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Na Figura 46 a temperatura é dada em ^C, nlo em K. 
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RESUMO 

1 

Rs transformações térmicas do argilominurai Pirofilita, dadas 

pelas equações 

O U O , 45i0,-Ha0 i»-ftla03.4SiO, • H,0 

P i r o f i l i t a P i r o f i l i t a R n i d r a Vapor d á g u a 

3 ( 0 1 , 0 , . 4 5 i O a ) • 3 0 U 0 , . 2 5 i 0 , • 10(510 , ) 

Pirofilita Anidra Mulita Cristobalita 

sSo estudadas nesta tese basicamente por Microscopia Eletrônica de 

Transmissto (MET) associada a Difraçto Eletrônica de Arca 

Selecionada (SRD), aplicada a uma amostra bastante pura coletada ea 

Oiamantina.MG. Outras técnicas auxiliares slo utilizadas coeo a 

Difraçlo de Raios-X (DRX), Rnálise Térmica Diferencial CATO) e 

Rnálise Termogravimétrica (RTG), aplicadas a alguaas amostras de 

Pirofilita. Um estudo teórico baseado na Termodinâmica é feito, onde 

se estima um intervalo para a entropia de formaçlo, entalpia e 

capacidade térmica molar da Pirofilita Pnidra. 

Os estudos por MET e 5AD mostram que nenhuma alteraçlo é 

observada até a temperatura de 70O°C, quando surgem "manchas 

irregulares" sobre as placas típicas de Pirofilita de Diamantina, 

mas a identificação por 5RD nSo deteta nada além de Pirofilita. R 

âOO°C aparecem "pontos eletronicamente densos", que parecem ser uma 

condensaçlo dessas manchas irregulares, sendo que a identificaçlo 

por 3RD acusa a presença de Pirofilita juntamente com rlulita e 

Cristobalita. A 900°C surgem "fibras curtas em direções 

preferenciais", normalmente formando ângulos de 120° entre si, 

Ingulo que parece ter uma correlação direta com a estrutura do 

argilominerai original; essas fibras devem ser formadas pela fuilo 

dos pontos eletronicamente densos, sendo que a SRD deste tipo de 

formaçlo acusa ainda a presença de Pirofilita, Mulita e 

Cristobalita. Finalmente, a cerca de 900°C, aparecem também 

"cristais aciculares", que surgem com fraquência juntamente com a* 

fibras curtas cm direções preferenciais, parecendo serem originados 

delas; a anilise por SRD dessa morfologia acusa a presença de Mulita 

e Cristobalita. A análise por SRD dessas transformações de fase 

permitiram ainda o estabelecimento de relações topotáticas entre 

produtos e reagentes. 



Os transformaçOes de fas* da Pirofilita de Diamantina foram 

estudadas também por DRX, o que permitiu uma vislo estatística 

destas transformações, desde que as técnicas de MET e 5AÜ analisam 

cristais individualmente. R análise por DRX acusou o surgimento da 

Mulita apenas a 1100°C, temperatura mais elevada quando comparada 

com a de deteçSo deste mineral por 5AD (ÔOO°C), o que indica que a 

ocorrência de Mulita a flOO°C deve ser pequena; esse fato é 

confirmado no estudo termodinlmico teórico, onde a diferença de 

energia livre de Gibbs para a reaçlo de recristalizaçSo a essa 

temperatura é negativa, mas próxima de zero. De forma semelhante, 

através de ORX, tem-se que o surgimento da Cristobalita se dá a 

1200°C, enquanto que por SQD já se deteta este mineral a 80O°C. 

Rs análises por DRX e RTO foram também aplicadas a 12 amostras 

de Pirofilita, que demonstraram a existência de contaminações 

minerais em todas elas que variaram em teor e tipo de mineral 

encont rado. 

R RTG foi aplicada a duas amostras de Pirofilita, sendo uma 

delas a de Diamantina, estudada por MET e 5RD nesta tese. 0 

resultado obtido para a amostra de Diamantina foi de uma 

contaminaçlo de apenas cerca de 2% de Caulinit-, ™ M" significa ser 

uma amostra bastante pura, em se tratando de arqilomineral natural. 

0 estudo termodinâmico teórico das transformações de fase da 

Pirofilita levaram a intervalos plausíveis para a entropia de 

formação (5), entalpia ( AH) e capacidade térmica molar (Cp(T)) em 

funçlo da temperatura, dada pela par ametrizaçSo: Cp(T)=a*bT, para a 

Pirofilita Rnidra. Os resultados foram 

-5.405.100 < AH < -5.359.000 J/mol 

336 < 5 < 491 J/mol.K 

0 < b < 317x10-* 

sendo a = (23.935.277 • 4 AH - 5.092 5 - 1.901.250 b) / 3.491,7 

0 intervalo encontrado para a entalpia da Pirofilita Rnidra 

indica que a absorção de energia na reação de desidroxilação é no 

máximo 7 vezes menor que para o caso da Caulinita, o que iustifica a 

banda endotérmica mal definida numa curva de RTD típica de 

Pirofilita. 0 intervalo obtido para a entropia de formaçlo da 

Pirofilita é bastante superior ao estimado pela soma das entropias 

dos óxidos (213 J/mol.K), o que sugere uma desordem na estrutura 

deste argilomineral. 

t ainda feita uma discussSo a respeito do tipo de mecanismo de 

desidroxilaçlo sofrido pela Pirofilita, sendo que o mecanismo 

homogênio parece ser o mais plausível. 
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PHASE TRANSFORMATIONS OF THE PYRQPHYLLITE CLQY MINERAL 

QFTER HEAT TREATMENT 

ABSTRACT 

The thermal transformaion of the Pyrophyllite clay mineral, 

given by the equations: 

RUO a.4SiO,.H 90 -- - - • 0 U O J . 4 5 i O ^ • H,0 

Pyrophytlite Pyrophyllite Anhydride Water vapour 

3(0U0 3.4Si0,) •30l.T03.2SiOr, • 10(510,,) 

Pyrophyllite Anhydride Hullite Cristobalite 

were studied in the present thesis specially by Transmission 

Electron Microscopy (TEM) associated to Selected Area Electron 

Diffraction (SAD),applied to a very pure sample. colected at 

Diamantina, M.G. Some other techniques were also used, as X-ray 

Diffraction (XRD), Differential Thermal Analysis (DTP) and 

Thermogravimetric Analysis (T6A), applied to other different 

Pyrophyllite samples. A thermodynamic a I theoretical study was 

undertaken to estimate the values for the entropy of formation, 

enthalpy and molar thermal capacity for the Pyrophyllite Anhydride. 

The studies by TEM and SAD showed that no alteration is 

observed until 700°C, when "irregular spots" started to appear on 

the Diamantina Pyrophyllite plates, but the SADs did not detect 

anything but Pyrophyllite. At âOOc,C "electron dense points" were 

observed, what suggests that those constituted «condensation of the 

"irregular spots", the SADs identifyinq in them not only 

Pyrophyllite but also Mullite and Cristobalite. At 90O"C "short 

fibers" at preferential directions became visible, normally forming 

120° angles between themselves; the 120" value sugqests a direct 

relationship with the oriqinal clay mineral. Probably these fibers 

were formed by the union and coalescence of the "electron dense 

points": their SADs showed the presence of residual Pyrophyllite, 

Mullite and Cristobalite. At 900°C "acicular crystals" were observed 

frequently together with the short fibers at preferential 

directions, sugqestinq that the crystals have qrown from the fibers. 

The SADs analysis showed only the presence of Mullite and 

Cristobalite; these SADs allowed also the establishment of various 

topotactical relationships between products and reaqents. 



The phase transformations of Diamantina Pyrophyllite were also 

studied by DRX, what allowed a statistical view of these 

transformations, since MET and 5PD techniques qive an individual 

analysis of the crystals. The study by DRX showed the appearance of 

Mullite only at 1100°C, a hiqher temperature compared with 5PD 

results, which showed Mullite at G0O°C, and what points to only a 

small occurrence of this mineral at that temperature; this fact is 

confirmed in the theoretical thermodynamical studies, where the 

difference in 6ibbs free energy for the recrystalIization reaction 

at 800°C althouqh negative, is very near zero. Plso throuqh DRX, one 

has as result that the appearance of Cristobalite occurred at 

120O°C, while by 5RD this mineral have been already detected at 

dOO°C. 

The DRX and TDP analysis were also applied to another 12 

Pyrophyllite samples, and demonstrated the existance of some other 

minerals in all of them, which can vary in amount and in mineral 

type. 

The TDP was applied to two samples of Pyrophyllite, one of then 

being the Diamantina, studied by TEM and SOD in the present thesis. 

Diamantina was found to contain only about 2% of Kaolinite, what 

means it being a very pure sample. 

The thermodynamical study of the Pyrophyllite phase 

transformations lead to plausible intervals for the entropy of 

formation (S), enthalpy ( AH) and molar thermal capacity as a 

function of temperature (Cp(T)), qiven by the par ametrization Cp(T) 

= a • bT, for the Anhydride of Pyrophyllite. The results were: 

-5.405.100 < AH < -5.359.000 J/mol 

336 < 5 < 491 J/mol.K 

0 < b < 317x10-* 

being a = (23.935.277 • 4 AM - 5.092 5 - 1.301.250 b) / 3.491,7 

The interval found for the Pyrophyllite Pnhydride indicated 

that the absorption of the enerqy in the dehydroxyI at ion reaction is 

about 7 times less than that for Kaolinite, what justify the 

endothermical ill defined enerqy band at the typical TDP curves for 

Pyrophy11ites. The interval obtained for the Pyrophyllite entropy 

of formation is very much superior to that estimated by the addition 

of oxide entropies (219 J/mol.K), what suggests a disorder in the 

structure of this mineral. 

P discussion about the type of dehydroxyI at ion mechanisms more 

plausible for the Pyrophyllite was carried on, the conclusion 

leading to the homogeneous one. 
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I - INTRQDUÇKO 

R - Pirofilita 

R Pirofilita é um arqilomineral do tipo 2:1, con f6r«ula d« 

cell unitária dada por 

QLSÍ.Q,»*COH>« 

sendo que pode pertencer ao sistema cristalino monoclínico ou 

triclínico. 

