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RESUMO 
 

O referido trabalho trata de caracterizar argilas da região do Cariri, assim como 

fazer material compósito entre essas argilas e a Pedra Cariri (Calcário 

Sedimentar Laminado), objetivando o uso do rejeito oriundo da extração de 

pedra cariri na confecção de cerâmicas vermelhas. Foram preparadas 

amostras em diferentes concentrações em massa de argilas e pedra cariri 

(10%,15%, 20% e 30%) e queimadas em forno de laboratório nas temperaturas 

de 800°C e 900°C. Essas amostras serão analisadas por Fluorescência e 

Difração de Raios-X. Serão feitos posteriormente as caracterizações básicas e 

testes cerâmicos como: Análise Térmica Diferencial, Análise Termogravimétrica 

e Microscopia Eletrônica de Varredura, greisificação, resistência mecânica, 

retração linear, dureza, absorção de água e tensão de ruptura à flexão para 

observar a qualidade do produto obtido e em que tipo de cerâmica pode ser 

usado.  
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INTRODUÇÃO 

 
Argilas e Rochas Carbonáticas (Pedra cariri) 
 
Argila é um material natural, de textura terrosa, de granulação fina, com 

tamanho inferior a 0,004mm, constituída essencialmente de argilominerais, 

podendo conter outros minerais distintos dos argilominerais (quartzo, mica, 

pirita, hematita, etc), matéria orgânica e outras impurezas. Os argilominerais 

são os minerais característicos das argilas; destacando-se os grupos das ilitas, 

caulinitas, esmectitias e vermiculitas. Os argilominerais são filossilicatos 



(estrutura cristalina em forma de folhas) nos quais os principais cátions, além 

do silício, correspondem ao alumínio, magnésio, potássio, sódio e ferro (1), (2). 
Podem-se dividir os minerais de argila em tipos bi laminares, como a 

caulinita, cujas camadas consistem em uma lâmina tetraédrica e uma 

octaédrica; e tri laminares, como a montmorillonita e a illita, que possuem uma 

lâmina octaédrica entre duas tetraédricas. 

De um modo geral, as argilas cauliníticas possuem camadas mais 

firmemente presas e admitem menos substituições de Al e Si por outros íons. 

Essas diferenças estruturais refletem-se na menor capacidade para trocas 

iônicas e menor capacidade de adsorção de água, o que resulta em menor 

plasticidade.  As argilas bi laminares, por sua vez, são classificadas de acordo 

com o grau de preenchimento das posições octaédricas na camada de gibbsita. 

No grupo da caulinita, o Al+3 preenche apenas dois terços das posições 

disponíveis, resultando daí o nome dioctaédrico para o grupo. No grupo das 

serpentinas, o Mg+2 e outros cátions preenchem todas as posições disponíveis 

sendo, então, chamado de trioctaédrico. Segundo o modo de empilhamento 

das camadas sucessivas, o grupo da caulinita é subdividido em caulinita (mais 

comum), dickita, nacrita e haloisita (3). 

A subdivisão das trilaminares é baseada na facilidade com que as 

camadas são separadas uma da outra. Em termos estruturais, isso permite 

distinguir as argilas com as camadas presas pela atração de K+, por cargas 

fortemente negativas nas lâminas tetraédricas (illita e muscovita), das argilas 

com cargas negativas mais difusas (montmorillonita). As últimas são 

freqüentemente referidas como argilas de rede expandida, pois suas camadas 

são facilmente separáveis pela água adsorvida, enquanto a illita é uma argila 

de rede não-expandida. Esta diferença se manifesta pela facilidade de a 

montmorillonita intumescer-se quando colocada na água e outros líquidos 

polarizados além de sua capacidade de troca iônica (4). 

