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RESUMO 
 
Cerca de 75% da área superficial do Brasil é formada por lateritas, mas, somente 
30% de nossa produção mineral tem origem nestes depósitos. A razão desta baixa 
porcentagem é o fato de que os argilominerais, que geralmente representam grande 
parcela dos minérios lateríticos, são muito difíceis, senão impossíveis de concentrar. 
Deste modo, a correta identificação e entendimento das características estruturais 
de cada argilomineral são imprescindíveis na escolha da melhor rota de 
processamento mineral. O objetivo deste estudo é descrever a metodologia aplicada 
à caracterização de argilominerais associados ao cobre, nos minérios laterítico. 
Saturações em cátions e separações granulométricas conjugadas à difratometria de 
raios-X (DRX) permitiram concluir que o minério estudado é composto 
principalmente por esmectitas, mica e caulinita e que o elemento cobre está 
associado especialmente à muscovita e secundariamente à esmectita. 
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ABSTRACT 
 
About 75% of the surface area of Brazil is formed by lateritic materials. However, only 
30% of this material is exploited. The massive presence of clay minerals associated 
to the ore is the main reason of this low rate, especially because clay minerals are 
very difficult, most of the time, impossible to concentrate. Under this circumstance, 
the proper mineral identification and the knowledge of the clay mineral structure 
characteristics are essential for the best mineral processing route choice. This study 
describes an optimized methodology to characterize a lateritic ore, in this specific 
study, a cooper lateritic ore, composed mainly of Cu-bearing clay minerals. Cations 
saturations and granulometric separations, combined with X-ray diffractometry allow 
concluding that this Cu-lateritic ore is mainly composed of smectites, mica and 
kaolinite; furthermore, that the cooper element is especially associated to mica. 
 
KEYWORDS: clay minerals; Cu-laterite; mineral characterization.  
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1. INTRODUÇÃO 
 
A correta identificação dos minerais de minério é essencial na escolha da rota de 
processamento mineral/metalúrgico. Para Langer (1979), as rotas metalúrgicas 
devem considerar a relação SiO2/MgO do minério. O minério com baixos conteúdos 
em sílica e magnésio é processado preferencialmente em rotas hidrometalúrgicas, 
enquanto que altos teores de sílica e magnésio (acima de 12% de Mg) pedem rotas 
pirometalúrgicas. Richter (2009) explica que por exemplo, para minérios lateríticos 
de níquel, minérios ricos em sílica necessitam de grandes quantidades de cal e 
dolomita para escorificá-lo, resultando em grandes quantidades de escória e 
consequente, elevado consumo de energia, além de que o volume dentro do forno 
disponível para o processo de redução fica diminuído. Este tipo de minério também 
não é apropriado ao processo Caron, em razão do seu carácter ácido, que consome 
muita amônia, assim, a lixiviação ácida seria a mais indicada. Minérios com altos 
teores de magnésio, devido à ganga alcalina, não são indicados para os processos 
de lixiviação ácida, sendo mais apropriado o uso do processo Caron (Richter, 2009). 

Considerando isto, a caracterização mineral é hoje, prática usual, que se torna cada 
vez mais necessária entre as grandes mineradoras, que seguem rotina de análises 
padrão, principalmente baseada em análises químicas. No entanto, a presença de 
argilominerais torna esta tarefa complexa, pois tais minerais apresentam composição 
química semelhante, sendo compostos em sua grande maioria por aluminossilicatos 
de magnésio e ferro. Porém, a estrutura cristalina destes minerais difere bastante, 
modificando seu comportamento frente ao processamento mineral. Mano (2013) 
verificou que para diferentes esmectitas (di e trioctaédricas) obtêm-se diferentes 
recuperações no processo Caron. 

O estudo e a caracterização de argilominerais desde muito tempo tem sido um tabu 
entre os pesquisadores, não só por exigir conhecimentos específicos a respeito da 
cristaloquímica destes minerais, mas principalmente em razão das pequenas 
dimensões de seus cristais, que exigem técnicas instrumentais específicas, como 
difratometria de raios X (DRX), microscopia eletrônica de varredura e de transmissão 
(MEV e TEM), infravermelho (FTIR) entre outras, para a sua correta identificação e 
observação de suas características físicas e químicas.  