Segundo o "Comitê International pour I'Etude des Rrqiles", 

arqilominerais cristalinos slo silicatos hidratados de estrutura 

cristalina em camadas (lamelares ou fibrosas), constituídos por 

foihas ou planos contínuos de tetraedros 5i0«. ordenados em Forma 

hexagonal, condensados cum folhas octaédricas di e/ou trivalentes; 

os argilominerais slo essencialmente constituídos por partículas de 

pequenas dimensões . 

Os tetraedros citados acima sio radicais tetravalentes (5i0«)*-

onde os átomos de silício ficam no centro dos tetraedros com os 

quatro oxigênios nos vértices. Cada tetraedro possue três dos quatro 

átomos de oxigênio liqaaos a trts tetraedros vizinhos formando um 

arranjo hexagonal com seus vértices apicais, contendo os oxiqênios 

com as valências livres, todos apontando para cima (ver Figura 1), o 

que gera uma estrutura lamelar ciue se prolonqa e* uma folha 

infinita, com plano de clivaqem paralelo ao plano definido pelos 

tetraedros ligados. Essa folha se liqa a uma outra folha de unidades 

octaédricas de hidróxidos metálicos, também dispostos 

hexagonalmente, de forma que os vértices apicais livres apontem para 

baixo, em relacSo â folha íeiraédríc? (»er P.io.ura 2), obtendo entSo 

o arranjo mostrado na P i <ji * .•• '. 

No caso dos argi lominer ais Cautinitò e ''- i : o' i i j t a , ! en :.e <>ue * 

folha octaédrica é formada por hidróxidos de ai. uni-- >.\o, .fr.dc que * 

Caulinit* é do tipo 1:1, o que siqnifica ser .oiítitou • por oma 

folha tctraédríc» unida • uma folha octaédr;c£, à a Pirof ii.jfa * -So 

tipo 2:1, o que significa «cr constituída por duas folhas 

tetraédricas com uma octaédrica central. 
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r-*ú» conjunto d* folhas. sei* do tipo 1:1 ou do tipo 2:1. 

constituo uaa caaada. Muitos cristais c o m o do Talco. Pirofilita. 

Caulinita • Crisotita slo constituídos por caaadas noutras quo so 

eapilhaa c slo aiantidas ea uaa estrutura cristalina por forças do 

• an Der Vaals. podendo ser facilaente separadas, uai a vez que este 

tipo de ligaçto ê extremamente fraca, dai a fácil clivagem basal dos 

argiloainerais. 

R Pirofilita é bastante utilizada coao aateria priaa ca 

indústrias, sendo que a literatura quando se refere ao seu uso. 

trata-se de rochas que contea essencialaente Pirofilita. aléa de 

Quartzo, Mica Muscovite (Sericita), Cianita, Caulinita e outros 

argilooinerais. Essa rocha é aoida finaaente (peneira RBNT n* 200 ou 

325, con aberturas de malha de 70 IIK • 44 um respectivamente), 

ensacada e vendida para diferentes usos. 

Os principais usos industriais da Pirofilita sío: a) Ea 

cerâmica, na fabricação de produtos refratarios sílico aluainosos 

contendo Mulita; de azuleios por aonoqueiaa; de isolantes elétricos 

de porcelana; de louca de aesa; de pratos descartáveis análoqos aos 

de cartlo ou papello e aais uaa dezena de outros usos ceràoicos. b) 

Ua segundo grande uso da Pirofilita é coao veiculo de produtos 

Qutmcos usados coao defensivos aqricolas (inseticidas, funqicidas, 

biocidas), tais coao 00T, roteaona entre outros, graças à sua 

inércia ou baixa reatividade química, c) t utilizada iqualaente coao 

carga, enchimento ou estensor ca borrachas vulcanizadas, plásticos, 

papeis, tintas e aateriais coao adesivos, colas e massas para 

vedaçio. d) R Pirofilita é taabéa ua aaterial alternativo do Talco, 

sendo que boa quantidade do "Talco industrial" é de natureza 

pirofili tica. 

No Brasil, depósitos de Pirofilita bastante pura se encontra* 

ea Diamantina, MG, sendo usada para fabricaçlo de liga Rl/5i por 

redução ta forno elétrico; uaa amostra dessa Pirofilita é 

especialmente estudada nesta tese. Ea Ibitiara, Bahia, foi 

encontrada uma Pirofilita coa propriedades piroexpansivas, sendo que 

um estudo a seu respeito se encontra na refrfncia (37). 0 Ministério 

de Minas e Energia assinala Jazidas de Pirofilita cm Pitangui e Onça 

de Pitangui, MG; Castro, PR; Santana do Parnaiba, SP. Outras jazidas 

que contém Rgalmotolita, que é uma rocha contendo Pirofilita, 

Cianita e Oiásporo, ocorre em Mateus Leme, Part de Minas, Pitangui, 

Conceiçlo do Pará e Betim, MG e Castro, PR. Essa rocha é usada na 

fabricaçlo de produtos refratarios sílico aluminosos. 
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B - Transformações Térmicas de flrqilominerais 

Os argilominerais quando aquecidos passam normalmente petas 

seguintes transformações de fase 

Fase original • Desidratação ou Secagem (praticamente sem mudança 

na estrutura original) ---•»• Desidroxilação (com mudança na estrutura 

cristalina de extensío variada e, muitas vezes, com a formação de 

uma meta-fase anidra ou anidrido) •*- Recris tal ização ou 

Recris talizaçÕes (sempre com mudança acentuada na estrutura 

cristalina) --->» FusBo. 

Nessas transformações de fase, as estruturas cristalinas s3o 

parcialmente preservadas e, portanto, a estrutura e a orientação 

cr ista lográfica do material inicial podem controlar a orientação e 

mesmo a estrutura cristalina dos produtos. Dois tipos diferentes de 

controle estrutural cristalino podem ser distinquidos: epitaxia, que 

é um efeito bidimensional e topotaxia, que é tridimensional. Era 

topotaxia, o monocristal da fase oriqinal 6 convertido em um 

pseudomorfo* contendo um ou mais produtos sólidos em uma orientação 

cristalografica definida. Rs transformações térmicas do 

argilomineral Pirofilita são transformações topotáticas. 

R Microscopia Eletrônica de Transmissão e a OifraÇão Eletrônica 

de Area Selecionada permitem revelar, de forma única, fatos 

importantes e específicos para cada mineral quanto às relações 

topotáticas entre estes e os produtos, assim como a ultra-estrutura 

morfolôgica desenvolvida a partir de fases de nucleação, pelo efeito 

da temperatura. 

Durante a desidroxilação de um arqilomineral, uma quantidade 

considerável de moléculas de água são eliminadas na forma gasosa de 

sua estrutura cristalina, o que pode resultar em um desarranjo 

drástico no arcabouço dos anions de oxiqénio que determinam a 

estrutura cristalina, causando uma redistribuiçSo dos componentes 

dos cristais-produto em relação ao cristal oriqinal. Para melhor 

caracterizar a desidroxilação de arqilominerais, Taylor (61), em 

1962, propôs dois tipos de mecanismos para a desidroxilação: o 

mecanismo homogênio, no qual a perda de oxigênio em moléculas de 

água é mais ou menos uniformes através do cristal; • o mecanismo não 

homogênio onde st admite haver uma migração de protons e outros 

* Pseudomorfo é um cristal ou um aglomerado de cristais oriqinados 
por uma alteração estrutural, sem perda de morfologia externa. 



a 
cations durante a desidroxilaçBo, de forma a nao perder oxigenios na 

part* do cristal onde ocorre a transformaçlo topotática. 

Os transformações de fase do argilomineral Pirofilita, mediante 

tratamento térmico, foram pouco estudadas até hoje. sendo que a 

revisto da literatura até o presente indica que nBo existem estudos 

por Microscopia Eletrônica associada à DifraçSo Eletrônica de Area 

Selecionada que caracterizem, pela visualizaçSo direta, as 

transformações que ocorrem dentro do cristal de Pirofilita. 

Entretanto, estudos dessa natureza jé foram realizados para os 

argilominerais Caulinita (16), para uma Caulinita atípica de Piedade 

(14) (15) C3Ô) (33), Haloisita (46), Crisotila (53), Pntiqorita (54) 

e Talco (55). 

Rs transformações de fase desse arqilomineral s3o dadas pelas 

equaçOes 

650o-050aC 

flU03.45iOa.Ha0 • ÍHa0,.45iü, + H,0 

Pirofilita Pirofilita Hnidra Vapor d*águ^ 

1000-C 

3(flla0,.4Si0a) •30l a0 3.2SiO C T • 10(SiOw) 

Pirofilita Qnidra Mulita Cristobalita 

A primeira equação representa a reaçBo de desidroxilaçBo do 

argilomineral Pirofilita, gerando como produto a Pirofilita flnidra 

ou ftnidrido de Pirofilita, sendo uma reação endotérmica; a sequnda 

equaçlo representa a reaçBo de recristaiizaçào, onde o arqiLomineraI 

Pirofilita Anidra recristaliza nos minerais Mulita e Cristobalita, 

sendo uma reaçBo exotérmica. 

Brindley (05), em 1963, mostrou por análise Térmica Diferencial 

que a desidroxilaçBo da Pirofilita se dá no intervalo de temperatura 

entre 650°C e Ô50°C, com pico em 775°C, enquanto que a 

recristalizaçãb da Pirofilita finidra em Mulita e Cristobalita ocorre 

ao redor de 1000°C. 

