo mais C-S-H, um importante componente na cleterminação das

propriedades cJa pasta, além de outros produtos secundários (M[:l-lTA i g94).

No Brasil, a determinação de atividade pozolânica é realizacla segunclo recomenclações rie

duas normas técnicas: NBR5751/92 - Materiais pozolânicos - Determ¡naçäo da atividacle

pozolånica * inclice de ativiclade pozotânica com cal (ABNT 1992b) e NBR57S2/92 -

Materiais pozolânicos - Determinaçäo da at¡v¡clacle pozolânica com cimento porfland -
inclice cle ativiclade pozolânica com cimento (ABNT 1992c).

3.4 O CIMËNTO PORTLAND

Fórmula

9-,r[:
c4AH12
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Reaçäo de hiclrataÇão das fases do cimento

Reação pozolân¡ca

Segundo a norma brasileira NBR 1 1 172190 (ABNT 1990), o c¡mento é um aglomerante

hidráulico de origem mineral, cuja característica principal é encjurecer apenas pela reação

com a ágL¡a e, a seguir, resistir satisfator¡amente à ação da mesma.



28

segundo a NBR 1'1172190 (ABNT 1990), o cimento porfland é obtido pela moagem de clínquer
Portland, este constituído em sua maior parte de silicatos e/ou alum¡natos cle cálcro, resultantes

da queima (fusão parcial) de uma mìstura homogênea de calcário e argila (farinha) e que, após

moagem, sofre a adiçäo de uma ou mais formas de sulfato de cálcio.

Ao cimento Portland podem ser adicionadas quantidades específicas de materjais
pozolânicos, escórias granuladas de alto-forno e materìa¡s carbonáticos.

Na tabela abaixo estäo descritos os tipos de cimentos com suas respectivas cjasses, com
limites mínimos e máximos de cada tipo de adição utjlizadas:

Iabela 3.4: composiçäo dos cimentos porfland (cp) comum, composto, Alto Forno e pozolànico

Ttpo - NoRt\4A slcl ^ CLASSES composição (% em massa)A 
(Resistência Mpa) clM:r + 

Escória ^['4aterial ^ 
l\¡aterial

uaùv4 t-o7otantco uatbonattco

cP NBR5732/91

Comum

NBR5732/91 CP-j-S

aìc,

Compost NBR11S7B/91
o

CP.I

z5

40

CP
Alto

Forno

cP- .E

25
aa

40

Pozolâni

CP.II,Z

100

25
32

40

CP de
Alta

Res¡stên

CO NBR 57

cia lnicial
*comercialmente cada tipo oe c@ta.

Para substituições em proporções maiores, o cimento passa a receber o nome referente ao

aditivo utilizado. No cimento Portland pozolânico, permite-se a adição de material
pozolânico entre 15 a 50%, em massa (ABNT 1991c). Dentre os aglomerantes existentes
destaca-se o cimento Portland composto (cP ll), que representou em 2003 cerca de 72,7vo

da produção brasileira.

oo oÃ

32

40

94,56

25

40

cP-lv 32

94-76

6-34

25
32

CP-V.ARI

94-90

40

65-25 35-/0

6-14

0-10

0-'10

100 - 95

6 -10

15 -40

0-5
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o Brasil ocupou a décima posrção dentre os produtores mundiais de cimento no ano de 2002,
com 2,08o/o, perdendo para China (38,62o/0), Índia (6,57%), Estados Uniclos (4,92%), Japãto
(4,19%), Coréia do Sul (3,09%), Espanha (2,22%), ftália (2,27o/o), Rússia (2,17%) e Taitândia
(2'13%), segundo o sNlc 2003; ocupou a oitava posição entre os maiores consumidores
(2,09o/o). Na América Latina aparece na primeira pos¡çâo em produção (33,7 4%) e consumo
(34,9o/o), seguido pelos México e Venezuela (sNlc 2003). o consumo per capita de cìmento
Portland, no ano de 20A2, foi de 217 kglhab (SNIC 2003).

o Brasil conta com 48 fábricas de cimento e 9 unidades de moagem responsáveis pela produção

anual de cerca de 35,4 milhöes de toneladas em 2004 (Figura 3.4). Desse total, a reg¡ão sudeste
foi responsável por 47,78o/o da produçäo, seguida da Região Nordeste com 19,9%, Região sul
com 16,8%, Centro Oeste com 11,4o/o e Norte com 3,6%. (SNIC 2003).

'1ûp

75"

Figura 3.4: Local¡zação das fábricâs de cjmenio no Bras¡l (adaptado de SNIC, 2004)

Entre as importantes obras realizadas nos últimos anos no Brasil, podemos destacar o novo

terminal de passageiros do aeroporto de congonhas, construído em concreto armado, o

terminal de contêineres do Porto de paranaguá *pR com 250 mil m2 de pavimentação com
placas de concreto (2002), Rodovia dos lmigrantes, com 21 km de extensäo que consumiram
aproximadamente 400 mil m3 de concreto (2002), o sistema de Barragem Açude do castanhão,
Alto santo - cE, num total de 10,5 km de barragens que consumiu mais de 1 milhão de m3 de
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concreto (2003) e o Rodoanel em são Paulo, o trecho oeste tem 32 km com 60 viadutos, seis

pontes, sete trevos e três túneis (2002) (fonte SNIC 2004).

No final do século passado já se produzia cimento no Brasil, porém foi a partir de 1926 o

verdadeiro marco para a ¡ndústria do cimento, iniciando um consistente processo de

consolidação e crescimento; em 1933 a produção nacional começava a ultrapassar as

importações. o advento da segunda Guerra favoreceu o crescimento de produção, a quantidade

de cimento fabricado no Brasil passou de 697 mil toneladas em 1939 para 810 mil em 1944. A
partìr de 1956 a produção ultrapassava os 3,2 milhões suprindo a necessidade interna (sNlc
2004). Em 1969, foi iniciada a produção de Cimento Portland Pozolânico na região Sul do Brasil

(charqueadas no Rio Grande do sul), obtido pela adição de cinzas volantes subprodutos de

usìna termoelétrica (KIHARA ; ESPER, 1986). Argilas cauliníticas calcinadas foram inicialmente

utilizadas como pozolanas durante a construçáo da Barragem de Jupiá (MS), primeira usina

construída com utilizaçäo de pozolana de argila calcinada com coloração vermelha, seguida

das usinas de llha Solteira (MS), Capivara (SP), Água Vermelha (Sp) e Barragem cle Tucuruí

(PA), nas décadas de 70-80 (ZAMPIERI, 1989, '1993).

Nos últimos 5 anos ocorreu um crescimento acentuado na produçäo de cimenio porfland

comum e composto, motivado pelo aquecimento da ¡ndústria de construçäo civil,

pr¡ncipalmente de pequenas obras. Por outro lado, desde o inÍcio da década de g0 a produçäo

de c¡mento Portland Pozolânico tem se mant¡do num patamar próximo a 2,3 milhões de

toneladas anuais, muito inferior ao da década de 80 que foi marcada pelo grande consumo de

cimento em obras de engenharia (SAlTO, 2002).

o perfil de distribuição atual do cimento é caracterizado pelo predomínio do mercado

varejista, que responde pelo consumo de cerca de 7oo/o da produção, sobre as concreteiras,

que consomem menos de 15% (SNIC, 2002). Algumas indústrias, visando o importante

mercado, indicam o cimento Portland Pozolânico para os ma¡s diferentes usos a exceção do

uso em obras que requerem altas resistências nas prime¡ras idades, como acontece na

aplicação em concreto armado (ABCP, 2001).

Em virtude das vantagens econômicas, ambientais e tecnológicas que os aditivos agregam

ao produto final, as indústrÌas têm buscado incrementar a produçäo de c¡mentos com

adições de escória de alto-forno ou de pozolanas (natura¡s e art¡ficia¡s, conforme a

disponibilidade regional).



CAPITULO IV _ MATERIAIS E MÉTODOS

O trabalho foi realizado em etapas de escritório, campo e de laboratório

4.1. Levantamento Bibliográfico

o levantamento bibliográfico contemplou assuntos relacionados aos procedimentos

empregados na caracterização tecnológica e à aplicabilidade industrial de matérias primas

arg¡losas como pozolanas. Os capítulos ll (Contexto Geológico Regional) e lll
(considerações sobre Argilas) resultaram da compilação de dados e revisäo b¡bl¡ográfica

obtidas na literatura referentes à geologia regional e aspectos relacionados à utilizaçäo cle

argilas como pozolanas na indústria cimentetra.

4.2. Atividades de Campo

4.2.1 Seleção de alvos para pesguisa

A ¡nvestigaçäo dos depósitos para aplicação como pozolanas, localizados no entorno do

empreendimento industrial, foi baseada na avaliação e prospecção dos aspectos geológicos

favoráveis, cuja alteração por processos intempéricos vieram a desenvolver depósitos

autóctones ou alóctones de argilas com proporçöes elevadas de caultnitas.

Foram alvos de prospecção rochas do embasamento granito-gnaíssico ¡ntemperizados,

arcósios, alinhamentos geológicos ou falhas, planícies de inundação de rios ou regiões

ba¡xas que possibilitem o transporte ou acúmulo de sedimentos.

