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O mineral vermiculita é um aluminLJssilicato. pertencente à família dos filossilicatos. Apresenta uma estrutura 
cristalina lamelar com clivagem basal contendo cútions trocúveis cm posições interlamelares. As propriedades 
de superfície , como também os valores elevados de úrea superficial específica e carga superficial, fazem deste 
mineral um material adequado para uso como adsorvente ou carrcador. Por possuir alta capacidade de troca 
iónica (estimada cm valores na faixa entre 100 e 130 meqllOOg), é muito utilizada cm vúrias aplicações 
industriais: condicionador de solos , fertilizantes. pesticidas, isolantes térmicos , concreto leve, absorvedores de 
óleo. graxa c metais pesados. No 13rasil existem depósitos cm abundância nos estados da Bahia, Minas Gerais, 
Goi[ls , Sâo Paulo. Piauí c Paraíba, ainda nâo estudados completamente (composição química, fases 
mineralógicas c f~1torcs de expansão). 
Este trabalho visa o estudo comparativo de variúvcis que influenciam no processo de expansão de vcnniculitas 
brasileiras. Para se avaliar o grau de cxpansâo dos concentrados de vcrmiculita, foram realizados ensaios de 
cxpansâo por meio de um planejamcnto fatorial com dois níveis, variando-se a temperatura de expansão, o 
tempo de cxposiçâo c a massa de vermiculita. A caracterização das vermiculitas foi realizada utilizando-se 
técnicas de an{t!iscs por: Difração de Raios-X (DRX), Espectroscopia de lnfravennclho com Transformada de 
Fouricr (EIV-TF), Fluorescência de Raios-X (FRX) c Microscopia Ótica (MO). Os resultados dessas análi ses 
indicaram diferenças na composição química, anúlisc qualitativa de fases c semelhanças na morfologia (estrutura 
lamelar), que influenciam no f~ttor de expansâo das vermiculitas estudadas. As principais fases mineralógicas 
identificadas nas amostras de vcrmiculitas das regiões estudadas foram: região nordeste (vcrmiculita, talco, 
quartzo c magnésio horblcnda) c rcgiâo centro-oeste (vermiculita, hidrobiotita e flogobita). 
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INTRODUÇÃO 

O mineral vermiculita é um silicato composto principalmente de ferro, alumínio c magnésio, 

pertencente à família dos filossilicatos. Os elementos de sua composição química estão associados a uma 

alteração da biotita, por ação hidrotermal associada a micas, como também é encontrada no contato entre rochas 

básicas, úcidas ou ultrabús icas intrusivas. Nestas condic,:õcs está associada ao coríndon, a apatita, a serpentina, a 

clorita e ao talco. A vermiculita se di ferencia da biotita pelos menores índices de rcfrac,:ão e da clorita pela maior 

birrcfringência (Van Der Marcl and l3cutelspachcr, 1976). 

A vermiculita possui estrutura cristalina lamelar formada pela célula unitária do grupo do argilomincral 

2: I, que contém duas camadas tetraédricas de s ilício (tctracoordenado) c uma camada octaédrica de alumínio 

(hcxacoordenado) entre elas. Os grupos tetraédricos e octaédricos têm seus vértices compostos por útomos ou 

íons oxigénio e íons hidroxila, que estão ao redor de pequenos cútions, destacando Si4
' e Al

31
, eventualmente 

Fc3
' e Fc2

' , nos grupos tetraédricos e Al 3
+, Mg2

+, Fe2
+, FeJ+ , Ti 4 

' , eventualmente Cr3
+, Mn21

, Zn2
' , Li ' , nos 

grupos octaédricos, geralmente com um certo grau de substituição isomórfica . Todas as posições da camada 

octaédrica podem ser preenchidas (forma trioctaédricas) ou somente dois terços delas podem estar preenchidas 

(formas dioctaédricas) (Aguiar c Novacs, 2002; Muíioz c Castelló, 2003). 