Taylor (61), em 1962, quando propôs a existência de dois 

possíveis mecanismos de dtfidroxilaçlo para argilomlnerais, sugeriu 

qut o mecanismo pelo qual a Pirofilita deveria desidroxilar seria o 

*Mm mimilnla, tendo qvu Nakahira e Kato (44), em 1964, num estudo 

comparativo entre os argilominerais Pirofilita e Talco, sugerem que 

o Talco desidroxiIa através do mecanismo nBo homoqênio e a 

Pirofilita, pelo mecanismo homogênio. 
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Brindley • Wardle (11), em 1370, estudaram a desidroxilação de 

dois tipos de Pirofilita, uma pertencente ao sistema cristalino 

monoclinico e outra pertencente ao triclínico. Os autores observaram 

que, durante a desidroxilação, existe uma expansão do parâmetro b_ de 

1,74% para ambos os tipos de Pirofilita, enquanto que o parâmetro a_ 

parece decrescer de 0,64% para a forma triclínica, mas não apresenta 

nenhuma alteração para o caso monoclínico; as duas formas de 

Pirofilita mostram uma expansão de 1,62% para o distanci tento 

interplanar d(001). Nesse artigo, num levantamento de várias 

amostras, os autores suqerem que uma Pirofilita brasileira de 

Diamantina, MG, que 6 especialmente utilizada nesta tese, deve 

pertencer ao sistema cristalino monoclínico . 

Nakahira e Kato, no mesmo artiqo já citado (44), estabelecem 

relações topotáticas entre a Pirofilita e seus produtos apôs as 

transformações de fase com a elevação da temperatura: 

aP // aPO aPr. // M10)„ // (110)„.-

b P // bpo bp„ // c„ 

(OODp // (OOD^r. cP„ // (111)o-

onde os índices P, PD, M e Cr representam Pirofilita, Pirofilita 

Anidra, Mulita e Cristobalita respectivamente. Esses autores citam 

ainda a ocorrência de rotações do eixo ç de alquns cristais de 

Mulita com relação a outros vizinhos, fato observado originalmente 

por Bradley e Grim (04), em 1951, que suqerem a existência de três 

direções preferenciais para o eixo ç da Mulita, formando ângulos de 

120° entre si . 

Um argilominerai muito semelhante à Pirofilita é a Caulinita, o 

que pode ser observado através de suas fórmulas de óxidos: 

Caulinita Q U0:,. 2Si 0, . 2hU0 

Pirofilita 0l a0, . 4SiO,..H„0 

sendo que a Caulinita é do tipo 1:1 e a Pirofilita do tipo 2:1. Ps 

transformações de fase desses arqilominerais com a elevação da 

temperatura geram os mesmos produtos cristalinos finais, isto é, 

Mulita e Cristobalita. Um detalhe importante que também deve ser 

observado nas equações acima é a quantidade de silica contida em 

cada um dos argiLominerais. P Pirofilita deve Liberar mais silica, 

após a recristalização, comparada è Caulinita, o que pode gerar 

diferenças nos resultados das transformações de cada argiLominerai . 
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C - Objetivo 

O objetivo desta tese é o de estudar as transformações de fase 

do argilomineral Pirofilita, mediante o tratamento térmico. 

R técnica de maior ênfase que será utilizada sera a Microscopia 

Eletrônica de TransmissSo associada a DifraçSo EletrOnica de Area 

Selecionada, procurando visualizar, correlacionar estruturalmente e 

interpretar cada etapa de transformaç&o morfolôqica; além dessas 

técnicas slo utilizadas outras auxiliares, como a Oifraclo de Raios-

X (DRX), Análise Térmica Diferencial (QTO) e Analisa 

Termogravimétrica (ATG), procurando interliqar e interpretar os 

resultados obtidos por cada técnica aplicada. 

Por outro lado será feito um estudo termodinâmico dessas 

transformaçffs de fase do arqilomineral Pirofilita, com a finalidade 

de prever algumas grandezas termodinâmicas ainda nSo medidas para a 

fase intermediária Pirofilita Anidra, a saber: entropia de formaçlo, 

entalpia e capacidade térmica molar em funçSo da temperatura. 

5er3o ainda correlacionados os resultados de MET, de 50D, de 

DRX, de QTD, de ATG e de termodinâmica com os mecanismos de 

desidroxilac8o propostos por Taylor (61). 

RevisSes da literatura a respeito de transformações de fase de 

argilominerais e respectivos métodos de estudos encontram-se nos 

trabalhos de Brindley e Nakahira (09), Nakahira e Kato (44), 

Brindley (07), assim como em Dissertações de Mestrado do Laboratório 

de Microscopia EletrOnica do Instituto de Física da Univescidade de 

SSo Paulo (14) (38) (46). 
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II - MRTERIQL E HtTOOQS 

Rs amostras de Pirofilita utilizadas nesta tese foram 12 e 

estão relacionadas a seguir: 

RMQ5TR0 PQ: Pirofilita de Diamantina, M6 , primeira amostra retirada 

da mina (57), coletada pela Companhia de Minérios Brasileiros, 5P. 

RM05TRR5 PB. PC. PD; Pirofilita também de Diamantina, MG, retirada 

da mesma mina que a amostra PQ, quando a nina já estava em fase de 

exploraçlo. Cada amostra foi retirada de um lugar diferente. 

RH05TRR PE; Pirofilita Norte-Rmericana de Bishop, Califórnia. 

HM05TRR PF; Pirofilita Norte-Rmericana estudada por Brindley e 

Wardle (11). Rmostra adquirida em 'Wards Natural 5cience 

Establishment", proveniente de Robbins, Carolina do Norte. 

RMOSTRR P6; Pirofilita "Pyrax", produto comercial da amostra PF. 

Melhores especificações na refereéncia (63). 

RM05TRRS PH, PI; Pirofilita Japonesa da mina Sano, cidade de Naqoia. 

RM0STRR5 PJ, PK. PL; Pirofilita Norte Rmericana do estado de Utah, 

mina Jack Rabbit (J), mina Powell Pink (K), mina Powell Gray (L). 

R amostra base desta tese foi a denominada PR, estando a f o \ 

da rocha original apresentada na Figura 4. 

0 método de preparaçSo de cada amostra, para os diversos 

métodos aplicados, consistiu da pulverizaçto da amostra em ura 

almofariz de ágata t passagem por peneira RBNT n» 200, cuja abertura 

de malha é dt 74 Pm. 
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A - Microscopic • Difraçao EletrOnicas 

0 estudo das transformações de fase da Pirofilita através d* 

Hicroscopia • Difraçlo EletrOnicas foi realizado coai a amostra PP • 

suas respectivas queimas, n u m faixa de temperatura entre 600° e 

1300°C, com incremento de 50°C. Uma descrição mais detalhada dessas 

queimas é dada no item 0 deste capítulo. 

Películas suportes 

Foram utilizados dois tipos de película suporte para o estudo 

através de Microscopia e DifracSo EletrOnicas. 

P primeira consta de uma pelíci.a contínua de parlôdio obtida 

através da deposiçSo de uma gota de solucSo de parlôdio a 21 eu 

acetato de anil), na superfície de água destilada; em seguida 

deposita-se algumas telas para Microscopia Eletrônica sobre essa 

película e com o auxilio de uma Ifimina de vidro remove-se a tela com 

a película de parlôdio da água. Ppôs a secagem completa da película 

deposita-se uma fina camada de Carbono em vácuo, com a finalidade de 

aumentar a resistência mecânica da película. 

0 segundo tipo de película utilizado, denominada micro-qrade, é 

uma película descontínua (também chamada de filme furado). 0 método 

para a obtenção dessa película consiste em se mergulhar uma lamina 

de vidro numa soluçSo de formvar à 0,3% em die loretileno, e 

imediatamente passa-la em vapor d'agua, deixando-a secar 

completamente ao ar livre. Com um estilete se remove parte da 

película próxima às bordas da lâmina de vidro e se expõe ao vapor de 

ácido fluorídrico por um minuto; em sequida desprende-se a película 

por tenslo superficial em uma superfície de água destilada. Coloca-

se algumas telas de Microscopia Eletrônica sobre a película e com urn 

papel absorvente retira-se da água o conjunto de telas mais 

película. Oeixa-se secar e deposita-se uma camada de Carbono sob 

vácuo para aumentar a resistência mecânica da película. Nesse 

método, ao se passar a película de formvar ainda úmida no vapor 

d'agua, gotículas de água condensam na lâmina de vidro deixando 

pequenos furos na película. 

Ppôs uma deposiçlo do material sobre essas películas, a 

primeira delas descrita acima gera imagens e diagramas de Difraçlo 

Eletrônica da superposição do material com a película suporte, 

enquanto a micro-grade, contendo furos, permite que o material teia 
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observado cow o f«ix« cl«lrOnico atravessando unicaatntt o espéclmen 

que se deseja analisar. 

Prçpara;lo ca amostra çi ? P i.f o f" i _l__i_t_a 

0 preparação da amostra ia pulverizada e passada por peneira 

ABNT n° 200 se fez at ri t ando o pO URI papel para limpeza de lente. 

removendo o excesso e retirando pequenas partículas que permaneceram 

nas fibras do papel através do atrito da tela (recoberta com 

película) umedecida em áqua destilada. 

imagem em Microscopia Eletrônica de T ran s in is s 3 o 

Os Microscópios Eletrônicos de Transmissão utilizados foram o 

Siemens Elmiskop I e Siemens Elmiskop 101. 5erá üada a sequir uma 

descrição de seus componentes principais e da formação da imagem que 

pode ser seguida através da Figura 5Q, com a ressalva de que o 

sistema di> iluminação do microscópio utilizado possui- 'luas lentes 

conciensador as e nào apenas uma, como mostra a figura. 