Na ¡nvest¡gação de alvos de prospecção, priorizaram-se áreas cuja posse das terras

estrvesse vinculada a Empresa e que estivessem legalmente autorizadas à pesquisa ou

lavra, na seqüência verificaram-se áreas cuja posse fossem de terceiros porém legalmente

vinculadas a Empresa através de alvarás de pesquisa ou decretos de lavra. por último,

áreas desv¡nculadas da empresa onde poderia ser requerido o direito de pesquisa. outro
aspecto ¡mportante foi o fator de viab¡lidade econômica, onde foi estabelecjdo um raio limite

(50 km) no entorno do empreendimento para prionzar os prospectos desde que o custo de

logística tem influência direta no custo final do produto.
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4.2.2 Detalhamenfo dos alvos selecionados

Após a identificaçäo de alvos favoráveis, basicamente apoiada em investigações de campo,
procedeu-se a seu mapeamento e coleta de amostras superficiais seja via trado manual
(diâmetro de 3" e 15 metros de profundidade média escavada) ou outra ferramenta

adequada (enxadäo, cavadeira boca de lobo, martelo, etc...).

como base para o detalhamento dos prospectos, foram utilizadas informaçôes locais de

antigos moradores, ortofotos'l:10.000, aerofotos 1:60-000 e cartas planalt¡métricas do IBGE

I :50-000 (1970). com auxilio de GPS (Garmin mod. 12L) foram ptotados em cartas
planialtimétr¡cas do IBGE (1970) os pontos de coleta de amostra que, após os resultados
preliminares, serv¡ram de base para programação dos furos pioneiros para investigaçäo de

sub-superfície. Para esta etapa foram utilizados o trado mecanizado MBtl e acessórios,

veículo Ranger e equipe de sondagem composta por .l sondador e 2 auxiliares.

Nesta primeira etapa, desenvolvida em 6 meses, foram identificadas 10 áreas com potencial

econômico no raio de pesquisa estabelecido, das quais foram priorizadas duas áreas no

entorno do empreendimento, que atendiam todas as orientaçöes solicitadas pela Empresa,

denominadas área do Eucalipto, situada dentro clo pátio indusir¡al, e Área da Lagoa

Pequena, vizinha ao pát¡o lndustrial (5 km).

Nas duas áreas foram programadas sondagens arranjadas segundo malhas quaclráticas

com uso de trado mecanizado MB/1 . A amostragem foi executada com recuperação total do

material, adotando como critério de descrição macroscópica do material obtido na tradagem

a cor, textura e estruturas caso preservadas.

Ressalta-se que a cor das argilas após a que¡ma é um fator Iimitante, visto que a aplicação

como adit¡vo deste mater¡al deve manter a tonalidade cinza tradicional do cimenlo desde
que para o consumidor a cor representa alto valor agregado.

Devido à proximidade da jazida ao complexo lndustrial e aspectos legais foi selecionado
para desenvolvimento em escala industr¡al somente o depósito do Eucalipto, ficando a

Lagoa Pequena como área estratégica para futuras aplicações, não fazendo parte do

escopo de nosso trabalho a caracterização desta.

Baseados nesta premissa, os trabalhos f¡nais de caracterização de uso como pozolanas

ficaram voltados para área do Eucalipto, legalmente disponíveis e parte ¡ntegrante do

capeamento da jazida principal de calcário, cuja remoção é fator determinante na liberação

de novas reservas de calcário.
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Os trabalhos de tradagem totalizaram aproximadamente 350 metros de perfuração com

trados com diâmetro de 3" do tipo concha. A profundidade dos furos variou entre 15 a 20

metros, considerando-se malhas pré-estabelecidas, furos pioneiros e furos adicionais para

complementar os ensaios tecnológicos pertinentes.

Com o objetivo de conhecer a forma espacial do corpo mineral¡zado e contribu¡r nas

interpretações, assim como prever o potencial de recursos minerais através de seus

volumes, foram utilizadas ferramentas computacionats (programa integrado para mineraçäo

Datamine). A avaliação inicial levou em consrderaçäo somente a cor das argilas, não

diferenciando os aspectos genéticos e tecnológicos.

Com a ¡nformaçäo espacial do depósito foram efetuados 3 trincheiras espaçadas em 25

metros, com comprrmento aproximado de 50 m e profund¡dade média de 2,5 m abertas de

forma transversal ao corpo mineralizado. As aberturas das trincheiras foram efetuadas com

auxilio de retro escavadeira.

4.3 Caracterização Tecnológ ica

Segundo LCT (2000), a caracterizaçäo tecnológica é o estudo das propriedades físicas,

químicas e físico-químicas de matérias-primas minerais face ao processo de beneficiamento

ou uso final. Consiste no conhecimento da natureza e propriedades dos constituinies

minerais através de métodos e instrumentos analíticos, visando à aplicabilidade nos

processos de concentração ou mesmo no uso final, sendo norteada pelas especificaçöes do

segmento da indústria a que se destina o bem mineral.

A caracterização tecnológica teve como objetivo definir as características mineralógicas, a

composição quÍmica, a distribuição do tamanho de partículas (granulometria) e
transformações térmicas. Esses atributos nortearam a execução dos ensaios de aplicação,

com vistas à indústria de cimento.

Os ensaios inerentes à caracterizaÇão tecnológica e os específrcos de ap cação foram

realizados nos seguintes laboratórios: Laboratório de Ensaios Físicos e Químicos da Cia de

Ctmento Portland ltaú, Laboratórìo de Difratometria e Espectrometria do Centro Técnico da

Votorantim Cimentos em Curitiba (PR), Laboratórios do lnstituto de Geociências e do

Laboratório de Caracterização Tecnológica do Departamento de Engenharia de Minas da

Escola Politécnica da Universidade de São Paulo.
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Por f¡m, foram efetuados testes de calcinação em escala industrial na unidade da cimento

Portland ltaú, em ltaú de Minas. Após pré secagem ao tempo e destorroamento, o material

foi processado em forno rotativo adaptado marca FLSmith originalmente concebido para a

produçäo de clínquer. A calcinação industrial foi realizada utilizando como combustivel uma

mistura em proporções adequadas de moinha de carvão e coque de petróleo sendo o

consumo energético da ordem de 550 Kcal/kg de pozolana (ORSl, 2004). A temperatura de

queima do mater¡al ficou na faixa de 780 a 8000c. o tempo de residência do material no

forno foi de aproximadamente 50 m¡nutos. Para o controle cle qualidade do material fez-se o

acompanhamento horário de Perda ao Fogo na saída do forno. o material calcinado foi

submetido a ensaios físicos e testes de índrce de reatividade com cal e cimento no

laboratório da mencionada fábrica.

4.3.1 Seleção e preparação de amostras

Com base em critérios de cor e de características de compos¡ção química, foram

selecionadas 4 amostras para os estudos de caraclerização tecnológica em escala de

laboratório, referentes à sondagem com trado.

As amostras foram secas em estufa à 100oC durante 24 h, sendo depois submetidas à

reduÇäo granulométrjca entre 10 e 20 mm em britador de mandíbulas no latroratório c{e

preparação da cia de cimento ltaú. Posteriormente foram preparadas e encaminhadas para

ensaios específicos.

Para complementar os testes preliminares foram selecionados 10 pontos de amostragem

através de trincheiras contemplando os |itotipos previamente estudados. Nesia etapa, foram

separados 3litotipos diferenciados, conforme verificado na caracterização nas amostras de

furos de trado, entre eles dois inerentes ao depósito mineral e um relacionado ao material

coluvionar sotoposto ao depósiio. Foram coletados 50 kg de amostra para cada litotipo

testado. Após os estudos para caraclenzaçäo em escala laboraiorjal, deu-se

prosseguimento com testes em forno industrial, contemplando 5.700 toneladas para o

lítotipo caracterizado como 4,4.300 toneladas para o litotipo caTacterizado como B. Os

materiais resultantes da queima em forno industrial, foram coletados em amostrador manual

em forma de tubo, na saída dos satélites entre o shul de transferência e o arrastador de

material, sendo preparados em laboratório para ensaio de reatividade com cal e c¡mento.



4.3.2 D i stri b ui ç âo gran u Io m étri c a

A d¡stribuição do tamanho de partículas foi determinada por peneiramento a úmido em

peneiras circulares (8") de aberturas 0,500; 0,177;O,15O;0,106; 0,075 e 0,044 mm, seguido

de análise por granulômetro de difração laser, via úmida, para o material passante em 0,044

mm (Anal¡sador de Partículas Malvern 3600Ec). Essas análises foram realizadas no

Laboratório de Preparação de Amostras do Depto de Geologia Sedimentar e Ambiental -
lGc-USP e no Laboratório de Caracierização Tecnológica (LCT) - Departamento de

Engenharia de Minas - EPUSP, respectivamente.

4.3.3 Composição Química

Foram efetuadas análises para os óxidos SiO2, Al2O3, Fe2O3, MgO, CaO, Na2O, KzO e SO¡,

em pastilha prensada, para amostras coletadas na campanha de sondagem a trado. Para as

amostras coletadas das trinche¡ras foram efetuadas análises dos óxidos S¡O2, Al2O3, Fe2O3,

MgO, CaO, Na2O, K2O, MnO, TiO2, P:O: em pérola fundida. Utilizaram-se os

Espectrômetros de Fluorescêncìa de Raios X (Modelo PW1660 e Magics Pró PW 2540 da

Philips) do Laboratório de Ra¡os X da Cia. Cimento Portland ltaú e do Centro Técnico da

Votorantim Cimentos, respectivamente.

4. 3. 4 I dentifi c aç ão Mi neralógi c a
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A determinaçäo da assembléia mineralógica de amostras naturais e compostos

neoformados, após transformações térmicas, foi realizada por difração de raìos X. Na

preparação das amostras, as etapas constaram de moagem em moinho planetário das

amostras secas (entre 70-80oC), quarteamento de alíquotas e análise. Após transformações

térmicas, foram real¡zadas análise por difração de raios X.

Foram utilizados o Difratômetro de Raios x, PANalytical (modelo MPD 1880), no laboratório

de Caracter¡zação Tecnológica (LCT-EPUSP) e o Difratômetro de Raios X, PANalytical

(modelo X'Celerator), no Centro Técnico da Votorantim Cimentos.

Os difratogramas obtìdos foram interpretados com o programa X'Pert High Score Plus

(PANalytical, versão 1.0b), utilizando fichas de identificação do lnternational Centre for

Difraction Dala (ICDD). A edìtoraçäo dos gráficos foi realizada nos programas Winfit Versão



JO

Beta Release 1.2.1 (Stefan Krumm, Geologisches lnstitut Erlangen, Schlossgarten S, D-

91054 Erlangen, 1997) e Corel Draw 1 1 .

As análises por DRX foram realizadas em pastilha prensada, na qual uma massa

aproximada de 3 a 4 g da amostra é colocada em anel mefálicoesubmetidaàpressão
manual até se obter superfície plana e l¡sa, tendo sido esta pastilha posteriormente

analisada no difratômetro nas seguintes condições de operação: radiação CuKu, passo de

O,02o 20 com tempo de contagem de 1s por passo e le¡tura em intervalo de ângulo de 2,5 a

650 20.