Finalmente, deve-se mencionar o mineral de argila que apresenta 

aparência amorfa, mesmo quando examinado aos raios X, que recebe o nome 

geral de alofana. Provavelmente, mesmo essas argilas, devam ter uma 

determinada ordenação de Al e O em modelos octaédricos e de Si e O em 

modelos tetraédricos, mas as unidades são tão pequenas e mal orientadas 

entre si que não se podem obter reflexões de raios X (3). 



Argilas da Chapada do Araripe 
 

As reservas de argilas conhecidas oficialmente na chapada do Araripe 

estão localizadas nos municípios de Barbalha, Nova Olinda, Crato, Juazeiro do 

Norte, Brejo Santo e Campos Sales. No trabalho em apreço, iremos abordar as 

argilas de Nova Olinda (5).  
 
Rochas Calcáricas 
 
As rochas carbonáticas (calcários e dolomitos) ocupam, numa visão 

global, um expressivo volume da crosta terrestre. De maneira geral, pode-se 

dizer que essas rochas estão presentes nas diversas unidades 

litoestratigráficas que compõem a história geológica da Terra, registrando 

episódios de sedimentação (litogênese) química e bioquímica acontecidos 

desde os tempos mais antigos (Arqueano > 2.5 Ga) até mais novos 

(Quaternário< 1.75 Ma) (6).  

Apresentam como componentes mineralógicos essenciais a calcita e a 

dolomita, ocorrendo em diferentes proporções e promovendo a classificação de 

calcários (carbonatos > 50%), onde há predomínio da calcita (CaCO3), e 

dolomitos, onde há predomínio da dolomita [CaMg(CO3)2]. Também associados 

e em nível acessório (baixa a muito baixa porcentagem), podem ocorrer outros 

carbonatos tais como a siderita (FeCO3), ankerita [Ca (Mg, Fe, Mn) (CO3)2]; 

ankerita normal - [Ca2MgFe(CO3)4] e magnesita (MgCO3). A magnesita é 

geralmente encontrada associada a dolomitos ou a calcários com zona de 

dolomitazação, como é o caso no Brasil. A aragonita, com formulação química 

igual a calcita, ocorre apenas em sedimentos carbonatados recente, junto com 

a calcita e com a dolomita subordinada. Sendo metaestável, a aragonita altera-

se com o tempo pra calcita, que é sua polimorfa. 

As reservas brasileiras de rochas carbonáticas, calcíticas e dolomíticas, 

disponíveis, ocorrem nos estados de Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, 

Paraná, São Paulo e Rio de Janeiro além do litoral da região nordeste, onde 

merecem destaque os estados da Bahia, Rio Grande do Norte e Ceará. 

As jazidas cearenses mais significativas estão localizadas, principalmente, 

nos municípios de Quixeré, Limoeiro do Norte, Redenção, Acarape, Sobral, 



Coreaú, Frecheirinha, Canindé, Farias Brito, Itatiaia, Boa Viagem, Iguatu, 

Jucás, Iço, Barbalha, Nova Olinda e Santana do Cariri, dentre outros (6). 

 
Calcário Laminado (Pedra Cariri) 

 
Há duas décadas começou a se desenvolver, no sul do estado do Ceará, 

região muito rica em recursos naturais, uma pequena indústria de 

aproveitamento de material carbonático, com propriedades lamelares e 

resistência física relativamente alta, em projetos de construção civil em 

formatos variados. 

Ao longo da encosta norte da formação geomorfológica denominada 

Chapada do Araripe, estão localizadas as pedreiras do material denominado 

geologicamente de calcário laminado. Consumido no Ceará e estados vizinhos 

é comercialmente conhecido como “Pedra Cariri”. Seu beneficiamento consiste 

em produzir ladrilhos com 1,5cm a 2,5cm de espessura, utilizando-os como 

pisos nos quais o fluxo seja pouco intenso e revestimentos de paredes (pedra 

de cantaria ou rocha ornamental), em obras de engenharia pouco sofisticadas, 

além de outras aplicações em menor escala (7). 