0 sistema de iluminação consta de um canhão etntronifo e duas 

tentes conde ns ado r as , iju<; permite a ou t (>nç Ao de uni r" * -• i - • • -< i « t r On i •- o 

c o l i a; a d o e de pequena diiritnsío, podendo variar entre 2 a 10 p m de 

diâmetro, sendo normalmente utilizado 5 um. Esse feixe incide sobre 

o espêcimen e imediatamente passa pela lente objetiva, onde é 

definido a qualidade da imagem final sendo, portanto, a lente mais 

importante do sistema; essa lente, entretanto, fornece apenas um 

pequeno aumento de 50 a 100 X, sendo utilizada como lente de 

focatizaçào. Qpôs a lente objetiva tem-se uma'abertura 'abertura da 

oojetivaJ cuja função é a de D a irar us elétrons: e r, o a i n a ü o % 

inuus licamtrite (a angiitis muito jruiiüus J , melhorando o contraste da 

imagem final. Uma observação importante é que nesse ponto do 

sistema, isto é, no plano da abertura da objetiva (plano focai 

posttrior da lente objetiva) tem-se a formaçlo do primeiro diagrama 

de difraçío, que é chamado de primeiro por surgir outras vezes no 

sistema, ampliado por lentes subsequentes. 0 primeira imagem que S" 

forma do espécimen se encontra na altura da abertura seletora no 

plano imagem da lenta objetiva (utilizada especificamente para a 

obtençío de Difraçío Eletrônica de Area Selecionada). Em seguida o 

faixa passa pela lente intermediária onde o aumento é variável, após 

a qual tem-se a formaçlo do segundo diagrama de difraçío e, em 

seguida, a formaçlo da segunda imagem. Finalmente o feixe atinge a 

lente projetora que fornece o aumento necessário para que • 

ampliaçlo final desejada seja atinqidas apôs essa lente, tem-se 

ainda a formaçlo do terceiro diagrama de difraçío e loqo abaixo a 

imagem final projetada no antaparo fluorescente. 
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Para entender a obtençlo do Diagrama de Oifraclo Eletrônica 

pode-s« seguir agora a Fioura 5B. onde, para a obtençlo de área 

selecionada, deve-se necessariamente introduzir a abertura seletora 

e escolher através dela a área desejada. t importante u«a boa 

focalizaçlo em um aumento característico que focaliza a abertura 

seletora no primeiro plano imagem (no caso do Siemens Elmiskop 101 

este aumento é cerca de 55.000 X), pois ainda assim tem-se um erro 

de até 25* na seleçlo de area devido a aberraçSo esférica da lente 

objetiva e aos inevitáveis pequenos erros de focalizaçlo. Rpôs a 

seleçlo da área deve-se reduzir a corrente da lente intermediárea 

até o *ponto de difraçlo", o que significa nlo mais focalizar a 

imagem produzida pela lente objetiva (plano imagem), mas sim seu 

plano focai posterior, onde se encontra formado o primeiro diagrama 

de difraçio do espécimen. Feito isso, a remocto da abertura da 

objetiva permite uma vizualizaçlo de todo o diaqrama no anteparo 

final. 

Modalidades de imagens morfológicas 

Existem dois tipos de imagens morfolóqicas que se pode obter cia 

um Microscópio Eletrônico de Transmisslo (MET), que se denominam 

modalidade de campo claro t modalidade de campo escuro. 

ft modalidade de campo claro é obtida com a abertura da lente 

objetiva centrada, sendo o modo mais usual de obtençlo da imaqem. 

ft modalidade de campo escuro prevê a formação da imagem pelo 

feixe eletrônico difratado sequndo a lei de Bragg, nlo permitindo a 

participação do feixe transmitido. Existem várias possibilidades de 

formaçfo de campo escuro, como ilustra a Figura 6. 

ft Figura 6Q mostra a modalidade de campo claro, e as Figura 

6B.6C e 6D a de campo escuro, ft Figura 6B fornece o método utilizado 

no Microscópio Siemens Elmiskop I que consta da descentraiizaçlo da 

abertura da lente objetiva interrompendo o feixe transmitido, e 

permitindo somente a passagem de elétrons difratados. ft Figura 6C 

indica o método utilizado no Microscópio Siemens Elmiskop 101 qua 

consta de inclinar o feixe, eletrônico, obtendo um resultado 

semelhante, porém com um poder de resoluçfo comparável ao da 

modalidade de campo claro. 0 Figura 60 mostra ainda o método 

utilizando uma abertura com o formato de um anel que trunca o feixe 

transmitido através de um obstáculo frontal permitindo apenas a 

passagem dps elétrons difratados. 
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ft faixa de auatntos diretos utilizados para a Microscopia 

ElctrOnica de Transmissio nesta tese foi entre S.000 X e 77.000 X, 

sendo que a ampliaçlo fotográfica de um negativo pode chegar a 10 X, 

dependendo da qualidade do «esno, levando-se em consideração fatores 

COMO o foco e o contraste do negativo. Os auamtos finais 

efetivamente atingidos estiveram na faixa entre 10.000 X a 462.000 

X. 

Figuras de Moiré 

Na faixa de auaientos dada acima, é bastante comum a observação 

de figuras de Moiré no argilomineral em estudo. Essas fiquras 

constituem uma resoluçlo indireta do reticulado cristalino. Na 

Figura 7 sto ilustradas as duas principais formas de se obter 

figuras de Moiré. Na Figura 7R tem-se duas qrades com diferentes 

espaçamentos superpostas paralelamente, e na Figura 7B tem-se duas 

grades de igual espaçamento superpostas formando um Angulo a entre 

si. Esses dois efeitos podem ser combinados, isto é, a superposiçto 

de duas grades com diferentes espaçamentos, formando entre elas um 

Ingulo a . Os grades no caso do argilomineral em estudo slo os 

reticulados cristalinos dos minerais, o que permite uma 

correspondência direta entre uma observação morfolôgica e a 

estrutura cristalina. R seguir serSo dadas alqumas relaçSes 

envolvendo o espaçamento (0) entre franjas dos vários tipos de 

figuras de Moiré, os espaçamentos interplanares (d, e ó,) referentes 

aos dois reticulados superpostos e o eventual anqulo a entre eles. 

Para o caso da figura de Moiré em paralelo, como ilustra a 

Figura 7ft. tem-se 

D = d,d* / ld, -o9) (1 ) 

assim, se (d«-d3)(<d1 ou d,, então D)) d» ou d-, e portanto se tem uma 

grande ampliação do espaçamento, 

No caso da figura de Moirí de rotação (com Ingulo a ), com 

igual espaçamento (d) de reticulado, como ilustrado na Figura 7B, 

tem-se 

0 « d / 2sen( a /Z) (2) 

com a pequeno tem-se 

D « d / a 
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Combinando os dois efeitos, isto é, quando ocorre uma rotaçlo 

dt Ingulo a com reticulados de diferentes espaçamentos (d, e d<»), o 

distanciamento (0) entre as franjas da figura de Moiré será dado por 

D « d, d» / J d , a • d„a - 2d, d,cos a' (4) 

e para valores pequenos de a tem-se 

D = d.d, /Jíd.-d,) 3 • oad.d» (5) 

Interpretação de diagramas de Difraçao EletrOnica 

P seguir serio feitos alguns comentários com relaçlo a 

interpretaçlo de Diagramas de DifraçSo Eletrônica de Area 

Selecionada (SPD). 

Um SPD pode gerar uma figura constituída por anéis 

concentricos, no caso da área selecionada conter vários cristais com 

orientaçOes diferentes, ou simplesmente por pontos, no caso da área 

selecionada conter um ou alguns poucos cristais. No primeiro caso, 

os ancis slo uma figura de rotaçBo do diagrama de pontos 

çorrespontente, devido a distribuição aleatória dos cristais, dos 

quais a amostra ê composta. Dessa forma será feita uma explanaçío 

para a interpretaçlo de um diagrama de DifraçSo Eletrônica de 

pontos, o que pode ser estendido para o caso de diaqramas de anéis. 

P seqüência de ponlos que se obtém num Oiaqrama de Uifraçlo 

Eletrônica é denominada reticulado recíproco que será definido a 

seguir e justificado posteriormente. 

R cada ponto do reticulado recíproco 6 associado um conjunto de 

planos Chkl) do reticulado real do cristal da sequinte maneira 

(Figura 6): define-st uma origem e passa-se por ela um eixo 

perpendicular ao conjunto de planos (hkl) que se deseja representar; 

toma-se entio o inverso do espaçamento interplanar (1/d„k,) 

correspondente e fixa-se o ponto no eixo, distanciando-o da origem 

deste valor (1/d h h l). Dessa forma pode-se definir todo o reticulado 

recíproco a partir de um reticulado real. 

P seguir será demonstrado como o reticulado reciproco dá uma 

simples e elegante soluçSo para a interpretaçlo de diagramas de 

DifraçSo EletrOnica. 

P Figura 9 apresenta um cristal através do qual passa um feixe 

eletrônico que é difratado pelo conjunto de planos (hkl), sendo \ o 

comprimento de onda associado ao feixe eletrônico e 8 o ângulo de 

difraçlo. Traça-se uma esfera (Figura 10) de raio 1/* centrada no 



ponto ondt o feixe foi difratado no cristal, e constroi-se o 

reticulado recíproco deste cristal com sua origem onde o feixe 

eletrônico original corta a esfera apôs ter passado pelo cristal. Os 

pontos do reticulado reciproco que surgirão no diagrama de Difraçlo 

Eletrônica serio aqueles que forem cortados por essa esfera, 

conhecida como esfera de Ewald. Essa construção qeomética representa 

a lei de Bragg, pois pela Figura 10 tem-se que a distância da origem 

atê o ponto cortado pela esfera é de 1/dhh, (por definição do 

reticulado reciproco), mas levando-se em conta que o raio da esfera 

é 1/X tem-se que esta mesma distância (1/d„i.i) será 

1 /d„k, = (2 sen 0 ) I X (6) 

ou ainda 

X = 2 dnk, sen 6 (7) 

que 6 a lei de Bragg. 

Para se correlacionar o distanciamento entre os pontos do 

diagrama de OifraçSo Eletrônica e o espaçamento interplanar 

correspondente, é necessária a obtenção de um parâmetro denominado 

constante de câmara. 

A Figura 11 apresenta esquematicarne te um feixe eletrônico 

incidente juntamete com o difratado, desta fiqura tem-se 

R / L * tg 2 8 (6) 

onde R é a distSncia entre o centro do diagrama e o ponto a ser 

analisado, 2 9 é o ângulo que o feixe difratado faz com o incidente 

e L. a distSncia entre o cristal e o diagrama,' se nSo houvesse 

nenhuma lente entre eles, o que significa uma distância variável 

pelas lentes. Mas no caso da difraçâo eletrônica tem-se que & é 

muito pequeno e portanto 

tg2 e * sen2 9 = 2 send (9) 

assim, substituindo (9) em (5) tem-se 

R/L « 2 senO (10) 
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substituindo ainda a lei de Bragg (7) em (10). t w s e 

R/L * X/ d**, 111) 

ou ainda 

AL = R d,.fc, <12* 

onde AL ê o que se denomina constante de câmara. 