Amosfras Tal Qual

Foram aplicados dois métodos de preparação: o método da pastilha prensada e o método

da orientação dos arg¡lominerais para realizar a glicolagem (verificação de argilominerars

expansivos).

Para obter a orientação dos arg¡lominerais as amostras foram colocadas em recip¡ente com

água com pastilha de cerâmica ao fundo, onde a orientação de dá pelo processo de

decantaçäo. O material depositado foi desaguado e as pastilhas secas ao ar iendo sido

analisadas nas seguintes condições: rad¡eção CuKa, passo de 0,02o 20 com tempo de

contagem de 1s por passo e leìtura em ¡ntervalo de ângulo de 2,5 a 15o 20.

Amostras Calcinadas

Utilizou-se o método da pastilha prensada para amostras calcinadas segundo temperaturas

escolhidas de acordo com os resultados das curvas de Análises Térmica Diferencial e

Termogravimétrica.

4.3.5 Análises Térmica Diferencial e Termogravimétrica (ATD-ATG)

Foram realjzadas análises termodiferenciais e termogravimétrjcas simultâneas, com o equipamento

S¡muftaneous DTA-TGA (Modelo SDT 2960 /TA lnstruments), no Laboratório de Análises

Mineralógicas do Departamento de Geologia Sedimentar e Ambiental -lGc-USP.

As condiçöes de análise adotadas foram: 20 mg de amostra pulverizada e seca a 70.C, taxa de

aquecimento de 10oC/m, intervalo de mediçäo de 20oC a 1 .000oC e padrão de alumina. O

aquecimento foi realizado em cadinho de alumjna sob atmosfera dinâmica de nitrogênio.



4.4 ENSAIOS DE APLICAÇÃO

Os ensaios realizados para verificaçäo da capacidade das argilas de reação com compostos do

cimento Portland caracterizando-as como de interesse para ut¡l¡zação como pozolana, incluíram

determinação do indice de atividade pozolânica com cal e do índice de atividade pozolânìca com

c¡mento, ambos com determinação da Resistência à Compressão.

A determinaçäo do índice de atividade pozolânica foi integralmente realizada pelos técnicos

do Laboratório de Ensaios Físicos Cia Cimento Portland ltaú, cujos mélodos empregados

seguem estritamente as recomendações normat¡vas da Associaçäo Brasileira de Normas

Técnicas (ABNT).

4.4.1 Preparação das amostras

As amostras naturais foram secas em estufa a 11ooC durante 24 h, sendo então britadas em

br¡tador de mandíbulas até granulometria entre 10-20 mm. Logo após as amostras foram

submet¡das a calcinaçöes nas temperaturas 700, 800, 900'C durante 30 minutos em forno

estático de alta temperatura. Em seguida as amostras foram pulver¡zadas em moinho de bolas

de aço (similares ao moinho industrial) até atingir um resíduo inferior a 6 7o em peso na peneira

de 0,044 mm. Após a preparação da amosira, determinaram-se as massas específicas - NBR

NM23/01 (ABNT 2001) e o resíduo na pene¡ra 0,044 mm - NBR 12826/93 (ABNT 1993).

4.4.2 índice de atividade pozolânica com cal - NBR 5751/92
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Foram preparadas argamassas compostas por uma parte (em massa) de hidróxido de

cálcio, nove partes (em massa) de areia normal e mais uma quantrdade de material

pozolânico correspondente ao dobro do volume do hidróxido de cálcio, segundo a NBR

5751192 (ABNT 1992b). Foram moldados três corpos-de-prova cilíndricos de 50 mm de

diâmetro por 100 mm de altura, utilizando-se as proporçöes de materiais indicadas na

f abela 4.1.

Hidróx¡do de cálcio

Material

Areia normal

l\4aterial pozolânico

Tabela 4. '1

Massa
104

2rõP9',4g4
ôcal

. definido pela NBR 7215196.

.p_oÃo_ÞnA*g__qal.___
Onde

ôpoz = massa especÍfica do
material pozolân ico (NBR 6474)

õcal = massa específica da cal
hrdratada (NBR 6474).



O material pozolânico e o hidróxido de cálcio foram homogeneizados em recipiente fechado,

durante 2 m¡nutos, aproximadamente. A água de amassamento (quantidade cle água para a

mistura correspondente a um índ¡ce de cons¡stência de 225-t5 mm obtido no ensaio de

abatimento - NBR 7215196 - ABNT 1S96) foi adicjonada à mistura na cuba de um misturador

mecân¡co (Marca EMIC, 5l). A agitação da areia e o tempo de amassamento, a moldagem e

clesmoldagem e o rompimento dos corpos-de-prova em ensaios de resistência à compressão,

segu¡ram as recomendações da NBR 7215196 (ABNT 1996).

Durante os 7 dias de cura os corpos-de-prova foram mantidos vecJaclos para garantir a umiclade,

sendo que clurante as primeiras 24!2 11 os corpos-de-prova permaneceram à temperatura de

23-20 C, durante as '14412 h posteriores foram mantidos em temperatura de 55+2o C até 4.10,5

h antes do ensaio de ruptura à compressäo, quando os corpos-de-prova passaram à

temperatura de 23!:2n C, conforme a NBR 5751/92 (ABNT 1992a).

4.4.3 inclice cte ativitlacle pozolânica com cimento - NBR 5752/92

Este ensaio foi efetuaclo exclusivamente com o material calcinado resLrltante do teste inciustrial,

com temperatura média na zona de queima de 700o C.

Para a confecção dos corpos-de-prova, foram preparadas argamassas com dois traços

diferentes: a A"gamassq A, de referência, somente com cimento Portlancl e a Argamassa B,

com 16% do seu volume absolt.rto de cimento substituído por material pozolânico. Para cacla tipo

de argamassa, foram moldados três corpos-de-prova cilínclricos de S0x10O mm, sendo que as

proporçöes de materiais utilizados constam da Tabela 4.2.

Cimento Portland

Materiai pozolânico

Tabela 4.2. Composição das argamassas com cimento

Areia normal

A moldagem e o rompimento dos corpos-de,prova nos ensaios de resistência à compressão

segu¡ram as recomendações da NBR 7215196 (ABNT 1996). A água requerida é expressa

em porcentagem pela seguinle relação:

Argamassa A

Massa (g)

912,0

936,0

X(B)

,"^t{1' òc(^r

202 B

v(B)

A = massas especificas do material
pozolânico e do cimento (NBR 6474)

[¡ = quantidades de água (NBR 7215)

Onde



onde B e 4 = quantidade de água necessár¡a para a obtençäo de Índìces de consistência

normais cle 225!5 mm parå as argamassas B e A, respectivamente.

Após a moldagem, os corpos-de-prova cilíndricos foram colocados em câmara úmida à

temperatura de 23 t2o C, clurante 24:t:2 h, com as faces superiores expostas ao ar úmido, mas

protegidas de respingos de água. Após a desmoldagem, os corpos-de-prova foram

armazenados em recipientes hermeticamente fechados e estanques, sob temperatura de 3B-L2o

C, durante 27 clias. Para o ensaio à compressão, os corpos-de-prova, ainda denlro dos

recipientes fechados, foram resfriados ao ar até 23:12'C (NBR 5752192 -ABNT 1992c).

O cálculo do índice de atividade pozolânica com cimento Portland foi feito através <la fórmula

indicada na Tabela 4.3.

Água reqt.rerida - .B.. x100(7,)

Jqb-qt_?._a:.3i l:ó!:m!1? pq!q s _ci9!,e,rm!teqa-o,,qCj1,T1ç9 q9e!ryrdqq.q pe,z

Fórmula I Onde
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4.4.4 Determinação da Resisféncra à Compressão

Segundo a norma brasileira NBR 7215196 (ABNT 1996), este método compreencle a

determinação da res¡stência à compressão de corpos de prova cilíndricos de 50 mm de

diâmetro e 100 mm de altura, somente após os clias de cura a que foram submeticlos. É

necessário que se faça o capeamento nas bases do corpo de prova, ulilizando um material

composto pela fundiçäo de enxofre com caulim, quartzo moído ou outras subståncias. Para

o caso estudaclo foi utilizada uma mistura de enxofre com quartzito moído (abundante no

local) a uma temperatura de fundição de 136o C.

Segundo a norma, os corpos devem ser rompidos numa velocidade de carregamento cla

máquina de ensaio, com transmissäo de carga de compressão ao corpo de prova

equivalente a 0,251 0,05 MPa. Por fim calcula-se:

f"n = resistêncÌa média, aos 28 dias, dos corpos-de-
prova moldados com cimento e material pozolânico

(argamassa B)

f.,r = resjstência méclia, aos 28 cl¡as, cJos corpos-cle-

prova moidados só com cimento (argamassa A).
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Resistênoia lndividual: Resistência à compressäo em MPa, de cada corpo de prova,

dividindo a carga de ruptura pela área da seção do corpo de prova.

Resistência média : Média das resistênc¡as individuais, em MPa, dos corpos de

prova, com o resultado arredondado para o décimo mais próxtmo.