 Quanto ao seu processo de formação, podem ser classificados em 

detríticos e químicos. Os primeiros também chamados orgânicos são 

resultantes de fragmentação de recifes de coral, ou de algas ou de deposição 

de carapaças e de esqueletos de organismos. Os químicos ou inorgânicos 

resultam da supersaturação da água continental ou marinha em gás carbônico 

e cátions. O calcário laminado em interesse caracteriza-se como inorgânico 

resultante da precipitação de compostos diluídos em meio aquoso continental 
(8). 

A produção da pedra cariri em Nova Olinda e Santana do Cariri é de 80 

mil toneladas por ano, sendo a principal atividade da economia dos dois 

municípios, a cargo de 60 microempresas, das quais apenas 15% utilizam 

máquinas cortadeiras de placas. Nos municípios vizinhos, Farias Brito e 

Altaneira, a extração de mármores (rocha metamórfica de composição 

mineralógica e química equivalente ao calcário) constitui uma das principais 

fontes de renda. A perda de matéria-prima é de 80% nas etapas de lavra e de 

beneficiamento até chegar ao produto final (5). 

 



MATERIAIS E MÉTODOS 
 
Foram prensadas as misturas de argilas (A e B) com pedra cariri(10 %, 15 

%, 20 % e 30 %) e levadas ao forno nas temperaturas de 800 °C e 900 °C por 

5h e razão de aquecimento 5 °/min. Após a queima o material permaneceu no 

forno até resfriamento completo. 

As técnicas utilizadas na caracterização de materiais foram de 

Fluorescência e Difração de raios-X. O Difratômetro é usado para amostras 

policristalinas corresponde ao modelo DMAXB fabricado pela Rigaku (Japão) 

constituído de um gerador de raios-X com potência máxima de 2kW e a 

Fluorescência de raios-X, modelo ZSXMini II, também de fabricação da Rigaku 

(Japão) para quantificação de elementos desde o Flúor ao Urânio.  

 
RESULTADOS E DISCUSSÕES  
 

Argilas iniciais e Pedra Cariri  
 
O difratograma de raios X apresentado na Figura 1, referente a amostra 

de argila em argilito, mostra uma composição plurifásica, cujos picos de 

difração são referentes à fase do quartzo (20,9o, 26,7o e 51,1o), Ilita (8,8º, 17,8º 

e 45,5º) e a faujasita cálcica (6,06º, 12,4 e 24,9º).  
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Figura 1: DRX da argila em argilito 

 



A composição química dessas fases está de acordo com os resultados 

obtidos por fluorescência de raios-X, apresentada na Tabela 1, com exceção 

para o teor de ferro, que pode está presente em algum componente amorfo não 

revelado pela técnica. 

Para a amostra de Folhelho, Figura 2, a DRX mostra uma possível 

composição mineralógica também plurifásica, com predominância das fases 

Ilita (8,8º, 17,7º e 26,7º) e hidróxido hidratado misto de alumínio e cálcio (6,06, 

12,2º, 24,9º e 37,7º ). Essa amostra foi submetida ao tratamento para remoção 

do quartzo e seus picos, ainda que presentes apresentam-se de baixa 

intensidade.   
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Figura 2: DRX do Folhelho 

   
A DRX da Pedra Cariri, Figura 3, diferentemente das amostras anteriores, 

mostra uma composição mineralógica monofásica de carbonato de cálcio 

(CaCO3) (10).   