Essa constante de cSmara se obtém através de uma calibraçto com 

um material de parâmetros cristalinos bem conhecidos, nesta tese foi 

utilizado o ouro. 

R preparação do ouro i feita evaporando-se este metal sob alto 

vácuo sobre uma película de parlôdio, de forma que se obtém uma 

película de ouro policristaiina, cujo Diagrama de Difraçio 

Eletrônica fornece anéis de indexação bastante conhecida. 0 ouro 

pertence ao sistema cristanino cúbico de faces centradas, e portanto 

possue uma relaç&o entre o espaçamento interplanar dhkl e os índices 

hkl dada por 

d**, « » / \h* • k* • Ia (13) 

onde as4,070ã». 

Substituindo (13) cm (12) obtém-se 

A L » Ra / «Jh* • k» • l* (14) 

onde R é o raio de um anel medido no diagrama de Difraçio Eletrônica 

e hkl s9o os índices correspondentes a este anel. Como' sío vários os 

anéis obtidos num diagrama, uma média pode ser' tirada dos vários 

valores de U obtidos. 

Obtida assim a constante de câmara, pode-se através da equaçto 

(12) correlacionar a distância (R) entre o ponto a ser analisado • o 

centro do diagrama e o distanciamento interplanar (dhki) 

correspondente, em qualquer diagrama obtido nas mesmas condições do 

equipamento. 

Relações topotáticas 

Em algumas reações químicas envolvendo sólidos cristalinos, 

como Já foi dito, a estrutura cristalina original é parcialmente 

tf Apesar da unidade de comprimento adotada pelo Sistema 
Internacional ser o nanometro, para dados cristslográficos strá 
adotado nesta tese o Angstron (1nm * 10Ô), por ainda ser a unidade 
mais fraquentemente encontrada na literatura nesta área. 
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aantida • desta íor» a estrutura «• a orienlaçlo cr 1st alográf lea do 

Material original pode controlar a orientaçlo, e atsao a natureza do 

produto. Dois diferentes graus de controle estrutural podea ser 

distinguidos: epitaxia. que é ui efeito bidiaensional, e topotaxia. 

que ê ua efeito tridimensional. 

0 terão topotaxia é usado para toda a rcaçlo quiaica envolvendo 

substlncias sólidas cristalinas onde o produto aantea orientaçio 

cristalina coa relaçlo ao reagente. Maiores detalhes a respeito de 

topotaxia podea ser obtidos na referência (16). 0 que é chaaado. 

especificaaente, de relacdes topotiticas slo tnqulos aedidos entre 

orientações de planos cristalográficos do reagente. devidaaete 

indexados, coa planos do produto da reaçlo. 0 tipo de notaclo que 

sera utilizada nesta tese será 

(hkl )„~(hkl), * » 

onde thkl) slo os índices de Miller correspondentes a ua dado 

conjunto de planos do produto (P) ou reagente (R), c x é o aenor 

fngulo aedido entre estas direç&es, dado ea graus; assia, os tngulos 

aedidos serio seapre aenores ou iguais a 90°. 

B - Difraçlo de Raios-X 

Muitos aateriais e rochas, coao as arqilas, so podea ser 

obtidos coao ua conjunto de pequenos cristais orientados ao acaso; o 

Diagrama de Difraçlo de Raios-X e entlo chaaado de diaqraaa de p6 ou 

de Debye-Scherrer . 

0 diagraaa de pó pode ser obtido utilizando-se ua difratógrafo 

de Raios-X, operando coa um goniómetro coa contador Geiger e 

registro grifico. obtendo-se entlo ua gráfico denoainado 

Difratograaa de Raios-X; nesse gráfico tem-se em abeissas o Ingulo 

de difraçlo e ea ordenadas as intensidade» dos picos que obedecem a 

lei de Bragg. 

Esse aparelho, como mostra a Figura 12. consta de um cilindro 

oco metálico que é fixado próximo a janela de um tubo de Raios-X. Um 

feixe de Raios-X, de comprimento de onda conhecido, atinge a 

superfície plana do espécimen e é difratado, sendo detectado por um 

contador Geiger que se move a uma velocidade constante de varredura 

em um arco de circulo, cujo centro t o espécimen. 0 contador 



registra graficamcnte, em posição c intensidade. os Inqulos • a 

radiação difratada correspondente. 

0 equipaaiento utilizado nesta tese foi uai Difratòqrafo Philips 

co« radiaçlo K-alfa de Cobre, trabalhando sob tensão de 40kV e 

corrente de 25mR, coei uma velocidade de varredura de 1° por Minuto. 

Foram analisadas por Difraçlo de Raios-X todas as aaostras 

descritas anteriormente e «ais o produto das queiaas realizadas da 

amostra PR entre 600° e 1300°C COM incremento de 50«*C. que serio 

descritas no item 0 deste capitulo. 

R preparaçSo para o estudo por difraçto de Raios-X consistiu •• 

escavar uma lâmina de vidro COM ácido fluoridrico «té uma 

profundidade de 50 a 100 ym e preencher esta cavidade COM o Material 

CM pô, alizando sua superfície COM uai técnica semelhante ao 

"esfregaÇo", o que leva a um grau significativo de orientaçlo basal 

dos cristais lamelares. 

C - Rnálise Térmica Diferencial 

0 método de Análise Térmica Diferencial consiste no aquecimento 

em velocidade constante, de uma substancia termicamente inerte 

juntamente com o solido a ser analisado na forma de pô com a 

granulometria própria ou moido e passado em peneira de abertura de 

malha desejada (normalmente se usa a de abertura de 74 UM, ABNT 

n°200, como foi a utilizada nesta tese), registrando as diferenças 

de temperatura entre o oadrio inerte e a amostra em estudo, em 

funçlo da temperatura, obtendo-se assim gráficos onde as abeissas 

fornecem as temperaturas de aquecimento e as.ordenadas as diferenças 

de temperaturas (desvio do galvanometro), estes gráficos slo 

denominados de curvas de ATD, antigamente chamadas de termogramas. 

Ouando ocorrem transformações endo ou exotérmicas, estas aparecem 

como deflexoes em sentidos opostos nas curvas de RTD. Pela posiçlo, 

forma e intensidade dos picos endo e exciirmicos é possível a 

.dentificaçSo precisa de argilominerais puros; contudo esse método é 

de uso restrito no caso de misturas de argilomincrais devido «o fato 

da posiçlo e da intensidade dos picos das curvas de PTD serem 

alterados pelas misturas. Outro fator que com freqüência altera a 

curva de RTD sensivelmente é a granulometri a da amostra. 

0 equipamento utilizado nesta tese foi construído pela 0P 

Engenharia Industria t Comércio Ltda, modelo RB-12, com velocidade 
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de aquecimento de 12,5°C/min, numa faixa de temperatura entre 20° e 

1000*C. 

Foi efetuada a finalise Térmica Diferencial para todas as 12 

amostras de Pirofilitas descritas anteriormente. 

D - Rnilise Termogravimétrica 

0 Rnilise Termogravimétrica consiste em se aquecer a amostra a 

diferentes temperaturas e obter a perda de massa correspondente a 

cada temperatura de queima. 

Ps queimas foram realizadas em um forno elétrico Sigma coro 

resistência de carbeto de silício, com o mineral depositado 

uniformemente em em cadinhos de Platina, à pressão atmosférica, fls 

temperaturas de queima variaram de 600" a 130Ü"C com incremento de 

100°C. 0 equipamento utilizado nas pesagens foi a Microbalanca MLW 

MP 20, com precisão de 0,01mq. 

Dois parSmetros foram mantidos constantes nessas queimas: a 

quantidade de mineral por unidade de área do cadinho 

(0,57*0,03)mg /mm* e o tempo cie queima de ô horas , isto é, apôs se 

ter atingido a temperatura desejada para a queima, o mineral 

permanecia nesta temperatura durante 8 horas, sendo em sequida o 

forno desligado e o mineral retirado do forno apenas quando atingida 

a temperatura ambiente, t importante notar que cada queima foi 

realizada partindo-se sempre do mineral original, nunca de queimas 

an ter iores . 

Os resultados são colocados na forma gráfica onde as abeissas 

fornecem a temperatura de aquecimento e as ordenadas,.' o resíduo 

percentual de massa após a queima. 

A Pirofilita (A U Q 3 .45iOa-H-,0) possue teoricamente um resíduo 

de massa de 95,00% apôs sua desidroxilaçSo total, assim, valores 

muito abaixo ou muito acima deste indicam a presença de outros 

irgilominerais ou minerais com perdas ao fogo diferentes da 

Pirofilita, como por exemplo a Caulinita ( R U O , • 25Í0-. . 2H--0) , com um 

resíduo de massa de 06,04%. 



E - Termodinâmica 

0 estudo termodinâmico desenvolvido nesta tese visa estimar 

grandezas termodinâmicas da Pirofilita Anidra, tais como entropia, 

entalpia (a 298K) e capacidade térmica molar (em funçto da 

temper atura).devido ao fato desses dados nBo existirem na 

literatura. Isto será feito com base em dados termodinâmicos das 

transformações de fase da Pirofilita mediante tratamento térmico 

entre a temperatura ambiente e 130O°C, obtidos da literatura e pelos 

outros métodos aplicados nesta tese. 

fl grandeza termodinâmica de interesse nesse caso, onde as 

transformações se dto ft pressão atmosférica, é a Energia Livre de 

Gibbs (G). Essa grandeza pode ser dada em funçSo da entropia (5), da 

entalpia ( AH) e da capacidade térmica molar (Cp) do sistema em 

es tudo. 