Os depósitos de vcrmiculitas mais importantes no Brasil encontram-se nos estados da Bahia, Minas 

Gerais, São Paulo, Piauí e Paraíba, ainda não estudados completamente cm relação à sua caractcrizac,:üo 

mineralógica e potencialidades de aplicação. A vermiculita quando aquecida ú elevadas temperaturas, libera 

moléculas de água cm forma de vapor, cuja pressão provoca o af~1stamcnto das lamelas. Desse processo result a a 

vermiculita expandida, com elevado volume de vazios e de supcrficie específica. O processo de expansão pode 

levar a um aumento de volume que varia entre I O a 25 vezes maior que o iniciaL dependendo das características 

físico-químicas, principalmente da relação entre a quantidade de moléculas de úgua livre c incorporadas ú sua 

estrutura cri stalina. O material resultante possui uma densidade que varia de O, 13 a O, I Xg/cm3 (Martins et ai. , 

1998). 

A comercialização da vcnniculita expandida é mais atrativa, pois a mesma, apresenta propriedades de 

baixa massa específica aparente e baixa condutividade térmica, para a utili zação na [1bricação de diversos 

produtos, cm função da sua gronulomctria. Segundo algumas estimativas, o consumo mundial de vermiculita cm 

2003 foi de 500 mil toneladas/ano . No Brasil, esse consumo está, atualmente, cm cerca de 20 mil toneladas 

anuais. A demanda no mercado interno, também tem crescido nos últimos anos, tendo o consumo no Brasi l 

aumentado entre I O e 15'% ao ano, devendo aumentar mais, pois às propriedades desse mineral ainda não foram 

totalmente exploradas e seu uso ainda não está bem difundido (França c Luz, 2002). 

O objetivo desse trabalho visa o estudo do processo de expansão de concentrados de vermiculitas das 

regiões Nordeste e Centro-Oeste do país, com a utili zação de um plancjamcnto t:1torial 21 variando-se a 

temperatura de expansão, o tempo de ex posição e a massa de vermiculita. 
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1\lATEIU\IS E JVÜ:H)J)OS 

As vcrmiculitas utilizadas rH:sst.: t.: studo são provenientes das regiões Nordeste e Centro-Oeste do país, 

cedidas rcspec ti va nH:ntc pela Uni iio Brasileira de Mineração c Bras il Minérios. Foram caracteri zadas amostras 

de concent ra dos de venniculit a de gronulometri a super f~na entre 0,5 -1 ,0 mm, na forma crua c expandida. A 

compos içüo química das amostras fó i del\:rminada pela aná lise de FRX em um equipamento modelo TPW -

2400 da marca philips. As fa ses presentes fo ram idcntilícadas por meio de um difratômetro de Raios-X, mode lo 

Bru ker - AXS, operando com radiação CuKn (40KV c 35mA). O ángulo dt.: ddccção variou entre 5 e 70" com 

passo de 0,02 I l.O seg. A intcrprt.: tação qualitativa dos padrões de DRX fo i efetuada por comparação com os 

padrões contidos no banco de dados PDF -02 cm software Bruker Diffracr1
" ' . 

As v ibrações atômicas c moleculares, as substituições ou alterações nas vcnni culitas foram 

caracteri zadas pda anúli sc por Espectroscopia de Jnfravcnnelho com Transfo rmada de Fourier (FTJR), com 

acessório de rcncctiincia difusa. O equipamento utili zado nessa análise consistiu de um espectrofotômetro de 

marca HOMEM, modelo MI3102. Foram rea li zadas 1000 varreduras a uma velocidade de 20 varreduraslmin e os 

espec tros fo ram analisados na reg ião de 4000 a 400 cnf 1
• A morfolog ia das amostras foi observada em uma 

Lupa Esteroscópica, marca Olympus c modelo SZ -- CTV. 

O Ütt or de expansão das vnmiculit as fo i determinado por meio de um planejamento fator ial 23
, onde se 

ava liou a temperatura de expansiio, o tempo de exposição e a massa de amostra na resposta fa tor de expansão 

(FE), tota li zando assim X condições. O modelo do planej amento proposto é dado pela equação a seguir (Aguiar e 

Massart , 1998). 