Desvio Relat¡vo Máximo. Divide-se o valor absolrrto da diferença entre a resistência

média, m ultiplicando-se por 100 (resultado em porcentagem). A porcentagem obtida

deve ser arredonclada ao décimo mais próximo.
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üAPITUhO V - RHSIJLTP.DOS OBTIDOS

5.r. PROSPEGçÃO REGTONAL

5.Ll Se/eção de alvos para pesqrrisa

As áreas com potencial econômico para o raio de pesquisa pré-estabelecido (50 km) foram

prospectadas enfocando ocorrências de argilas sedimentares de deposlção recente,

geralmerrte enr planícies de inundação, de alterações de rocha segundo geolÕg¡a d¡sponível

enr trabalhos realizados nesta área (composta pr¡nc¡palmente por granito- gnaisses, xistos,

filitos e subordinadamente arcósios), localizada entre os Municípios ltaú cle Minas, F oftaleza

de Mìnas, Passos, São João Badista do Glória, Säo Sebastiäo do Paraíso, Pratápolis e

Cássia. Foram também pesquisados alinhamentos estru¡turais que eventualmente poderiam

ser responsáveis pela formação de depósitos hidroterntais ou de depósitos evoluídos de

farinha de falhas. Em função da geologia da área, foram consìderados feições cársticas

como do namentos preenchidos por sedimentos recentes para as rochas do Grupo Bambui,

pequenas áreas alagadas na busca de materia¡s organogênicos no Grupo Canastra e fontes

de origem vulcânica, na busca cle ocorrências de tufos e cinzas nas proximidades do

Greenstone Belt Morro do Ferro.

As ocorrências encontradas nas áreas pesquisadas se restringiram a pequenos depósitos

aluvionares de planÍcies de inundação, compostos por intercalações de argilas plásticas,

argilas siltosas, argilas arenosas, siltes argilosos e areias de coloração variando entre os

tons cinza, vermelho e marrom (Figura 5.1). Os tufos e cinzas não foram encontrados,

possivelmente em função de soterramentos recentes ou mesrno da transformação destes.

Os materias organogên¡cos se restringem a pequenas acumulações próximo a represa de

furnas, lambém pouco expressivos.

Algumas ocorrências de grande extensões se referem a planícies de inundações próx¡mo a

barragem de furnas, porénr com restrições amb¡entais.
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Figura 5. 1 - Localização das áreas prospectadas com potencial para uso como pozolanas,

Geralmente estes t¡pos de depósitos apresentam grandes bolsões de areias e silte que

dificultam a extração de argilas para uso como pozolanas, visto que para os fornos

industriais a presença de areia é extremamente prejudicial afetando a estab¡lidade térmica,

acentuando a forma$o de colagens e comprometendo a reatividade em função a presença

de quartzo livre nåo reativo. Para este tipo de depösito a lavra se tomaria seleilva e
predatória por vezes inviabilizando a ut¡l¡zação sem métodos prévios de beneficiamento.
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N

5. 1 .2 Alvos Se/ecionados

Foram detectados dois alvos de maior potencialidade denominados de Área da Lagoa e

Área do Eucalipto.

A Area da Lagoa se local¡zad a a 4 km NE da lábnca e se trata de provável depósito sed¡mentar,

onde foram observadas feições cársticas sugerindo uma dol¡na preenchida por sedimentos

argilosos a argilo-siltosos com plasticidade acentuada e fragmentos de quartzo dispersos em

I Ëgi;"
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sua matriz. Possui um capeamento pouco espesso, caraclerizado por argilas coluvionares nas

bordas e turfas na porção cenlral, que tem espessura variando de 0,5 a 1,0 m. Furos de

sondagens rotativas realizados na pesquisa de calcários pela Cimento Portland ltaú, revelaram

profundidades de até 40 m de argilas de cores em tons de cinza.

Das duas áreas selecionadas como alvos (Figura 5.2),loi priorizada a Area do Eucalipto para

aproveitamento indulrial, por critérios definidos pela empresa, a qual foi caracterizada

tecnologicamente, sendo que a área da Lagoa destinada ficou a trabalhos futuros.

A área do Eucalipto encontra-se na aba oeste da estrutura antiformal onde está inserida a

cidade de ltaú de Minas, como ilustrado no croqui da Figura 5.3. Ocorre sotoposta à jazida

de calcário em exploraçâo pela Cimento Portland ltaú.

Estratigraficamente em contato tedônico, encontram-se os mármores calciticos bandados ou

compac{os r¡tilizados na fabricação de cimento contendo em menores proporçöes intercalaçöes

de camadas sulfetadas, metamargas e d¡erfs acompanhando ou não o bandamento odginal. Na

mesma oconência são observados mármores magnesianos a dolomiticos brechados, preenchidos

com calcita, quartzo e raras exposiçöes com preenchimento de sulfetado, os quais säo r¡tilizados

na fabricaçåo de cal, calcário agrícola e areia artificial pela Cia de Cimento ltaú de Minas.

Figura 5.2 - Localizaçåo da Area do Eucalipto e Area da Lagoa



44

Geralmente entre os contatos dos calcários são observados quartzo xistos sulfetados e xistos

grafìtosos altamente cleformados.

Em contato tectônico superìor com os calcários podem ser observadas restritas exposições

de formaçöes ferríferas bandadas deformacias, de composição calc¡o-silicáticas e rochas de

caráter U¡trabásico, possivelmente, cromilitos conforme descritos por Fernandes (2002) na

regiäo.

O grande pacote exposto da área do Eucalipto refere-se a uma sequência metasseclimentar

composta por quartzo xislos e sericìta filitos, sencita quartzitos e qLtart¡z¡tos arcoseanos.

Capeando estas seqüências encontram-se extensas camadas de material coluvionar de

coloração roxa, que atingem dezenas de metros dificultando troas exposições da seqaiência

metasseclimentar supracitada, que pode ser observada ciaramente nos taludes clo

capeamento da jazida de calcário.

O croqui esquemático (Figura 5.3), com direçâo SW-NE, retrata as ocorrências dos litotipos

locais responsáveis pelo desenvolvimento das ocorrências cle argilas seclimentares

caulinítìcas e alteritos passíveis de uso como pozolanas artificiais.

Para melhor entendrmento da evolução dos depósitos sedimentares e possiveis fontes

geradoras de argilas ricas em caulinitas, além das ocorrências dos alteritos cauliníticos, foi

efetuaclo uma mapeamento litológico (1:50.000). Foram r¡tilizaclas como base cartográfica as

folhas do IBGE (1970) de quatro municÍpios ctrcunvizinhos e imagens de satélites para

auxiliar na interpretaçäo. Basicamente foram reconhecidas 5 unidades litológicas,

caracterizacias pelos Grupos Araxá, lntercalações entre Araxá e canastra aqui denominados

de Araxá-Canastra, Grupo Bambuí, Complexo G ranito-Gnaiss ícos e jntrusões <ie vulcânicas

básicas, aiém de feições estruturais que provavelmente contribuíram para evoluçäo clo

depósito.

As associações de rochas reconhecidas na área estudada säo constituidas por granito-

gnaíssicos migmatíticos arqLreanos de composiçäo quartzo-feldspático, localmente bastante

alterados, favorecendo a formação de material caulinizado facilmente identificaclas pela sua

cor branca, e contenclo grande qL¡ant¡dade de quartzo livre. Dentro desta seguência foram

identificado lascas de rochas ultrabás¡cas (Greenstone Belt) cleformaclas, caracterizanclo

esta unidade, descrita anteriormente por Complexo Campos Gerais. A sucloeste da área

mapeada foram reconhecidas rochas t¡ltra-básicas intrusivas onde está inserida a antiga
jazida do Morro do Níquel, depósito residual de níquel (garnierita) e Morro do Ferro oncle

são observados meiassedimentos cle origem química (itabiritos) e metavulcânicas

(anfìbolitos?). Nas bordas da área mapeada foram reconheciclas rochas compostas por
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micaxrstos granitíferos, calco xistos, quadzo x¡stos, clorita xistos típicas do Grupo Araxá na

região. Na porção centro-norte, forarn identificadas rochas compostas por quartzitos,

quartzìtos arcoseanos intercalados a sericita xistos, ser¡cita filiios, clorita xistos,

representando classificados aqui como Araxá- Canastra. Estas rochas quando alteradas são

r-ttilizadas pela Cia. de Cimento como corret¡vos de óxìdos na composição da farinha para a

produção do clínquer. Para finalizar a porção central é representada preferencialmente pelos

calcários calcíticos, dolomíticos brechaclos e metamargas uttlizados na fabricaçäo do

clínquer, reconhecidos neste trabalho como rochas pertencentes ao Grupo Bambuí.

Su bordinadamente são identificadas intrusões de rochas metabásicas, além de formações

ferríferas e xistos grafitosos sulfetados no contato com o Grupo Araxá-Canastra. As feições

estrutulais observadas säo alinhamentos representados por falhas indiscriminadas e eixo da

estrutura antiformal de ltaú cle Minas, feição provavelmente responsável pela direção clo

lençol de água subterrâneo, fator impoñante na evoluçäo de depósitos recentes de argilas

(Figura 5.4 e Figura 5.5)

Conforme cilado, a jazida evoluiu na aba oeste do anti-forme de ltaú de Minas, localizacla no

contato entre os calcários e metassedimentos, precisamente no eixo NW da jazida de calcário.

Os sericita f¡ljtos em contato direto com os calcários, sofreram localmente grancle ¡nterferência

das condições intempéricas que, a partir da cota 710 m, lixiviaram parte do ferro destas rochas

tornado-as untuosas ao tato e de cores brancas. Logo abaixo, nas exposiçöes dentro da jazida

foram observadas feições cársticas indicando variações no lenÇol freático local (atualmente

aflorante no nível 680 m cota local, ressurgente na mesma direção da jazida de arç¡ila). Entre o

contato dos sericita filitos brancos e o material coluvionar, foram depos¡tados materiajs em

pequenas depressões (lagoas? dolinas?) que se transformaram, concomitantemente aos

sericita f¡l¡tos, no depósito em estudo.
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5.1.3 - Descfição do Depósito

os trabalhos de invest¡gaçáo na área foram efetuados através de sondagem rotat¡va com trado

mecån¡zado, diâmetro de 3", segundo arranjo de malha quadrática de 50 m (Figura S.4 A). Foi

rcalizada uma descrição exped¡ta dos materiais amostrados no trado cuidando essencjalmente de

diferenciação de cores enlre as arg¡las, tendo sido obtida umâ classincaçâo baseada nos tons

cinza e branco e ocorrência ou não de fragmentos de rocha.