A análise química das amostras; Argila em argilito, Folhelho e a Pedra 

Cariri foram realizadas por FRX. Conforme os valores mostrados na Tabela 1, 

apresentada como percentuais em peso dos óxidos, a composição química 

dessas amostras assemelham-se na maioria dos seus componentes, com uma 

pequena divergência na composição do óxido de magnésio, para o qual o xisto 

contém somente traço, mas a amostra de argilito um teor considerável. 
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Figura 3: DRX da Pedra Cariri 

 
Tabela 1: Análise química das amostras (% massa dos óxidos) 

Composição Argila em argilito Folhelho Pedra Cariri 

MgO 3,10 -  Zero 

Al2O3 15,7 18,6 0,38 
SiO2 59,9 61,0 0,53 

K2O 5,60 4,80 - 

CaO 1,30 1,10 97,71 

TiO2 1,50 1,60 Zero 

Fe2O3 12,2 12,3 0,45 

Outros 0,70 0,60 0,93 

 
Pastilhas de compósitos – Pedra Cariri e Argilas Iniciais 

  
Foram medidas de DRX nas duas séries de amostras na forma de 

pastilhas: Folhelho (A) e Argila em argilito (B) ambos com a Pedra Cariri em 

proporções em massa de 10 %, 15 %, 20 % e 30 %. As temperaturas de 

sinterização foram 800 ºC/5h para a 1ª série e 900 ºC/5h para a 2ª série.  

A Figura 4 exibe os difratogramas de DRX dos compósitos constituído 

pelo Folhelho e a Pedra Cariri queimados a 800 ºC/5h. Conforme observado, a 

queima desses compósitos converte parcialmente a Ilita presente no folhelho, 

Figura 2, em uma fase transitória Ilita-Muscovita (I/M). Além disso, observa-se 

também aumentos nas intensidades relativas dos picos do Quartzo (Q) bem 

como a conversão da Pedra Cariri (CaCO3) em óxido de cálcio (C). Quando 

esses mesmos compósitos foram tratados termicamente a 900 oC, Figura 5, 



ocorre uma notável conversão da fase transitória Ilita-Muscovita (I/M) em 

Muscovita (M), permanência da fase Quartzo (Q) e surgimento das fases 

Ghelenita (G), um óxido de cálcio-alumínio, e Hematita (H). O desvio da linha 

de base do difratograma, no intervalo entre 5 e 15º, indica a presença de uma 

fase amorfa (9).  
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Figura 4: DRX dos compósitos de Folhelho e Pedra Cariri a 800 oC 
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Figura 5: DRX dos compósitos de Folhelho e Pedra Cariri a 900 oC 



 As Figuras 6 e 7 mostram os DRX para os compósitos do Argilito e Pedra 

Cariri. Pela Figura 6, pode ser notada a presença do mineral micáceo 

Ilita/Muscovita (I/M), do Quartzo (Q), do Hematita (H) e do Ghlenita (G). 

Novamente, o tratamento térmico a 900 ºC, Figura 7, resultou na conversão da 

Ilita/Muscovita (I/M) em Muscovita (M). Permanecendo as fases Quartzo (Q), 

Hematita (H) e Ghlenita (G). 
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Figura 6: DRX dos compósitos de Argila em Argilito e Pedra Cariri a 800 oC 
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Figura 7: DRX dos compósitos de Argila em Argilito e Pedra Cariri a 900 oC 



 As Tabelas 2 e 3 mostram as composições químicas das amostras 

calcinadas obtidas por FRX. Quando essas composições são comparadas com 

as apresentadas na Tabela 1, pode ser notado um aumento percentual no teor 

de óxido de cálcio (CaO), que representa, juntamente com o gás carbônico 

(CO2), o produto da calcinação do carbonato de cálcio (CaCO3), presente na 

Pedra Cariri. Os óxidos de Al3+, Si4+, Ti2+ e Fe3+ são confirmados pela DRX em 

suas fases majoritárias. Os demais elementos presentes nos óxidos não 

tiveram fases cristalinas definidas. 