Existe metodologia clássica empregada no estudo e identificações de argilominerais, 
baseada em sucessivas saturações em cátions (Moore and Reynolds, 1997; Calarge 
et al., 2003). É esta metodologia, revista e adaptada aos tipos de argilominerais e 
suas características, que é abordada neste trabalho. Foi escolhido um minério 
laterítico de cobre, no entanto, as etapas empregadas nas saturações independem 
do tipo de metal associado, mas principalmente estão ligadas aos argilominerais 
presentes. O objetivo deste estudo é desenvolver rotina de separações e 
identificação de argilominerais, empregado em um estudo de caso. 
 
 
2. MATERIAL E MÉTODOS 
 
A amostra utilizada neste trabalho trata-se de um minério de cobre laterítico, 
composto principalmente por quartzo e argilominerais, com alguma goethita 
associada, sendo que cerca de 40% da amostra é composta por argilominerais. A 
metodologia usada neste estudo baseia-se em sucessivas saturações com 
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diferentes cátions, como cálcio, potássio, lítio e análises de difratometria de raios X 
(DRX), onde os diferentes tipos de argilominerais poderão ser identificados por suas 
propriedades químicas e alterações de sua estrutura cristalina. A figura 1 apresenta 
um esquema de como identificar os argilominerais, adaptado de trabalhos como 
Grauby et al. (1994), Moore and Reynolds (1997), Petit et al. (2002) e Mano et al. 
(2014), De modo simplificado, identificam-se os argilominerais por sua distância 
interplanar (d001), por exemplo, o d001 da caulinita é 7,1 Å, que pode, por vezes, ser 
confundido com o d001 da serpentina (7,3 Å). Se ainda houver dúvida, coleta-se o 
padrão difratométrico relativa à reflexão d060 que irá indicar a presença de 
argilominerais di ou trioctaédricos. Neste caso, o padrão é obtido através de 
preparações a partir da fração argila de amostras desorientadas ou preparadas 
segundo o processo “back-loading” (Moore e Reynolds, 1997). No caso da caulinita, 
o d060 deste mineral mostra que ele é um argilomineral dioctaédrico, enquanto que a 
serpentina é trioctaédrica. Ainda, pode-se recorrer à saturação com cloreto de 

potássio e aquecimento a 550C, onde o d001=7 Å irá desaparecer, no caso da 
caulinita (Brindley & Brown, 1980). 
 

Usualmente caracteriza-se a argila partir da fração inferior a 2 m, que é obtida a 
partir da amostra Cabeça (Figura 3). Esta é homogeneizada com água deionizada e 
uma solução de NaCl 1N. Esta suspensão é colocada em agitação e a fração argila 

(<2 m) é extraída por etapas sucessivas de centrifugação (Mano et al., 2014). A 
centrifugação é repetida até que o sobrenadante não contenha mais partículas de 
argila. O sobrenadante da centrifugação é saturado com Ca, sendo posteriormente 
lavado para a completa remoção de cloretos (Calarge et al., 2003). Uma lâmina 
orientada é confeccionada a partir da argila saturada em cálcio e seu padrão 
difratométrico é obtido. Esta lâmina é ainda saturada em etilenoglicol (EG) e novo 
padrão é obtido. Alguns argilominerais já podem ser identificados nesta etapa, como 
as esmectitas que têm seu d001=15 Å deslocado para 17 Å. A argila saturada em Ca 
é posteriormente saturada em K (Christidis and Eberl, 2003) e nova lâmina orientada 
é confeccionada. Padrões difratométricos são coletados na amostra seca ao ar (AD) 

e após aquecimento às temperaturas de 150C, 350C e 550C.  
 
Como nosso minério é uma mistura de argilominerais, optou-se por separar a fração 

argila em diferentes faixas granulométricas: entre 2 e 1 m, entre 1 e 0,2 m, entre 

0,2 e 0,1 m e finalmente entre 0,1 e 0,05 m; levando-se em conta que usualmente 
as esmectitas concentram-se em granulometrias mais finas que os demais 
argilominerais. Esta separação granulométrica foi realizada através de sucessivas 
etapas de centrifugação em diferentes tempos e velocidades, iniciando-se da menor 

granulometria para a maior, a partir da fração inferior a 2 m. A seguir foi realizada a 
saturação com cloreto de cálcio, como descrito anteriormente. Todas estas etapas 
são apresentadas no fluxograma da Figura 2. 
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Figura 1. Esquema de identificação de argilominerais (Mano et. al., 2014; Grauby et.al, 1994; 