Para uma avaliação preliminar obietivando conhecer a configuraçåo espac¡al do depósito e
prever o potencial do recurso mineral, foram utilizadas ferramentas computacionais. Util¡zou-

se um modelo de blocos com dimensäo 10x1OxS m que forneceu na cubagem inicial um

recurso de 470.000 t de arg¡las brâncas e cinzas, objeto do inieresse empresar¡al. O

capeamento soloposto a elas, aliado a argilas coradas (seric¡tas filitos de cor em tons

vermelho e amarelo e colúvio que possu¡ argllas em tons de vermelho e roxo) compuseram

o estér¡l cubado em 500.000 t.

Figura 5.6 - A - Esquema da malha quadrática de localizaçåo dos furos de sondagem
rotativa. Escala aproximada: 1:2.500, com ctlrvas de nível a cada 2 metros.

A partir do modðlo de blocos gerado nos trabalhos de levanlamento do potencìal do recurso,

foram confeccionados plantas e perfis para entendimento preliminar visando planejamento

dos trabalhos futuros (Figuras 5.7 B, 5.8 C, S.9 D, 5.10 E, 5.11 F), nas figuras nota-6e a

distribuição espacial dâs argilas e a grande variab¡l¡dade de espessura do capeamento.
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Figura 5.7 - B- Planta referente à ocorrência de argilas no depósito do Eucalipto (cota 710 m)
Verifica-se nesta cota grande ocorrência dõ argila no ôentro esquerdo da área.
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Figura 5.8 - C - Planta referente à ocorrência de argilas no degósito do Eucalipto (cota 725 m).
Verifica-se nesta cota grande ocorrência de argila na porção direita da área.
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Figura 5.10 - E - Perfil B, referente à ocorrência de argilas no depósito do Eucalipto W-E (cota Zl0m)
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5. 1.4 C aracteriza ção Tec n o t óg i c a

5.1.4.1 Seleção e pre¡:aração cle amostras

Após a primeira avai¡ação efetuacla na area, utilizando para amostragem os trabalhos de
perfr"rração com trado mecanizado nos qL¡a¡s foram consideradas como critério de descrrçäo
e qualifìcação apenas a coloraçäo das argilas e a ocorrência ou não cle fragmentos cle
rocha, pode-se vislumbrar a configuraçäo espacial e potencial do recurso na qual porém
não foram consideradas as variaçöes dos litoÍpos presentes no clepósito.

Posteriormente, foi realizado um mapeamento detalhado em trincheiras tendo-se observado
variações das argilas preliminarmente consideradas como um único litotipo, caracterizadas
por texturas e estruturas clisiintas tais como variações ao tato e foliações res¡cluais, tanto
lateralmenle como em p rofu n cliciacle.

com base nos dados químicos e texturajs, foi acrotado um novo critério cre descrição de
amostras que serviria como base para futuros trabalhos cle pesquisa de campo em
descriçöes de perfis argilosos. Foram estabelecidos como parâmetros: cor natural, textLtra,
estrutura, presença de seixos, grânulos de areia, plasticiclacle e consistência clo mater¡al
(facilidade/clificuldade na perfuração).

os testemunhos de argilas foram, entäo, descritos novamente levando enì consicleraçäo os
novos cr¡térios estabelecidos

utilizando os daclos disponíveis de cor e de caracterÍsticas de composiçäo química, foram
selecionadas quatro amostras como representativas das c.liversas populaçöes reconhecidas
no depósito mineral, como inciicacio nos gráfrcos cle correlação das análises químicas
expostos rras Figuras S..12 e S.1 3.

q)
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As argilas bì'ancas da área do Eucaripto foram divididas craramente em duas popuraçöes
delimitadas pr¡ncipalmente pelos teores de AL03 e K2O (gráfico da Figura g.1.1), uma com
leor de K20 mais erevado e Ar203 mais baixo e outra com situaçåo inversâ, como foi
observado nos d¡agramas ternários SiOz, AlzO¡ e KrO (F¡gura S.13), as quais foram,
posterio[mônte, assocìadas aos diferentes litotipos,

As popurações foram chamadas respecrivamente cie A e B com caracteríslicas conforme
sumariado na Tabela S.1 .

Figura 5.14 - Composjgäo quim¡ca clas argtlas brancas da área do Eucal¡pto

Tabela 5.1 - Súmula dos cr¡térios

(% em

Al:O.

S¡O?

Kzo

Fe

Selec¡onadas
D8{5a7m)

AMOSTRAS

DB (10 a 19

Ë0(9a20m)
H0 (5,5 a 17 m)

EcBrAl
EcBrA2

EcBrB'1

EcBrB2
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No gráfico da Figura 5.14 notou-se que há uma correlação entre alumínro e potássÍo, dentro
de cada população, situaçäo semelhante ocorre entre sÍlica e potássio também dentro de
cada populaÇão.

As argilas Amarelas e Roxas a pr¡ori näo foram estudacras por näo possuírem as
características de cor adequaclas para adição como pozolanas no cimento traciicional,
entretanto os seus óxiclos favorecem seu aproveitamento como corretivos de ferro, sílica e
alumínio na fabricação do clinquer, possibilitando a reciução cle custos com a remoção cle
estéril, onde poderão substiturr parte dos corretivos atuarmente utirizados.

5.1 .4.2 Composição Química das llmosfras EsÍac/arJas

os resultados de análise quÍmica para as amostras dos furos cle soncJagem estão expressos
no Anexo l, no gerar todas as amostras apresentaram-se bem siiicosas, com teores
superiores a 45% sio2 e aruminosas, com teores de 20 a 35% AI2o3. os teores cre ferro
var¡am de 2'17 a 9,41vo Fe2o" , oncre teores abaixo cre 4% são representacros peras argiras
claras e acima de 5% peras argiras coracras. os teores de potássio variam de 0J2 a s,11%
KrO.

A composição química das amostras serecionadas para caracrerização tecnorógica está
sumariada na Tabela 5.2.

AMOSTRAS FURO DE ATE SiO2 At2Or Fe2O3 CaO MgO K2O Na.O SO. pF
EcBrAl D8 5 7 45S 35J-@
EcBrA2 DB 10 19 s1,2 33,1 2,24 0,96 0,18 0,76 0,0i O,i¿ .lt,¡

Tabela 5.2 - Composição qLlímica das amostras selecionadas para caracterjzaçäo

5:3::1 ,lg _r- ?g 95,,5 ?0,6 2,17 o,¿o r,so 5,04 0,21 o,oe q,i¿

A composição química tal gttatdas amostras coletadas nas irincheiras selecionadas
para caracterizaçäo tecnológica está sumariada na tabela 5.3.

EcBrB2 HO s,5 _17 64,4 2o,g z,2B O,3Z 1,tt sl,it 0,i. õ:õã ;li;

eores (% em peso)



@os Fe2o3 cao Mgo Na2o r<2o -rio2

Tabela 5.3 Composição quÍmica das amostras de trincheiras

A 52,92 31,93 1,41 o,o2 o,37 o"o2 o,ez l,ezB 58,54 24,92 1,95 o,o1 i,s o,o¿ 5,32 1,28B 56,81 25,34 3 o,o2 1,23 o,os 4,55 1,30

å 2:,7: 29,11 l,g1 9,9s o,¿o õ,õì ;;åö ;:åä3 ulu: ?,.,?? ?,t? o,or 1,3 o,oo i,;; j:;;
B

1 .4. 3 Dislríbuição granulométrica

Teores (% em peso)

! Irfv58,1 24,93 2,1_g o,o4 1,36 0,o4 s,og 1,27

os resultados das análises granulométricas såo apresentados abaixo, na forma de tabelas e
curvas' Na figura 5'15 estão representadas as curvas de distribuiçåo das amosfras da área
do Eucalipto. Na Tabela 5-4 estão representados os parâmetros dgo, d50 e d10 para todas
as amostras, que representam os diâmetros em que respectivamente gO, S0 e 1gyo dos
grãos são passantes.

54 29,72 1,63 o,o2 0,53 o,o2 ì;5ì 1,57
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AMOSTRA

Tabela 5.4 - Análise granulométrica por difraçåo laser para as amostras caracterizadas

EcBrAl
EcBrA2
EcBrBl
EcBrB2 41,49 14,22

Nota-se que na área do Eucalipto a moda varia de 14 a 17 micrômetros representando um
tipo selecionado de argila (argila branca).

Pode-se observar ao analisar os gráficos e os parâmetros de distribuição granulométrica,

dois grupos distintos de materiais: um grupo mostrando uma distribuiçåo log-normal e de
apenas uma populaçåo, e um outro grupo com distribuiçao trimodat, representando outra
populaçåo distinta, grupo composto pela amostra EcBrA2.

Observou-se que apÓs calcinadas e submetidas a moagem para atingir a granulometria

estabelecida para realizaçåo dos ensaios de atividade pozolânica, o tempo de moagem
oscilou bastante entre as duas populaçöes. Para as argilas calcinadas classificadas como
tipo A (EcBrAl e EcBrA2) e submetidas a calcinaçåo em escala industrial os tempos
oscilaram em média 26,6 horas e para as argilas calcinadas classificadas como tipo B o
tempo de moagem ficou abaixo de 3 horas, confirmando a presença de litotipos

diferenciados.

5.1.4.4 Composiçäo Minentógica

Difratogramas de raios X relativos às amostras estudadas eståo expostos nos anexos ll,
sendo a sua assembléia mineralógica resumida nas Tabelas 5.4 e 5.S que têm caráter
qualitativo com indicaçao de freqüência de fases minerais baseada apenas na interpretaçåo
dos difratogramas.

Tabela 5.5 - ldentificaçåo mineralógica por difração de raios X das amostras de furos de sondagem

D90 D50 Dlo
35,56

222,29
48,27

16,57
12,21
14,22

58

4,88
0,36
4,19
4,19

AMOSTRAS

EcBrA2
EcBrBl
EcBr82

1

u Maior componente E Menor componente f Não possui
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A mineralogia na área do Eucalipto é composta por quarÞo, caulinita e muscovita, esta

como maior ou menor componente comum a todas as amostras e entre os menores

componentes destaca-se o feldspato que ocorre em três das quatro amostras estudadas.