Considerando-se um dado processo no qual os reagentes interagem 

formando diversos produtos, a uma dada temperatura T, a Energia 

Livre de Gibbs indicará uma situação de equilíbrio quando sua 

variação for nula, indicará uma reaçBo espontânea quando AG<0 e nlo 

espontânea para AG>0. Isso leva ao critério de que a Energia Livre 

de Gibbs deve sempre decrescer para um valor mínimo, e portanto, o 

valor de AG deverá ser o menor em comparação com os outros *AG de 

outras reações também prováveis (isto é, com AG<0) para que a 

reação ocorra preferencialmente. 

Dada uma reação, que no caso desta tese sSo transformações de 

fase (desidroxilaçlo e recristaiizaçSo), a variação de Energia Livre 

de Gibbs ( A G ) será dada por (17) 

T T' 

AG « AH,,* • JACp dT - T A5*„ # - T / ( ^Cp/T) d T í 1 5 ) 

298 296 

onde a letra grega A corresponde à variação de cada grandeza com 

relação aos produtos e reagentes, H é a entalpia e S é a entropia de 

formação, sendo o índice 296 a temperatura (em K) na qual se deve 

tomar cada grandeza e Cp é a capacidade térmica molar em funçto da 

temperatura absoluta (T). 



H capacidade térmica molar em tunfio da tempereatura é 

utilizada nesta tese com uma parametrizaçlo dada por 

Cp(T) » a • bT (16) 

onde a_ e b_ sSo parâmetros determinados experimentalmente. t 

importante notar que a validade dessa equaçSo se restringe a valores 

acima da temperatura ambiente. 

0 método que será utilizado nesta tese constará do cálculo da 

diferença de energia livre de Gibbs para as reações de 

desidroxilaçSo e recristalizaçío da Pirofilita em funçSo das 

grandezas termodinâmicas que se deseja determinar para a Pirofilita 

Rnidra. Esse último composto é um produto na reaçBo de 

desidroxilaçfio e o reagente na reação de recristalizaçao, o que faz 

com que seus dados termodinâmicos (entalpia, entropia de formaçSo e 

capacidade térmica molar) estejam presentes em AG de ambas as 

reaçSes. Obtidas as equaçOes de AG das duas reaçOes citadas, serio 

feitas consideraçQes físicas, levando-se em conta fatos conhecidos, 

tais como a nSo ocorrência de recristaiizaçBo à temperatura ambiente 

e, portanto, o valor de AG referente a esta reaçSo deve ser 

positivo nesta temperatura, considerações estas que levarSo a um 

intervalo de valores plausíveis para as grandezas termodinâmicas 

desej adas. 
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III - RE5ULTRD0S 

Microscopia e Dífração Eletrônicas da Pirofilita de Diamantina 

R Pirofilita de Diamantina (PR), assim como suas respectivas 

queimas, foram analisadas através de Microscopia Eletrônica de 

Transmissão e OifraçSo Eletrônica de Area Selecionada (5P0) com um 

total de cerca de 250 micrografias, através das quais pode-se 

observar os diversos estágios morfológicos e estruturais das 

transformações de fase deste argilomineral, mediante tratamento 

térmico, bem como estabelecer as relações topotáticas entre as 

mesmas, 

fl seguir serSo descritas micrografias, com as respectivas 

caracterizações estruturais, obtidas através da OifraçSo Eletrônica 

da Area Selecionada (SQD) . 

As Figuras 13 e 15 são micrografias da Pirofilita de Diamantina 

original, em diferentes aumentos. 0 Figura 13, microqrafia de menor 

aumento (18.000 X ) , dá uma visSo global da amostra, evidenciando o 

tipo de partículas de que é constituída: placas lame lares de perfil 

irregular, bastante finas, o que se nota pela sua transparência aos 

elétrons, muitas vezes superportas umas as outras, o que gera 

figuras de Moiré com uma certa freqüência, ^esde que se trata de 

material cristalino; uma dessas figuras pode ser observada pela 

indicação da seta grande na própria Figura 13.•Em um aumento maior 
n a Figura 15 (70.000 X) obtem-se a confirmação da descrição dada 

acima, com o surgimento mais freqüente de fiquras de Moiré, como 

indicam as setas grandes. 0 análise estrutural da Pirofilita de 

Diamantina através de 5RD permitiu a medição de três parâmetros 

estruturais da cela unitária: 

a * 5,33 fl 

b * 8,34 R 

e Y * 90,0° 

Um exemplo típico de Diagrama de OifraçSo Eletrônica da 

Pirofilia de Diamantina é apresentado na Figura 14 onde slo 

indicados os eixos a* e b- e alguns pontos são indexados. 



Os produtos das queimas da Pirofilita d* Diamntina entre 600* e 

750*C nlo apresentaram modificações morfolóqicas detectáveis nos 

aumentos em que se trabalhou; nota-se, no entanto. um aumento 

gradativo das áreas cobertas por figuras de Moiré, com • elevaçlo da 

temperatura de queima, como pode ser observado nas micrografias 

subsequentes. Quanto a parte estrutural, nessa faixa de temperatura 

dl queima entre 600°e 750*C, também nlo foi possível constatar 

modificação, isto 6, os parimetros se mantiveram os mesmos, já 

apresentados, dentro da precisSo das medidas realizadas. 

Q Figura 16 apresenta uma micrografia da Pirofilita de 

Diamantina queimada a 600-C com um aumento final de 70.000 X. Nessa 

micrografia observa-se as figuras de Moirê já mencionadas, como 

indicam as setas grandes, e nota-se ainda uma nova formação com 

aspecto rugoso, como indicam as setas médias, que foram denominadas 

por "regiões anômalas", por seu aspecto diferente comparado com o 

argilomineral de uma forma geral. Essas reqiões anômalas surgiram em 

micrografias da Pirofilita de Diamantina original e queimadas entre 

600° e cerca de 1000-C, em uma faixa de aumentos finais entre 16.000 

X e 77.000 X. P análise dessas formações por 50D nSo levou k uma 

diferenciaçlo cristalográfica em relaclo ao argilominera l 

Pirofilita. 

0 Figura 17 mostra uma micrografia do argilominerai queimado • 

650**C com um aumento final de 70.000 X; nela nofca-se as fiquras de 

Moirê indicadas por setas grandes e uma regüo anômala apontada por 

setas médias. 

Qs Fiquras 16 e 19 apresentam micrografias da Pirofilita dl 

Diamantina queimada a 700»C, com um aumento final de 77.000 X; ambas 

se referem a uma mesma partícula cristalina, tendo sido a Fiqura 16 

obtida na modalidade de campo claro e a Figura 19 na modalidade de 

campo escuro. Esse par de micrografias são complement ares em termos 

dt informações pois na Figura 16 praticamente nlo se observa figuras 

dt Moiré, enquanto que na Figura 19 tem-se a evidência de alqumas 

delas, como indicam as setas grandes. 

Q Figura 20 fornece uma micrografia do argilomineral queimado a 

70O°C com um aumento final de 270.000 X. Nessa micrografia observa-

se uma figura de Moiré, como salienta o círculo e, indicadas por 

setas finas, nota-se uma f 'inação com aspecto de "manchas com perfis 

irregulares* sobre as placas lamelarcs típicas da Pirofilita de 

Diamantina; essas manchas irregulares poderio ser melhor observadas 

ni micrografia da Figura 22. Esse novo tipo de formação surgiu na 

faixa de temperatura entre 700-C e 100O°C, sendo que a SPD obtida 
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destas manchas irregularesnlo nlo levou a uma diferenciaçlo 

cristalografica do mineral Pirofilita. 0 Diagrama de Difraçlo 

Eletrônica da r e g ü o fornecida na Figura 20 é apresentado na Fiqur a 

21, onde se pode identificar a presença de três diagramas 

superpostos de Pirofilita. como indicado através dos eixos b" no 

próprio diagrama, sendo que dois deles formam um angulo de 28 a entre 

si. Esse tipo de superposição leva a ocorrência de figuras de Moiré 

que devem estar presentes na r e g ü o selecionada para a DifraçSo 

Eletrônica. Como visto anteriormente, a equaçSo referente ao 

espaçamento (0) entre duas franjas da figura de Moiré de rotaçlo de 

reticulado cristalino é dada por (52): 

D = d,d» Md,* • d-,3 - Zd.dscos o (4) 

onde a é o ângulo formado entre os dois reticulados, que neste caso 

é dado por a = 2âa; d, e d* sío os espaçamentos interplanares 

referentes aos dois reticulados em questão, que neste caso s3o dados 

por d, « 8,810 e dp * 8,070. Substituindo esses valores na equaçto a 
e 

cima tem-se que D = 18,30, que ampliados 270.000 X (ampliação final 

da micrografia da Figura 20) fornece D' = 0,5mm. Retornando è Fiqur a 

20 nota-se, salientada por um círculo, uma figura de Moiré que em 

média fornece um valor de 0' = (0,6 *_ 0,1)mm, o que está de acordo 

com o valor calculado. Uma ressalva importante a ser feita é a de 

que se for tomado um valor médio para os espaçamentos interplanares 

d*8,840, o resultado nao se altera, o que implica no fato dessa 

figura de Moiré ser, na verdade, devido a rotaçio das placas, e nada 

se pode garantir quanto B presença de diferentes espaçamentos 

interplanares. 

Os Figuras 22 e 23 sío micrografias da Pirofilita de Diamantina 

queimada à 600°C. Na Figura 22 (aumento final de 196.000 X) nota-se 

uma área grande coberta por figuras de Moiré, indicadas por setas 

grandes, enquanto as setas finas apontam as manchas irregulares já 

mencionadas; a análise da SOD da região assinalada nessa figura n8o 

identificou cr istalográficamente nada diferente de Pirofilita. Na 

micrografia da Figura 23 (aumento final de 270.000 X) nota-se uma 

formaçSo diferente das demais até agora descritas: as setas curvas 

indicam 'pontos eletronicamente densos* (melhor caracterizados na 

Figura 32, indicados por setas curvas), enquanto as setas finas 

apontam as manchas irregulares, já descritas, 0 500 da reqilo 

assinalada na Figura 23 levou à identificação cr istalográfica da 

presença simultânea de Pirofilita e de Mulita. 