(I) 

onde: Y (resposta desejada), b" (valor médi o de resposta Y), b 1, b2 e b3 (representam os efeitos dos fa tores x 1 , x2 

e x,) , b 12 e b2_, (representam os efe itos das interaçõcs ente os fa to res x 1x2 e x2x3) e b 123 (representa o efeito da 

interaçiio entre os três fatores). Os e fe itos são calculados pela equação: Efeito = (L respostas para o ní vel(+) - L: 

respostas para o ní vel(-) I rk-r, onde: r (representa o número de n íveis) e k (o número de variáve is). Para o 

cá lculo do efe ito b0 , utiliza-se rk no denominador da equação e a matriz para o cúlculo dos efe itos é apresentada 

na Tabela I. 

Tabela I -- Matriz para o cálculo dos efeitos . 

EXP i x. Xz X.l x.xz x1x3 X2X3 X1X2X3 y 

01 + - - - + + + - Yr 
02 + + - - - - + + Y2 
03 + - + - - + - + Y3 
04 + + + - + - - - Y4 
os + - - + + - - + Ys 
06 + + - + - + - - Y6 
07 + - + + - - + - Y7 
ox + + + + + + + + Yx 
Ef b., b, b, b, b 12 b u bn bp) 
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A matriz de experimentos com dois níveis ( + ) c (-) c três !~r tores (x 1, Xê c x,) dada por oito experimentos 

é apresentada na Tabela 2, onde x1, x2 e x3 são respectivamente temperatura de expansão, tempo de exposição e 

massa da amostra . As combinações de(+) e(-) idt.:ntificam um experimento. 

Tabela 2- Matriz de experimentos do planejamento fatorial 21
. 

Experimento x, Xz x, t J"C) t (min) m ('Yo) v 
01 - - - 700 5 40 Yl 
02 + - - 900 5 40 v ~ 

03 - + - 700 10 40 y, 
04 + + - 900 10 40 Y4 
05 - - + 700 5 60 y, 
06 + - + 900 5 60 y(, 

07 - + + 700 10 60 YJ 
08 + + + 900 10 60 Ys 

O fator de expansão (FE) que corresponde à relação entre o volume de vermiculita expandida c crua é 

dado pela expressão FE = V 1 I V 2 , onde V 1 e V 2 correspondem respectivamente aos volumes de vcrmiculita 

expandida e crua, medidos em uma proveta graduada. Os experimentos de expansão foram realizados cm forno 

mufla. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os resultados da composição química das vermiculitas cruas e expandidas obtidos pela fluorescência de 

raios-X, são apresentados na Tabela 3. Observa-se que não houve uma variação significativa na comrosição 

química das amostras, quando comparamos os valores na forma crua e expandida das vcrmiculitas das regiões 

nordeste (amostra 1) e centro-oeste (amostra 2). 

Tabela 3 - Comrosição das vcrmiculitas estudadas('%). 

Compostos Amostra J Amostra J Amostra 2 Amostra 2 
crua expandida crua expandida 

M!!,O 22,2 25,1 2(U 22,3 

A/30 3 lU 12.5 13 ,4 14,X 

Si O: 41 ,5 48 ,5 41,7 42,7 

K:O 0,15 0,21 4,1 4,1 

CaO 0,56 0,91 1,4 1,2 

TiO: O.X6 O,X6 1,2 1.2 

Cr:0 3 0.45 0,4X 0,31 0,33 

MnO: 0,11 O, 13 0,12 0,13 

Fe:0 3 8,6 X,5 9,5 9,0 

NiO 0,29 0,25 0,21 0,15 
Hc(J 8,9 0,34 7,7 I ,O 

PF 12,5 3,0 7,9 3,X 

Os resultados de difração de raios-X são apresentados nas Figuras I ~ 2, onde mostram os 

difratogramas obtidos com a identificação das fa ses minerais presentes nas amostras. Em ambas amostras, 

vcrmiculita na forma não expandida, (Figuras I a e 2a) , indicaram que a vcrmiculita é a fase predominante com 

cartão de identificação JCPDS ( 16-0613), com picos característicos nas posições: 20 ~ 6,22 ( 14,20 A). I 2.39 