Análise posterior de amostras coletadas nas trincheiras, caracterizadas como tipo A

(EcBrA), B (EcBrB) e C (capeamento), confirmaram para A e B a mesma composiçåo

mineralógica anterior, acrescentando apenas minerais de titânio não diferenciados (titanita

e/ou rutilo). Para o capeamento foi registrada a presença dos minerais hematita e gibbsita

com ausência do mineral muscovita.

Tabela 5.6 - ldent

AMOSTRAS
Tipo A
Tipo A
Tipo A
Tipo B
Tipo B
Tipo C
Tipo B
Tipo B
Tipo A

Minerais

QUARTZO CAULINITA MUSCOVITA dE TitâNiO HEMATITA GIBSITA

Tioo A

n Maior componente

de raios X das amostras de trincheiras

5. 1 . 4. 5 Análises Térmica Dife rcncial e Termog nvimétrica

Os resultados estÉio expressos na forma de curvas termodiferenciais e termogravimétricas,

conforme os gráficos presentes nas Figuras 5.16 e 5.17. Em alguns gráficos, especialmente

das amost¡as EcBrAl, EcBrBle EcBrB2, as transformações minerais puderam ser

percebidas pelos patamares de perdas de massa mas que nåo se expressaram por picos de

consumo/liberaçåo de energia nos termogramas que pode ter causas relativas ao

equipamento ou a características das amostras. As temperaturas em que ocorreram perdas

de massa de acordo com os gráficos ATD-ATG eståo sumariadas na Tabela 5.7.

|--] Menor n Não Possui



Tabele 5.7 - Temperaturas de perdas de massa para as amostras de furos de sondagem
carac'terizadas segundo análises de ATD-ATG

tfn
I
E

Perda de massa com pico endotérmico

Perda de massa com Pico exotérmico

Perda de massa sem qualquer Pico

Perda de massa não expressíveUvisfvel

Foi verificado que para as amostras da área do Eucalipto a perda de água adsorvida

(umidade residual) é bem visível na amostra EcBrA2 oconendo a aproximadamente 65oC. A

perda da água estrutural (OH) da caulinita ocoreu entre 400 e 5@o C, bem visíveltambém

na amostra EcBrA2, e nas outras pela grande perda de massa. A aproximadamente 850-

8600 C houve novamente uma pequena perda de massa, que na amostra EcBrA2 ocorre um

pouco antes de 7000 C, representando provavelmente a perda da estrutura da metacaulinita.

E apenas na amostra EcBrA2 está visível um pico exotérmico a 970oC representando a

nucleaçåo de mulita.

60
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Figura 5.17 - Curvas de ATD e ATG para as amostras do tipo B
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5.1.4.6 Composição mineralógica das argilas calcinadas

Visando investigar as transformaÇões mineralógicas ocorridas nas diversas temperaturas

promoveram-se ensaios de calcinação seguidos por análìses por difratometria de raios X enì

algumas das amostras em estudo, como incjicado na Tabela 5.8. As amostras foram

calcinadas em mufla por uma hora para cada temperatura.

Tabela 5.8 - Temperaturas aplicadas nas amostras para verificação clas transformações

minerais na calcinaçäo

ffi
EcBrA2
EcBrBl

Os difratogramas para as amostras calcinadas podem ser vistos no Anexo Ill, e

resumidamente são destacadas as transformações minerais que ocorreram nas calcinações

na Tabela 5.9

Tabela 5 9 - Transformaçöes de fases minerais na calcinaçáo (icìentificaçäo-clifratometria de raios X )

100

AMOSTRA MINERAIS

410 500
- 550

63

EcBrA2

Quartzo
Caulinita
Muscovita
Feldspaio

Quartzo
EcBrBl CaL.¡linita

Muscovita
Titanita

700
860

f-l nninerais presentes

TEMPËRATURA DE CALCTNAçAO fC)
100 4'10 550 700 970

Nota-se que o quartzo e os felclspatos mantiveram-se intactos em todas as temperaturas cle

calcinação, como também a titanita e a goethita. Os minerais micáceos, como a clorita e a
muscovita, resistem até 9700 c quando, então, são desestruturaclas. A caulin¡ta não aparece

a 410o C na amostra EcBrA2, nem a 550o C para a amostra EcBrBl.

970
900

550 860 900
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Amostras coletadas nas trincheiras, após reconhecimento dos diferentes litot¡pos A (EcBrA),

B (EcBrB) e C (capeamento) foram calcinadas em laboratório respectivamenie a 600oC,

700oC, 800oC, conr objetivo de estabelecer qual a melhor temperatura para o uso nos fornos

industriais. A análise por difratometria de raios X näo detectou a presença de caulinitas, nem

a presença de mulitas, indicando a total transformaçâo deste mineral em metacaLllinitas nas

temperaturas apllcadas e confirmando a faixa ideal de temperatura para operação de fornos

industriais. Observa-se que em todas as amostras do capeamento foi evidenciada a

presença dos minerais hematita e gibbsita e ausência do mineral muscovita.

Foram observados para as amostras do Tipo A, designadas como argilas sedimentares,

uma composição mineralógica básica de caulinita e quartzo, subordinadamente feldspato,

muscovitas e minerais de t¡tånio

Para as amostras do Tipo B, designadas como alteritas, for observacla uma composição

mineralógica básica de quartzo, caUlinita e mLlscov¡ta, st¡borclinadamente feldspatos e

minerais de titânio.

Para as amostras do Tipo C, caracterizadas como argilas coluvionares, foi identificada uma

compos¡çäo mineralógica básica de quartzo, caulinita e gibbsita, subordinadamente com

hernaiita e minerais de titânio



5.1.5 E /S,4/OS DE APLTCAÇAO

5.1.5.1 indice de atividacle pozolânica conl cal - NBR 5751/92

Os resultados dos ensaios de pozolanicidade para as amosiras de furos cle sondagem são

apresentaclos por completo no Anexo ll. Os resultados relativos às amostras de furos de

trado selecionadas para estudo tecnológico e da amostragem complementar realizacla nas

trincheiras estão resumidos nas Tabelas 5.10 e 5.11.

Na tabela 5.10 são apresentados os resultados referentes às amostras de traclo, oncle são

diferenciados dois lotes de argilas com faixas de resistência a compressäo bem definidas,

aqui ¡dentificadas como EcBrB (tipo B) e EcBrA (tipo A).

Tabela 5.10 - Ensaios de f ndice de Atividade Pozolånica IAP - Amostras de fltros de trado

FURO
HO

AMOSTRA CALCINAçÃO fC) tt325(%) (Mpa)

FO

EcBrB2 700 4,4 3,8

800 5,7 8,4
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TEMPERATURA DE

LJO

EcBrB'1

900 8,5
DB EcBrA2 700 8,4 15,6

EcBrA2 700 10 8,1
800 6,1 13,8
900 B 17

OBS: Em iiálico amostra näo caracterizada
Resistência a compressão após sete ciias:RC 7D

Na tabela 5.1 1 são apresentaclos os resL¡ltaclos referentes às amostras complementares

coletadas em trincheira, segundo os litotipos caracierizaclo como tipo A, B e C. pode ser

diferenciados três lotes de argilas com faixas cle resistência a compressão bem clefinicias: o

lote t¡po A com média de res¡stência a compressâo de .16 Mpa, o lote tipo B com méclia de

6,7 Mpa e o lote C, referente ao capeamento, com média cle 7,6 Mpa cle resistência.

900 s,4

700
800
900

RC 7D

1,7
7,8
7,4

11

4,8
5

9,4

14,6



Tabela 5. 1 1 - Resultados de ensaios IAP para argilas t¡po A, B e C (amostras de trincheiras)
calcinadas em laboratório

TEMPERATURA DE % PESO RETIDA RC a 7
AMOSTRA TrpO CALCINAÇÃO fC) EM 325# (Mpa)

A 800 2,5 17,1

A 800 2,6 16,2

A B00 2 19,4

B 800 15

B 800 2,9 5,3
900 1,8 B,B

PLE(06)

PLE(07) 700 3,7 15,4
A 800 2,7 17,5

B 800 1,6 7

B 800 1,1 6
900 2 7,2

A 800 2,8 15,1
900 2.7 17

bt)

700
800
900

Na tabela 5.12 säo apresentados os resultados de laboratório referentes à argila clo tipo A

calcinada em forno industrial; a temperatura do forno indjcada no pirômetro oscilou entre

600-7000 C, sendo que na zona de queima a temperatura efetiva foi de 780-8000 C . Podem

ser confirmados todas as características discutidas anteriormente para este tipo de argila; a

média clos valores de resistência a compressäo foi de 20 Mpa, sendo que o tempo médio cie

moagem foi de 26,6 horas para aiingtr a granulometria estabelecida para os ensa¡os.

6,2 7,6
3 9,3

4,7 6,5
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Tabela 5. 12 - Resttltados de ensaios IAP para a arg¡la t¡po A calcinada em forno ¡ndustrial (lotes cle

ABSOR
DEÁGUA M9AGEM RETIDAEM

l7o em peso) lhs)
23,1
27,4
2.5,6

24,3
20,7
21 ,0
26,0
23,1
))q

23,4
)JO
23,1

))q

23,7
)1 0

23,1
toA
30,7
27,1
25,8
27,2
27,7
25,6

))

27
31

30
27
27
31

30

34
12
,ia
.\)

44
31

30
30
17
24
31
,/ (\

325# (Mpa)

4,7
4,0
5,7
5,0
B,O

4,3
6,0
6,6
5,0
6,5
3,5
4,3
ÃÃ

4,8
9,5
3,6
4,4
5,0
9,4
5,8
5,4
6,5
10,0
12,0

Obs: Resistência a compressäo após sete dias: RC 7D

20,3
17,2
'18,5

23,8
')'2. -7

27,0
20,1
28,9
20,0
¿5,O
25,9
19,0
17,7
15,0
24,6
26,8
25,5
15,9
18,2
11,6
I,B
12,6
10,0

Na tabela 5.13 säo apresentados os resultaclos de Iaboratório referentes à argila clo tipo B

calcinada em forno industrial, a temperatura do forno osc¡lou entre 600 -7000 C. A méclia dos

valores de res¡stência a compressão foi de 7 Mpa com tempo de moagem inferior a 3 horas

para atingir a granulometria estabelecida nos ensaios.