 
Tabela 2: Análise química dos compósitos de Folhelho e Pedra Cariri 

800 oC/5h 900 oC/5h Composição  

A10% A15% A20% A30% A10% A15% A20% A30%
Al2O3 35,71 29,90 21,49 22,78 31,55 37,06 30,22 24,89 
SiO2 47,94 46,18 52,58 49,96 49,66 51,09 40,14 33,76 
CaO 7,63 13,02 7,00 11,19 7,90 1,45 18,04 27,28 
TiO2 0,60 0,51 0,53 0,48 0,53 0,53 0,40 0,35 

Fe2O3 3,98 4,76 2,90 2,82 4,68 3,86 4,30 4,23 
MgO 2,83 3,71 7,17 6,53 3,24 3,43 3,68 4,10 
SO3 0,10 0,16 4,62 4,21 1,13 0,36 2,28 4,52 

Na2O -  0,75 1,82 -  1,00   
K2O 1,00 0,86 1,64 1,61 1,19 1,08 0,73 0,61 

Outros 0,21 0,15 0,25 0,42 0,12 0,14 0,21 0,26 
 
Tabela 3: Análise química dos compósitos de Argila em Argilito e Pedra Cariri 

800 oC/5h 900 oC/5h Composição  

B10% B15% B20% B30% B10% B15% B20% B30%
Al2O3 27,70 25,55 18,13 15,81 22,07 20,89 18,40 7,59 
SiO2 43,22 38,53 44,26 38,94 53,45 52,76 48,23 24,75 
CaO 18,17 25,89 14,87 23,62 7,98 12,79 19,24 55,81 
TiO2 0,70 0,48 0,34 0,38 0,42 0,49 0,47 1,22 

Fe2O3 5,05 4,21 2,63 2,64 2,61 2,92 3,38 8,34 
MgO 3,85 4,08 7,07 6,48 8,01 8,17 8,22  
SO3 0,09 0,13 9,81 10,36 0,52 0,19 0,47 0,33 

Na2O - - 1,11 - 3,38    
K2O 0,98 0,87 1,44 1,25 1,49 1,40 1,46 1,35 

Outros 0,24 0,26 0,34 0,52 0,07 0,39 0,13 0,61 
 
CONCLUSÕES 

 
Neste trabalho foram analisadas duas séries de compósitos de argilas 

(folhelho e argilito) com a pedra cariri. Os compósitos, embora formados com 

diferentes argilas, apresentaram composição multifásica similares (Quartzo, 

Hematita e Ghlenita), quando misturadas em proporções diferentes com a 



pedra cariri e queimadas, excetuando-se o folhelho queimado a 800 °C que 

não apresentou a fase Ghlenita, mas o Óxido de Cálcio (CaO). Qualificou-se 

ainda nos compósitos calcinados a 800 °C, uma fase transiente de 

Ilita/Muscovita, mas que a 900 °C, convertia-se a Muscovita. Essas 

composições multifásicas são muito semelhantes ao de materiais utilizados na 

industria de cerâmica, o que os torna muito promissores em possíveis 

aplicações na fabricação de cerâmica vermelha, entretanto outras análises e 

ensaios cerâmicos ainda devam ser realizados. 
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CHARACTERIZATION OF CLAYS MIXTURE WITH CARIRI ROCK'S 

WASTE: PRELIMINARY RESULTS 
 
 
 

ABSTRACT 
 

This work presents the characterization of clays from Cariri region (State of 

Ceará-Brazil) and the production of composite materials formed by this clays 

and Cariri Stone (Limestone), aiming the use of rejects produced during the 

Cariri rock extraction process to the fabrication of red ceramics. Samples with 

different concentrations of Cariri rock (10%, 15%, 20% and 30%) dispersed in 

clays have been prepared, and calcined in oven at 800 °C and 900 °C. The 

obtained samples will be analyzed by means of X-ray Diffraction and 

Fluorescence. Other techniques such as Differential Thermal Analysis, 

Thermogravimetry, Scanning Electron Microscopy, gresification, mechanic 

resistance, linear refraction, water absorption and rupture tension to flexibility 

will also be used to determinate de final product quality and the possible. 

Keywords: characterization, cariri rock, ceramic.  
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