(7, 14 À) , 19,42 (4,57 À), 25,01 (3,56 À) , 3IJ8 (2,85 À), 35.21 (2,52 À), 37,56 (2JX A), 43,97 (2 ,08 Â), 50, 17 
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( J .~.:! A). 5-L65 (I ,(J9 A), 59,99 (I ,54 Á). Outras li1ses identificadas foram : talco, quartzo c magnésio

hornblcnd~l. nas amostras da vermiculita da região nordeste, c hidrobiotita nas vermieulitas da região centro

oeste. Após a expansão das amostras a 900"C (Figuras J b e 2b), observou-se modificação de fases. Nas amostras 

da regi<1o centro-oeste (Figura 2b ). foi idcnti ficada a llogobita como fase predominante, com cartão JCPDS ( 10-

0493). Segundo Tsirambidcs c Miehailidis ( 1999), esse resultado é produto da transformação da mistura de 

vcrmieulita com hidrobiotita decorrente do processo de expansão, que deve ter provocado um desequilíbrio na 

seqüência de empilhamento desses minerais. modificando, consequentemente sua rede crista lina. Outros autores 

corroboraram com esse resultado (Muiioz c Castclló, 2003). 

Cabe ressaltar que os difratogramas de raios-X das amostras apresentaram orientação preferencial de algumas 

Ü1ses presentes (fílossilicatos). No entanto, a identificação de filossilicatos por DRX torna-se complexa por causa 

das distorções ocasionadas pela orit:ntação preferencial, quanto pela grande variedade de membros deste grupo 

de minerais e suas complexas relações. 

+ v..: nnkulita 

. 
I j· JLmJ.JL~ 

20 30 40 

20 

(I) 

GO 70 

(o) 

80 

.. 

10 20 30 40 

20 

50 

(2) 

60 

+ vcrn1kulíta 
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• tlogobita 

70 80 

(b) 

(a) 

Figuras I e 2 Padrões de DRX das amostras das vem1iculitas da regiões nordeste e centro-oeste 

respectivamente: (a) não expandida; (b) expandida a 900°C por 5 minutos . 

A aná li se de espectroscopia de infravermelho (IV) com transformada de Fourier das amostras de 

vermiculitas nas formas crua e expandida estão apresentados nas Figuras 3 e 4, como (a) e (b) respectivamente. 

Nas amostras na fonna crua, pode-se observar os picos na faixa de 1636-1666 cm-1 e 3447-3551 cm-1 

correspondentes ao cstiramento v0 _11 do grupo OI-r, indicando a presença da ligação 0-H. Também observa-se os 

picos de estiramento assimétrico Si-O e Si-O-Si na faixa de I 000-1085 cm-1 e vibrações de deformações Si-O-AI 

cm 616-617 cm- 1
, vibrações de Si-0-Fe na faixa de 667-677 cm- 1 c 438-448 cm- 1

• Com o processo de expansão 

na temperatura de 900"C observa-se uma redução nas bandas da ligaç;io 0-H nas vermiculitas estudadas (Van 

der Marcl and Beutelspacher, 1976; Santos ct ai., 2002). 
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Figuras 3 e 4 - Espectros de IV das amostras das vcnniculitas das regiões nordeste e centro-oeste respectivamente: 

(a) não expandida; (b) expandida a 900°C por 5 minutos. 

A morfologia lamelar das amostras analisadas são semelhantes nas duas vem1iculitas. Com o uso da 

lupa esteroscópica, é apresentada na Figura 5 a morfologia da vermiculita da região centro-oeste. Observa-se na 

imagem da Figura 5a (amostra na forma cura), entre as camadas da vermiculita, uma estrutura lamelar, pois os 

cátions lúdratados e moléculas de água, podem estar ligados ou não â sua estrutura. As moléculas de água que 

não se encontram ligadas tendem a um equilíbrio com o ambiente, podendo ser incorporadas ao mineral sem 

destruir ou alterar sua estrutura. Com o aquecimento a 900°C, as moléculas de água foram removidas 

irreversivelmente em forma de vapor, cuja pressão provocou o afastamento das lamelas, como pode ser visto na 

imagem da Figura 5b, evidenciando o fenômeno de expansão que ocorreu na estrutura do mineral (Martins et 

ai., 1998). 