N4édia 24,7 26,6 6,1 20,0
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Tabela 5.13 - Resultados de ensaios para a argila tipo B calc¡nada em forno indLlstrial (lotes de 4.300

DE ÁGUA TEMP6 DE RETIDA EM

__ (% eT pego) U94GEM ([s)_ ¡zs# ({qa)
13,7 0.t .03 3 6,5
14,7
13.2 02:00
13,5
137 01 45
14,2 01:30 2,8
14,5

02:4O

12,6 02:30 2,5
14,9 02:00
16 02:00

01:30

----_--?4-,6- * 
- 

lìegog ______q ___q,4Média 14,5 2,5 7,0

Obs: l-lerzog= moagem efetuada em rnoinho de anéis vibraiör¡os marca herzog

Resistência a compressäo após sete djas:RC7D

18,2
14

Desvio Padräo 3,38 0,60 0,64

02:30

15,S herzog

2,7
,o

t')

13,7

Com base nos resultados pocle-se correlacionar as amostras selecionadas para ensa¡os

tecnológicos, identificados como EcBrA e EcBrB, com as argilas aqui mencionadas como do

tipo A e tipo B, cujo comportamento cliferenciado foi confirmado nas amostras calc¡naclas no

forno industrial.

Na tabela 5.14 são apresentados os resultados de laboratório referentes à argila do tipo C
calcinada em forno industrial, a temperatura do forno oscilou entre 600 -7OOo C. A méclia dos

valores cie resistência a compressão foi de 7 Mpa com tempo de moagem inferior a 3 horas

para atrng¡r a granulometria esiabelecida nos ensaios.

10,3 herzog
8,5 herzog 2

hezog
hezog

2,5

hezog

6,7
6,3
6,4
b, t)

6,7
7,5
7,1

7,52,18
2,5 6,2
3,9
3 7,5

3,3 B

4,3 B

3,3 6,9

8,1

6,7
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'fabela 5.14 - Resultados cle ensaios para a argila t¡po C calcinada em forno industrial (lotes de 900 t

DËÁGUA M6AGEM RETIDAEM

- - * 
-(7o 

em pesg) 

-(hs)-- 

325# (Mpa) _(Mpa)
25,O 0,2 3 4,4 6,2

As argilas coluvionares, aqui identificadas como argilas do tipo C, apresentaram reativ¡dade

no ensaio de atividade pozolânica com cal (NBR 5751/1992), além de possuírem óxidos

corretivos na matéria prima para fabricação do clínquer, se prestam ao uso jndustrial como

corretivos e como aditivos pozolânicos, estes lìm¡tados atualmente pela coloração vermelha

na queima. Vale ressaltar que estas argilas fazem parte do capeamento da jazicla cie cle

calcár¡o, dos alteritos e das argilas sedimentares.

5.1.5.2 indice de ativiclacte pozolânica com cimento - NBR 5752/92

Média 2.5,3 0,2

25,5
25.5

0,5
0,0

Para as argilas identificadas como do tipo B as correlações de campo e características

tecnológicas verificadas em laboratór¡o apontaram para um malerial que cleve ser utilizado

com cautela no processo industrial, devido à sua qualidade inferior. Para tais argilas foram

efetuados testes de resistência a compressão com cimento, simulancio cle fato as

características clo cimento pozolânico, onde através da substituição parcial do clinquer por

pozolana pode-se avaliar o resultado.

Os dados da tabela 5.14 referem-se a ensaios de resistência à compressäo realizaclos em

laboratório com as argilas calcinadas em forno industrial, simulando, portanto, a procluçäo

do cimento. Verifica-se que a reatividade com cimento para a pozolana do tipo B,

considerada de qualidade inferior, atendendo as especificaÇöes cle reativ¡dade com cal

atendeu, também, as especificações NBR 5736 (1 991).

4,3
1,5
2.9

4,7 6,5
6,5
5,2

oÃ

7.4



Tabela 5.15 - Resistência à compressão da argila tipo B calcìnada em escala industr¡al

Ttpo Aqs_oRçÃo cAL _ !rM____r4p crM PAp ctM pAp
B 18,.1 7,6 16,6 21,2 29,6 32,4 38,4
B 18,2
B 14,0
B 15,9
B 13,7
B 20,0
B 29,8
B 24,6

Para adição de 16% de pozolana, ver¡f¡ca-se que as resistências no ensaio de compressão

axial a '1 dia, atendem em média o especificado pela norma (NBR 5736 - 1991), o que

acontece também para resistências obtidas para 3 dias (17o/o acima do estabeleciclo pela

norma). Se projetarmos estes valores pan 28 dias poderemos verificar que a resistêncìa

atenderá com folga o limite mínimo estabelecido pela norma.

PAD - Fibrocimenlo (Clinquerrfiller'rgesso)

8,1 18,3 21 ,2 29,5 32,4
7 ,5 18,4 21,2 29,5 32,4
8,0 15,2 21,2 30,2 32,4
8,0 15,6 21,2 29,O 32,4
6,9 17,2 21,2 31,0 32,4
7 ,1 17 ,0 21,2 30,6 32,4
6,4 14,2 21,2 2A,B 32.4
7,45 16 56 ?-1.20 2g7B 32

Çom
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3B,4

34 38,4
38'4
38,4
38,4
3B,4



CAPITULO VI . CONCLUSOHS

A impoúância do uso de argilas calcinadäs para aplicaçäo como aditivo pozolânico na

fabricaçäo de cimento está na oferta de um produto tecnologicamente superior, no acesso

abundante de materiais com eslas características, por vezes capeando a própria jazida de

calcárìo, e na demanda crescente do uso de escórias de alto forno por mistr-rradores e pelas

próprias siderúrgicas.

Foram alvo de prospecção rochas vulcânicas ácidas intemper¡zadas, arcósios, alinhamentos

estruturais, planícies de inundação e localidades topog raficamente planas ou com peqLtena

inolinação, além de peqlrenas bac¡as. Nos alvos investigados, a slla maior¡a se reportou a

pequenas ocorrênoias aluvionares de difícil aproveitamento sem métodos prévìos de

beneficiamento, destacando-se ciuas que atencl¡am às necessidades da fábrica de cimento

localizada em ltaú de Minas. A área clenominada Lagoa Pequena, com grancies dimensões,

se trata provavelmente de um depósito sedimentar (dolina?) que futuramente atenderá a

demanda da fábrica. Em funçäo de atendimento aos aspectos legais, além de ocorrer na

área da jazida de calcário, o alvo denominacJo Eucalipto foi escolhido para investigaçäo e

tlso imediato, composto por argilas sedimentares e alteritas de rochas metassedimentares

(filitos).

No depósito estudado, dimensionado em 478.000 t, as argilas sedinrentares apresentaram

característ¡cas superiores, tanto em qualidade nos aspectos físicos e mineralógicos, como

em operacionalidacle, do qr"re as argilas de alteritas.

Alteritas de rochas metassedimentares (sericitas filitos e quartzo xlstos), ricas em

filosilicatos, podem apresentar resultacjos satisfatórios se calcinadas em temperaturas

elevadas, valendo-se também cla desestruturaçäo de outros argilonrinerais, além clas

caulinitas, A reaiividade está relacionada oom a quantidade de caulinita presente nas argilas

e o teor de silicaios do clínquer, ressaltando que a reaçäo só irá ocorrer quando possuir

hidróxido de cálcio disponível, independente cla quantidade de alumino silicatos

amorfisados. O inconveniente operacional para uso de alteritas está relacionado com a

friabilidade clestes materiaÌs,

As alteritas fazem parte dos sericita filitos e quartzo xistos do Grupo Araxá - Canastra que

sobrepöem iecton¡camente a jazida de calcário pertencente ao Grupo Bambuí. Foram

classìficadas em função de sua qualidade como argilas do TIPO B. Constituíclas

basicamente por quartzo, caulinita, muscovita e sLtbordinadamente minerais de titânio e

feldspatos, possL¡em coloração variável entre tons amarelados e brancos, texturalmente säo
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uniuosas ao tato, extremamente finas, de difícil perfuração e de fácil moagem.

Quimicamente apresentam caracieríst¡cas sílico-alum inosas (rnédia de 65,5% S¡O2, 20,6%

^1203, 
2,3% Fe2O3, 0,5% CaO, 1,68% MgO, 5,04% K2O). Mostram-se reat¡vas com cal (7

Mpa a 7 dias) e cimento (25,7 l,Àpa a 3 dias) superando o limile mínimo de resistência à

compressão especificado pela norma brasileira quando calcinadas, porém fazem-se

necessárias misturas adequadas para melhor aproveitamento no processamento industrial.

Podem ainda ser utilizadas como corret¡vos de all¡mínio e álcalis na composição da farinha

(matéria prima para fabricaçäo do clínquer).

As argilas sedimentares têm origem em depos¡çöes recentes em pequenas depressões e

encontram-se sobrepostas e por vezes Íntercaladas às alteritas. Foram classificadas em

função de sua qr.ralidade, como argilas do TIPO A. Constitrrídas basicamente por caulinita e

quartzo e subordinadamente mLlscovita, minerais de t¡tânio e feldspato, possuem coloração

em lons cinza a branco. Texturalrnente possuem aspecto compacto, com pequenos

grânulos de quarlzo em sLla matriz e restritas concreçöes ferruginosas, mostram baixa

resistêncra à escavaçåo e boa porosidade. Quimicamente apreseniam caracteristicas

aluminosas (51 ,2% SiO2; 33,10% Al2O3, 2,25% Fe2O3,0,96% CaO; 0,47% MgO; 1,08%

K2O). Mostram-se altamente reativas com cal, com valores de resistência à compressão cla

ordem de 20 Mpa quando calcinadas, constitr.rindo-se no principal minérìo para uso como

pozolanas.