Petit et al., 2002; Moore and Reynolds, 1997). Os quadrados em verde representam os minerais 
conforme vão sendo identificados. 
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Figura 2. Fluxograma da etapa de separação da fração argila do minério de cobre. 
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3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
A saturação com Ca mostrou um argilomineral de d001=15,1 Å, que após o 
tratamento com etilenoglicol apresentou d001=16,8 Å, comportamento característico 
de esmectitas (Figura 3). Ainda neste difratograma observou-se um argilomineral 
com d001=10 Å, identificado como mica e outro com d001=7 Å, que pode ser tanto 
uma caulinita quanto uma serpentina.  

A saturação com K e posterior aquecimento em 550C mostrou que o mineral em 
questão é uma caulinita, que tem o d001=7 Å colapsado com o aquecimento (Figura 
5). O difratograma da Figura 4, apresenta os valores para o d060 da amostra 
estudada, que apresenta, tanto argilas do tipo di, quanto do tipo trioctaédricas, 
confirmando a presença de esmectitas trioctaédricas (d060=1,53 Å), assim como 

caulinita, esmectitas e mica dioctaédricas (d060=1,49 Å). As reflexões d060=1,54 e 
1,539 Å, referem-se ao d060 do quartzo e seu Kß. 

 

  
Figura 3. DRX da amostra CaCl2, AD e 

glicolada. Esmectita de d001=15,1 Å, glicolada, 
expande até d001=16,8 Å. 

 

Figura 4. DRX da amostra Cabeça <2 m.  
Reflexão d060. Presença de argilas di (1,49 Å) 

e trioctaédricas (1,53 Å). 

 
O espectro de infravermelho da Figura 6, mostra bandas típicas de esmectita 
dioctaédrica com substituições de Al por Fe nos sítios octaédricos (870 cm-1).  

 

  
Figura 5. DRX da amostra KCl e aquecida em 

150C, 350C e 550C. A caulinita (d001=7 Å), 

aquecida a 550C tem seu pico colapsado. 

Figura 6. Espectro de infravermelho da 

fração <0,05 m. As bandas de 870 e 700 

cm-1 são relativas ao AlFe3+OH. 
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As separações granulométricas da fração inferior a 2 m mostram que a caulinita e 

mica, se concentram preferencialmente entre 0,2 e 2 m, enquanto que a esmectita 

está essencialmente abaixo de 0,1 m (Figura 7). Por fim, microanálises por EDS, 
acoplados ao microscópio eletrônico de varredura revelaram que a mica observada, 
é uma muscovita e que o cobre está associado principalmente a este mineral. 
 

 
Figura 7. DRX dos produtos das separações granulométricas. Nas frações <0,2 m, predomina 

a esmectita e nas frações >0,2 m predomina a caulinita. A mica está presente em >1m. 

 

  
Figura 8. Espectro de EDS da mica, observa-se 

o cobre associado a este argilomineral. 
Figura 9. Espectro de EDS da esmectita com 

cobre associado a este argilomineral. 

 
 
4. CONCLUSÕES 
 
A fração argila da amostra é composta por caulinita e Fe-montmorillonita, com 
pequenas proporções de muscovita. A saturação em cálcio determinou a presença 
de esmectita e mica. O aquecimento a 550ºC após saturação em potássio distinguiu 
caulinita ao invés de serpentina. Microanálises de dispersão de energia (EDS) 
acoplado ao microscópio eletrônico de varredura identificou a mica como muscovita 
e análises de infravermelho médio mostraram que a esmectita identificada trata-se 
de uma Fe-montmorillonita. A etapa complementar de separação em granulometrias 
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inferiores a 2 m se mostrou eficiente com o intuito de concentrar os argilominerais, 
o que levou à identificação da esmectita em análises de infravermelho.  
 
Com relação ao elemento cobre, este se concentra na fração argila da amostra, 
principalmente associado à mica e menor conteúdo aos sítios octaédricos da 
esmectita (Figuras 8 e 9), confirmando trabalhos já publicados de Petit et al. (1992), 
que observaram esmectitas predominantemente dioctaédricas, associadas às 
trioctaédricas com substituições de magnésio e cobre. Este resultado sugere que a 
fração grossa do minério, predominantemente quartzoso pode ser descartada e que 
efetivamente, o cobre está associado aos argilominerais. 
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