0 Figura 24 apresenta uma micrografia do mineral queimado è 

850-C com aumento final de 77.000 X. Nessa micrografia tem-se 
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figuras de Moiré cobrindo praticamente toda a placa de Pirofilita 

presente; as setas médias apontam algumas regiSes anômalas. 

Ps Figuras 25 e 26 apresentam micrografias referentes • queima 

da Pirofilita de Diamantina à 900°C. Essas micrografias mostram um 

mesmo par de partículas em campo claro e escuro respectivamente, num 

aumento final de 120.000 X. Na Figura 25 observa-se três formaçSes 

diferentes: cristais aciculares dispostos em direcSo preferencial, 

como mostram as setas pequenas; pontos eletronicamente densos, 

indicados por setas curvas; e regiões anômalas apontadas por setas 

médias. R Figura 26, na modalidade de campo escuro, salienta os 

cristais aciculares confirmando sua cristalinidade, como mostram as 

setas pequenas; e onde, em campo claro existia uma regilo anômala, 

tem-se uma figura de Moiré, como apontam as setas grandes, o que 

também confirma a cristaiinidade desta morfologia, jé identificada 

anteriormente através de 5QD como nada além de Pirofilita. R 

micrografia da Figura 27, também referente a queima de 900-C, com um 

aumento final de 462.000 X, apresenta uma regilo onde as manches 

irregulares se confundem com os pontos eletronicamente densos 

descritos anteriormente, como indicam as setas curvas. 

N a Figura 26 é apresentada uma micrografia da queima da 

Pirofilita de Diamantina à 350-C, com um aumento final de 63.000 X. 

Nela observa-se boa parte da área do mineral coberta por figuras de 

Moiré e uma região com pontos eletronicamente densos, como indica a 

seta curva. 

0 seguir s3o apresentadas algumas micrografias referentes a 

queima à 100O°C do argilomineral em estudo, esta • temperatura é 

bastante importante em se tratando do estudo termodinâmico realizado 

nesta tese, pois é tomada como a temperatura na qual a reacSo de 

recrist aiizaçSo passa a ser mais provável de ocorrer do que a reaçlo 

de desidroxi l açSo. P FJL£UJ;J 29 mostra uma'micrograf i a com aumento 

final de 70.000 X, nela observa-^e unia morfologia caracterizada por 

fibras curtas orientadas em direções preferenciais, que 

freqüentemente formam ângulos de 120°, como indicado na Figura. Na 

Figura 30Q, com aumento final de 70.000 X nota-se uma regiSo com 

pontos eletronicamente densos, indicada por setas curvas, e fibras 

curtas em direções preferenciais juntamente com cristais aciculares 

espalhados por toda a partícula da micrografia. 0 Figura 30B 

• apresenta uma ampliaçlo da regiSo assinalada por um quadrado na 

Figura 300, com um aumento final de 140.000 X. Essa regiSo salienta 

os pontos eletronicamente densos se confundindo com as fibras curtas 

já descritas anteriormente. Os Figuras 300 e B apresentam as fibras 

em direções preferenciais formando ângulos de 120°, como indicam as 



Figuras. fl Figura 31 «ostra uaa «icrografia COM um iuainto final de 

216.000 X onde se observa aorfologicamente as «anchas irregulares 

localizadas no centro da partícula; uma regilo de pontos 

eletronicamente densos, apontada pelas setas curvas; fibras curtas 

ea> direções preferenciais, f o raiando por vezes o tngulo de 120°, 

indicadas por setas grossas; e cristais aciculares de perfil «ai 

definido, co«o aponta» as setas pequenas. A 5RD referente » 

partícula da Figura 31 levou a identificação cr istalogrlfica da 

presença simultânea de três fases: Firofilita. Mulita e 

Cristobalita, sendo que este últino Mineral se apresenta na foraa 

criatalina designada por B , referente a for«a cristalina de alta 

temperatura. 

B Figura 32 apresenta uma «icrografia da quei«a do 

argilo«ineral a 1050-C, co« UM auwento final de 70.000 X. Nela 

observa-se u«a partícula completamente coberta pelos pontos 

elctronicanente densos, COMO indica» as setas curvas; as setas 

grossas aponta» u«a outra partícula coberta pelas fibras curtas ei» 

direcOes preferenciais fazendo entre si o ingulo de 120**, COM alguns 

cristais aciculares. 

fl seguir sto apresentadas algunas «icrografias relativas a 

queima à 1100-C da Pirofilita de Diamantina. R Figura 33, COM um 

aumento final de 55.000 X, mestra partículas cobertas pelas fibras 

curtas em direções preferenciais, com o Ingulo de 120° presente, e 

algumas regiOes de pontos eletronicamente densos, como indicam as 

setas curvas, fl Figura 34 apresenta, da mesma forma que a Figura 33, 

as fibras curtas em direções preferenciais,também formando Ingulos 

de 120°, com uma ampliaçlo Maior, 70.000 X, tendo ainda alguns 

cristais aciculares, como indicam as setas pequenas. R Figura 35 

mostra ainda o mesmo tipo de formaÇlo da Figura 34, com um aumento 

final Üfê T9O.00Õ' t; iiíiRdò indicado por setas pequenas alguns 

cristais aciculares. fl SPD da regi3o assinalada na Figura 35 levou 9 

identificaçSo cr istalogrifica de Mulita. 

Oa queima a 1200*C do argilominerai em estudo, slo apresentadas 

três micrografias. fl Figura 36. com um aumento final de 60.000 X, 

«•fira uma partícula contendo cristais aciculares em direcOes 

preferenciais, como indicam as tetas pequenas; as setas grossas 

apontam para uma regilo de fibras curtas em direções preferenciais, 
0 Figura 37. con um aumento final de 70.000 X, apresenta uma 

partícula coberta pelas fibras curtas em direções preferenciais, 

formando por vezes o Ingulo de 120°, com eventuais cristais 

aciculares, como indicam as setas pequenas. R Figura 30, com um 

aumento final de 196.000 X, mostra a mesma morfologia da Figura 37 



CO* urn luacnto aaior, Mantendo a presença do Ingulo de 120 A. f) Sflu 

da regilo assinalada na Figura 36 levou a identificaçlo 

cristalogréfica de Hulita. 

B Pioura 39 apresenta una micrografia da Pirofilita de 

Diamantina queimada a 1250*C. con um aumento final de 60.000 X. 

Nessa micrografia observa-se cristais aciculares dispostos ca uma 

dada direçlo. coaio mostram as setas pequenas, as setas grossas 

indica* fibras curtas ta direções preferenciais, con a presença do 

tngulo de 120°, juntamente coa alguns cristais aciculares. 

R seguir sto apresentadas micrografias da queima do 

argilomineral a 1300*C. Rs Figuras 40 e 41, COM un aumento final de 

70.000 X, sao referentes a mesma regilo em campos claro e escuro 

respectivamente; na Figura 40 observa-se os cristais aciculares jà 

bem formados e na Figura 41, o brilho de alguns deles, privilegiados 

pelo cumprimento da condiçlo de Bragg, acusam sua alta 

cristalinidade. ft 5RD referente a regilo das Figuras 40 e 41 levou a 

identificação cristalogréfica de Mulita e Cristobalita. Na Figura 

42. com aumento final de 424.000 X, nota-se cristais aciculares jé 

bem formados e crescidos. R SR0 da regilo assinalada na Figura 42 

levou a identificaçlo cristalogréfica de Mulita. 

R seguir serio descritos resultados mais abrangentes levando-se 

em conta todo o conjunto de diagramas de Difraçlo Eletrônica de Arca 

Selecionada obtidos . 

Inicialmente será apresentada a ocorrtncia de cada mineral nas 

temperaturas de queima, identificados por Difraçlo Eletrônica. 

Na Tabela I é apresentada a ocorrência percentual de cada 

mineral para cada temperatura de queima, a'qual se obteve tomando-

se, para cada temperatura, o número de vezes que o dado mineral foi 

identificado e dividindo-se pelo número total de SQD realizadas 

naquela temperatura. Nota-se que é comum se ter a identificaçlo 

cristalogréfica de mais de um mineral em um único diagrama, o que 

faz com que i soma dos percentuais em cada queima dí, muitas vezes, 

um número maior que 100. Uma observaçlo import amte é o fato de se 

ter considerado, para efeito de construçlo dessa Tabela, as 

temperaturas de queima apenas de 100* em 100°C, incluindo o* 

diagramas referentes ès queimas intermtdiérias na queima 

imediatamente anterior, isto é, a linha da Tabela I referente a 

temperatura dt queima de 700"C engloba os Diagramas de Difraçlo 

Eletrônica das queimas de 700° e 750-C. 



R seguir será dada u m suwula da seqüência de transformações 

•orfologicas observadas por MET associadas a estrutura de cada 

•orfologia, identificada por 5RD. 

fl Pirofilita de Diamantina é constituída por placas lame la res 

finas de perfil irregular e contornos angulares, muita vezes 

superpostas umas as outras formando figuras de Moiré (Figuras 13 e 

15). Rs "regiões anômalas* (identificadas por setas médias na Figur a 

16) aparecem também no argilomineral original (sem tratamento 

térmico) e a SRD desta morfologia não acusa nada além de Pirofilita. 

Rs "manchas irregulares" (apontadas por setas finas na Figur a 

22) surgem a partir da queima de 700°C e a analise por 5RD desta 

morfologia também não acusa nada além de Pirofilita. R Figura 43 

apresenta uma micrografia da Pirofilita de Diamantina queimada à 

750°C, com um aumento final de 70.000 X, onde se observa "manchas 

irregulares" se confundindo com uma região anômala, como é 

salientado no circulo. 

0 aumento de regiões cobertas por figuras de Moiré com a 

•levaçlo da temperatura de queima (entre 600° e 1000°C) não deve ser 

considerado como uma modificação morfológica, mas é um fato que deve 

ser levado em consideração na discussão no capítulo IV. 