O capeamento colL¡vionar apresenta característ¡cas físicas semelhantes à argila do l-lPO A,

ocorre em grande extensáo na regiäo sobreposto às rochas do Grupo Araxá-Canastra e do

Grupo Bambuí separado destes por linha de seixos, chegando a atingir dezenas de metros

de profundidade. Constituído por quartzo, caulinita e gibbsita, su bordinadamente minerais

de titânio e hematita, posslri coloraçäo em tons vermelhos a roxo. Quando calcinacio a

ternperaturas próximas a 800'C em nrufla ou em forno industrial apresentou reatividade no

ensaio com cal (9,3 Mpa) constituindo uma opçäo para fabricação de cimentos corados,

como já produzidos em otttra unidade industrial. Pode ser utilizado como corretivo de ferro e

sílica em substitLrição parcial do minério de ferro atualmente utilìzado na composição cla

farinha (matéria prima para fabricaçäo do clínquer).

As investigaçöes efetr¡adas no capeamento foram destacadas em funçäo de sua grancle

abundância no eniorno do empreendimento, por apresentar aspectos químrcos, físicos e

mineralógicos interessantes para uso como pozolanas ou mesmo como corretivos de óxidos

na produção da farinha e também por capear jazidas de calcário. Em função da cor de

qlteima, atualmente para o pequeno conslrnridor, a cor clo cimento representa alto valor
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agregado, fato qr-re restringe a utilizaçäo de matérias primas com coloração distinta da cor

tradicional

Cada jazìda cle argila, seja de alteração (intempérico, diagenét¡co ou hiclrotermal) ou de

origem sedimentar, possni características pecr:liares relacionadas com aspectos geológicos,

físicos e químicos do material, sendo necessário caracter¡zar tecnolog icamente para

determinação das condições ideais de processamento. As conclições de processamento se

vinculam às características dos diferentes tipos cle argilas, se calcinadas indiviclualmente ou

em misturas controladas, aìém de serem função do tipo de comllustível, poclenclo ser

aplicados modelos pré-detenninados apenas quando conhecicla a variabilidade das

características das arg¡las na jazida.

A pesquisa cle jazida de argilas a serem utilizadas como pozolanas envolve procedimentos

peculiares de prospecçäo e de avaliação, com estreita relação com o estuclo clas

características tecnológicas destas argilas que se moslram, junto com a logistica cla

ocorrência, como os parâmetros decisivos para seu aproveÍtamento. Na prospecçäo com o
objetivo de obter ganhos de agìlidade é fundamental considerar os aspectos litológicos

composições mineralógicas, feições estruturais, feiçöes morfológicas e o clima cla regiäo.
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ANEXO I - Composição Química das Amostras clos furos de sonclagem



FURO DE (m) ATE (m) SiO2 At2O3 Fe2O3 cao MgO K2O NA2O SO3 pF

F0 , 9 20 65,5 20,6 217: 0,46 1:;68 5,04 0,21 0,03 ,4,14Dq s i, 4s,B 35,07 ,3,:16 , 0,64 o,z , a:,zz , '0,01 g,1 14,1'DB , 10 , 10 . s1;2' 33,r 2,24 o,s6 oi,ta o.zã <i¡.t 'o,io tt,sJ8 0 10 47 ,3 23,04 9,91 4,29 0,33 1,47 O,O2 0,21 13,23L0 2 7 51,26 30,29 2,97 3,02 0,32 1,76 0,06 0,.1 10,02J0 2,5 5 63,14 19,69 3,62 0,77 0,66 4,73 0,14 0,2 6,85J0 5 9,5 62,83 21,12 2,86 0,6 0,74 5,18 0,12 0,05 6,3H10 0 3,5 51,03 32,24 2,72 0,38 0,15 0,83 0,08 0,13 12,24H2 10 .16 62,73 21,66 2,47 0,6 0,7 4,87 0,09 0,08 6,6H2 16 18 68,41 18,17 2,67 0,3 0,63 4,38 0,1 0,03 5,1 1D4 6 12 52,45 29,98 2,13 4,59 0,24 o,g2 o,o2 0,27 g,2
D4 12 15 57,05 26,18 2,07 9,93 0,28 1,1 0,03 0,98 2,18D4 15 20 61,54 22,77 2,1 3,11 0.62 3,75 0,04 0,16 5,71F2 15 20 54,51 28,05 2,3 4,57 0,35 1,82 0 0,22 7,g8L4 6,5 11 47,73 32,4 3,92 1,68 0,19 0,83 0,03 0,.1 12,92L4 11 13 49,53 33,24 2,52 0,81 0,21 0,93 0,05 0,1 12,41L4 17 20 48,96 32,68 3,36 0,95 0,2 0,88 O,O4 0,06 12,67H4 12 15 54,07 29,63 2,24 0,71 0,3.1 1 ,81 0,03 0,13 10,87H12 0 2 51 ,02 31,2 3,22 0,56 0,17 0,86 0,1 0,08 12,59H12 2 5,5 51 30,82 3,53 0,s1 0,16 0,8 0,01 0,11 12,86F4 14 20 56,88 23,56 3,94 0,61 0,54 3,43 0,01 0,09 10,74J4 16 20 60J4 23,52 2,37 0,41 0,64 4,39 0,1 0,06 7 .57

(m) Teores (% em pesó

Flo 0 120 12 51,22 32,45 3,5 1,17 0,16 0.77 0.01 0.13 17 I 74,73 16,4 243 0,61 0,34 1,57 0,03 0.05 3.24
0,13 10,34



ANEXo ll -Ensaios de índice de Ativiclacre pozorânica- rAp-para os furos cie
son dagem



FURO DE (m) ATE (m) Catcinaçâo (.C) (%) Específica (%) HzO (Mpa) ARGTLAt-to 5,5

_ __ __ _ 990 
- . 9,4 2,q3 j67 .11 BRANCAfto 14 17 7oo

BOO /,B 2,61 221 5 BRANCA

800 6,1 2,66 170 13.8 BRANCA

Temperatura tl32S Massa

800 5.1

900 9,3 2,63 255 11,3 BRANCA.j0 5 9,5 70

800 s.6 2 66

2,63

900 7.3 26 ?22 r1,3 TJRANCAi##

800 8,4

169 8,4 BRANCA

RC 7D COR DA

800 4,5

168 9,2 BRANCA

800 8,5 2,53

800 5,3

,67
,64
,64

2
2

800 5,5 2,65 23s 12 BRANCA

800 B 2.62 234 S,O BRANCI\

800 5 2,74 276 1B,B BRANCA

800 6 2,66 270 15.7 BRANCA
900- 7,5 2,69 24S 13,3 BRANCAobs: Porcentagem retrcla na peneira: # 3-5=_....".....=--

Agua de cons¡stencia (amassamento) da argarnassa com cal: I l2O
Resistencia a compressâo após seie clias;RC 7D

700
800

2,62

17 7AO

800

800 5,5 2,68

267 7,7 BRANCA

BRANCA
14,6 BRANCI\

800 10 2,68

7 2,61

8.7

166 5,5 BRANCA
167 1 1,3 BRANCA

2,61
2.64

267 14,3 BRANCA

169 7,1 BRANCA
163 10.2 BRANCA

9,8

244 12.5 BRANCA
9.5 BRANCA

2,59
2,5A

290 1'1,8 BRANCA

1BB O BRANCA
186 1,3 BRANCA

262
257

11,6 BRANCA
11,2 BRANCA



ANEXO lll - Difratogramas de Raios x para as amostras estucladas



AIIEXO III - Difratogramas de Raios x para as amostras calcinadas da JazidaEucalipto



o/
A-Auatuo

K - caulinlla

20
Difratograma de raio x para a amostra EcBrA2 (tal qual)

20
Difratograma d6 raio x para a amostra EcBrA2 (Calc¡nada â 41ooo)

tn
Difratograma de ra¡o x para a amostra EcBrA2 (Calcinada à 21oqo)

(l,c
E'ç
ss'iñ
trp
E

8

20
Difratograma de mio x para a amostra EcBrA2 (Caþinada å 70trC)

Q-Quaüo

m
D¡fratograma de ra¡o x para â amostra EcBrA2 (Calc¡nada â 500cC)

Qo
ìïs1

20
Difratograma de raio x para a amostra EcBrA2 (Calcinada à 9700C)



Difratogramas de Raios x

coletadas nas trincheiras

coluvionares).

para amostras in natura e calcinadas à 700oC, 800oC, 900"C

(Alteritas de sericita filito, argilas sedimentares e argilas

Pico da muscovita para as argilas de alteritas, argilas sedimentares e colúvio

Ë

¡¿ 64m

4SÐ

æü

25{Ð

t6m

gl

¡m

Pico da Caulinita para as argilas de alteritas, argilas sedimentares e colúvio.



argilas coluvionares, in natura, calcinadas a 700oC,

800oC, 900'C. Não ocorre muscovita nas amostras. Destruição total da caulinita após

aquecida (700"C, 800oC, 900'C).

þ zzsm

- 

VC-IA56oit - prgil¡_crús mine 1

vc-l45/ o,l - ctg¡l¡ crus - m¡ñ. 2
VC-1858 tl¿ - A¡g¡l¡-cru¡ min¡3
VC-18S'.0¡ - A¡g¡l¡ c¡lc¡n¡d. - m¡n¡ 'l

Vc.lffiì ru - rñ¡l¡ ..|.¡nrd¡ m¡nE 2

Argilas de alteritas, argilas sedimentares e coluvionartes, in natura e calcinadas a 900oC.

Presença caulinita, quartzo, muscovita e feldspatos..

-å***å¿åsióé-z'o

510t5?fläilðry&zThet¡(.)



=

ffiitaparaargilasdeAlteritas/Sericitafilito,innatura,calcinadas
a 700oC, 800oC, 900'C. Permanência de picos de muscovita após calcinação.

argilassedimentares,innatura,calcinadasa700oC,
800"C, 900'C. Não ocorre muscovita nas amostras. Destruição total da caulinita após

aquecida (700oC, 800oC, 900"C).
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