(a) (b) 

Figura 5- Micrografias das amostras das vermiculitas da região centro-oeste: (a) amostra não expandida; 

(b) amostra expandida a 900°C por 5 minutos. 
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A anúlisc dos efeitos nos coeficientes do modelo proposto do planejamento fatorial 23
, para a resposta 

fator dc cxpansão (FE) realizada conforme a Tabela I , mostrou que para as duas vermiculitas estudadas, entre os 

tres fatorcs estudados (tempcratura de expansão, tempo de exposição e massa de amostra), o fator de expansão 

das vcnniculitas é mais dependente da temperatura de expansão (fator x 1) , por apresentar um maior efeito (b 1). A 

correlação entre os resultados de quantificação FE e as variáveis do planejamento pode ser melhor entendida 

com a observação das Figuras (6a) c (6b). Estas figuras representam os fatores estudados c seus níveis(-) e(+) e 

cada vhticc do cubo representa um experimento do plant:iamcnto. 

XI 

900 

700 

J ,O}---.-----{J,~ 

:e 
@- - - - - - - - .1.1 

2,HJ----------'.3.0 

X2 
10 

40 60 

(a) 

XI 

900 

700 

5, 1 6.~ 

6,0 63 

:e 
Br----- --. 

5,0 

X1 
!O 

40 60 XJ 

(b) 

Figura 6 -- Representaçüo grúfíca para o fútor de expansão (FE) das vermiculitas: (a) região nordeste; (b) região 

ccntro-oesk. dos expcrimentos executados de acordo com o planejamcnto 1~1torial , onde: x 1 , x2 c x3 

süo respectivamente temperatura de expansüo, tempo de exposição e massa de amostra . 

Para corroborar a linearidade do modelo com o cúlculo do efeito b., (valor médio da resposta do fator de 

expansão). foram realizados experimentos de expansão nas duas amostras de vermiculitas, no ponto médio, nas 

seguintes condições: temperatura de expansão SOO" C, tempo de exposição 7,5 minutos e massa de amostra 50% 

cm peso. Os valores do FE encontrados nessas condições foram 3,6 e 5,4 c estão representados no centro de 

cada cubo nas Figuras (6a) c (6b). c os valores do FE do moddo teórico foram 3,5 c 5,6 respectivamente. 

Comparando-se esses valores, observa-se que nüo hú variação significativa entre os modelos teórico e 

experimental, indicando que o modelo linear proposto descreve adequadamente a comportamento do FE no 

intervalo de variúveis estudado. Como o f~ttor de expansão das vermiculitas estudadas é mais dependente do fator 

x 1, podemos representar o FE da seguinte forma: 

a) Para as amostras de vcnniculita da região nordeste 

700"C: FE 1 + FE1 + FE, + FE7 I 2 = 5,95 e 900"C: FE2 + FE4 + FE6 + FEx I 2 = 8,20 

b) Para as amostras de vcrmiculita da região centro-oeste 

700"C: FE 1 + FE.1 + FE, + FE7 I 2 = I 0,20 e 900"C: FE~ + FE,1 + FEr. + FEx I 2 = 12,25 
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CONCLUSÕES 

Os estudos de caracterização tecnológica mostraram que as amostras de vcrmiculitas estudadas 

apn:sentam difcrcnças na composição química, como verificado pelas análises dc FRX. ORX c FTI R. quando 

comparamos as vermiculitas das duas regiões. A vermiculita foi a t:1se mineral predominante nas amostras não 

expandidas, o mesmo não acontecendo nas amostras expandidas, que indicaram misturas de fases mineralógicas. 

Estas diferenças de composição influenciaram no fator de expansão das amostras. A morfologia lamelar foi 

revelada nas amostras expandidas, evidenciando o aumento de volume com a libcração de moléculas de água que 

se encontravam ligadas ao material. 

Com a utilização do planejamento de experimentos com 3 fatores (temperatura de expansão, tempo de 

exposição e massa de amostra) com dois níveis(-) e(+), para estudar o processo de expansão das vcnniculitas, o 

fator de expansão (FE) é dependente, principalmente, da variável temperatura de expansão, como foi verificado 

pelo cálculo dos efeitos para o modelo proposto. O modelo obtido para o FE tem um bom poder de prcvis<lo 

quando comparamos valores teóricos e experimentais no ponto médio . Observou-se que o maior FE foi para as 

amostras de vermicul i tas da região centro-oeste. 
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