Os "pontos eletronicamente densos" (indicados por setas curvas 

na Figura 32) surgem a partir de 800°C e a análise por 5RD deste 

tipo de morfologia acusa a presença cristalográfica simultânea de 

Pirofilita, Mulita e Cristobalita. 

Rs 'fibras curtas em direções preferenciais", formando com 

freqüência ângulos de 120° entre elas (cobrindo praticamente todas 

as partículas da Figura 33), surgem a partir de 900*^. Na Figura 30B 

os pontos eletronicamente densos se confundem com essas fibras 

curtas em direções preferenciais. Essa última morfologia guando 

analisada por SRD acusa a presença cr istalográfica de Mulita e 

eventualmente Pirofilita e Cr istobalita. 

Finalmente os cristais aciculares em tamanhos variando em média 

entre 40nm (Figura 25) e ôOnm (Figura 42) ocorrem, com freqüência, 

juntamente com as fibras curtas em direções preferenciais, como 

exemplifica a Figura 37. e, portanto, surgem a partir de 900&C. R 

análise por 5RD desses cristais aciculares, isolados das fibras 

curtas em direções preferenciais, levou è identificação 

cristalográfica de Mulita e eventualmente Cr istobalita . 
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Essa correlação da morfologia com a temperatura e a 

idtntificaçío cristalográfica correspondente por SRO, estlo 

sintetizadas na Tabela II . 

Um detalhe a ser notado com relaçSo a Cristobalita é o fato de 

nío se ter observado nenhuma morfologia específica que se pudesse 

associar a este mineral. Nas vezes em que a Cristobalita foi 

detetada cr istalogrificamente por 5PD, as regiões setecionadas nío 

apresentaram morfologias que caracterizassem este mineral, nos 

aumentos estudados. 

Um ponto importante a ser ressaltado ê o fato de nSo se ter 

transformações morfolôgica e cr istalográfica muito estanques, com a 

elevação da temperatura, isto é , em uma mesma micrografia, e 

portanto em uma mesma queima, pode-se observar várias etapas 

morfológicas e cristalográficas diferentes, como indica a F i qura 32 , 

onde tem-se os pontos eletronicamente densos, as fibras curtas em 

direções preferenciais com pequenos cristais aciculares incrustados 

nelas. Esse fato dificulta o estudo no sentido de mascarar a 

evoluçSo das transformações de fase, quando se tem poucas 

micrografias e 5P0 analisadas, mas enriquece no aspecto em que 

possibilita a obtenção de relações topotáticas destas tranformações . 

Assim do estudo das queimas da Pirofilita de Oiamandina por 

DifraçSo Eletrônica obteve-se ainda algumas relações topotáticas que 

sSo apresentadas na Tabet a III, sendo que a forma de medição destas 

relações é descrita no capítulo II desta tese. Um exemplo da 

obtençSo de relações topotáticas é apresentado na Figura 44 , onde se 

tem um diagrama de DifraçSo Eletrônica da Pirofilita de Diamantina 

queimada a 1000°C, onde a identificação cr istalogáfica acusou a 

presença de Mulita e Cristobalita. Plguns pontos estSo indexados • 

assinalados com as letras M e C, significando a procedência dos 

minerais Mulita e Cristobalita respectivamente. Os ângulos medidos 

nesse diagrama foram 

(110)„A(111 )c*63° 

<110)„-(ZZ0)C=62» 



B - DifraÇSo de Raios-X das 12 amostras de Pirofilita. 

Rs 12 amostras de Pirofilita. juntamente com as queimas da 

Pirofilita de Diamantina (PR), foram estudadas através de Oifracto 

de Raios-X pelo metido do pô. 

R amostra PR apresentou, além dos picos típicos da Pirofilita, 

alguns picos da Caulinita, que desapareceram completamente a partir 

da queima a 600-C. Rs queimas sucessivas da amostra PR, até a 

temperatura de 1050"C nto apresentaram modificaçlo com relaclo è 

queima de 600°C. Na amostra PR queimada a 1100°C observou-se ainda • 

presença de Pirofilita juntamente com Mulita; na queima à 1150-C 

constatou-se apenas Mulita e de 1200" a 1300-C identificou-se Mulita 

juntamente com Cr istobalita. 

Rs amostras PB, PC, PD, PE e PI, da mesma forma que PR, 

apresentaram alquns picos referentes a Caulinita numa intensidade 

menor que os da Pirofilita, sendo que na amostra PI ainda apareceram 

alguns picos da Boemita. Rs amostras PF, PG e PH foram identificadas 

como Pirofilita com alguns picos de Quartzo. Rs amostras PJ e PL 

levaram a identificaçSo de Pirofilita com um pequeno teor de 

Rectorita*, enquanto a amostra PK foi identificada como Rectorita 

wum um pequeno teor de Pirofilita. 

Esses resultados referentes a DifraçSo de Raios-X foram 

sumarizados na Tabela IV. 

C - Rnálise Térmica Diferencial das \2 amostras de Pirofilita. 

Rs 12 amostras de Pirofilitas foram também analisadas por 

Rnálise Térmica Diferencial (RTD). R curva referente a amostra PR é 

apresentada na Figura 45, esta curva é tipica do argilominera l 

Pirofilita, na faixa de temperatura em que esta análise abrange. Na 

abscissa tem-se a temperatura em *C e na ordenada as variaç5es de 

temperatura da amostra com relaçlo » referência, sendo que ordenadas 

positivas representam reaçdes exotérmicas e ordenadas negativas, 

reaçdes endotérmicas. 

* Rrgilomineral interestratifiçado consistindo de camadas de 
Pirofilita separadas por camadas de moléculas de água ou camadas d* 
Pirofilita intercaladas por camadas de Vermiculita, n8o constituindo 
na verdade, um novo mineral (ver referência (12)). 



A Miliaria das curvas apresentara» uaa banda exotéraica entre a 

teaperatura aabiente e 300*C. coao exeaplifica a curva da Figura 45. 

Na Tabela » slo apresentadas, para cada uaa das 12 ««ostras de 

Pirofilita. a faixa de teaperatura da banda endotéraica. o pico 

correspondente a esta banda e outros picos eventualaente existentes. 

As aaostras PA, PB, PC. PD. PE. PH. PJ e PL possuea uaa curva 

de PTD típica de Pirofilita: pico endotéraico largo e de baixa 

intensidade, foraando na verdade uaa banda. Coao aostra a Tabela V. 

os picos se dlo a diferentes teaperaturas. 

Rs curvas de ATD das aaostras PF e PG apresentaa superpostos a 

banda endotéraica, ua pequeno pico taabéa endotéraico às 

teaperaturas de 550»C e 520-C respectivaaente, coao indica a Tabela 

V; esse pico nlo se encontra ea curvas típicas de Pirofilita 

descritas na literatura. 

A aaostra PI apresenta uaa curva de PTD coa ua pico exotéraico 

à teaperatura de 990*C. aléa de dois picos na banda endotéraica, 

coao aostra a Tabela V. curva nlo típica para a Pirofilita. 

A aaostra PK apresentou uaa curva de ATD coa a banda 

endotéraica deslocada para teaperaturas aenores e ua pico taabéa 

endotéraico bastante agudo e intenso a 900-C, curva bastante atípica 

para a Pirofilita. 

D - Analise Teraogravimétrica das aaostras PA e PI 

A Analise Teraogravimétrica foi realizada ea duas aaostras de 

Pirofilita: PA c PI. Os resultados slo apresentados na Figura 46 

onde slo apresentadas duas curvas, a continua, referente a aaostra 

PA e a tracejada , referente a aaostra PI, sendo que a ordenada 

fornece a massa residual do mineral apôs a.queima, em percentual, e 

a abscissa indica a teaperatura de queima em -C. A reta paralela ft 

abscissa traçada no ponto 95,0% é referente ft perda de massa no caso 

da desidroxilaclo completa de uma Pirofilita pura, isto é, uma 

molécula de Pirofilita Anidra possue 95,0% da massa de uma molécula 

de Pirofilita. 

0 erro referente aos valores percentuais de massa slo: 0,02 

para a amostra PA c 0,01 para a amostra PI e a imprecislo associada 

ft temperatura é de 20°C. 



E - Teraodinlaica 

COMO visto no capitulo I! desta tese. o objetivo desse estude 

teraodinlaico é o de estiaar a entropia de foraaçlo, a entalpia e a 

capacidade téraica aolar da Pirofilita Anidra, coa base nas 

diferenças de Energias Livres de Gibbs das reaçSes de transforaaçSes 

de fase da Pirofilita; a seguir serê calculada a diferença de 

Energia Livre de Gibbs, dada pela equaçlo (IS), para as 

transforaaçOes de fase da Pirofilita decorrente da elevaçlo da 

teaperatura 

6S0«-Õ50*C 

RlaO3.4SiOT.H3O •fiUO, .4510^ • m O (17) 

Pirofilita Pirofilita Anidra Vapor d'agua 

1000-C 

3(RUO,.4SiOQ) - »»3Rl»0,.25i03 • 10(5iOa) (16) 

Pirofilita Anidra Mulita Cristobalita 

As diferenças de Energia Livre de Gibbs serio expressas ea 

funçlo da teaperatura (T), da entalpia de foraaçlo ( AH) c da 

entropia (S) da Pirofilita Anidra à 296K. 

Inicialaente será calculada AG» para a desidroxilaçto da 

Pirofilita, referente a equaçlo (17); reescrevendo -a equaçlo (15) 

tem-se 

T T 

A6 * AHa,« * /ACp dT - T AS,,. - T / ( ACp/T) dT (15) 

29A 29Ô 

onde &H.,»* « AH„0 • AHM3„ - AH>, 

ACp » Cp»0 • Cp„»o - Cpr. (19) 

AS»*» « S?0 • SHSO " Sp 1 

sendo os índices Pi, PD e H*0 referentes è Pirofilita, Pirofilita 

Anidra (Pirofilita Desidroxilada) e ao vapor d'agua, 

respectivamente; por simplicidade, foi omitido o índice 296 relativo 

ft temperatura psdrlo dc 296K das entalpias e entropias. 

http://RlaO3.4SiOT.H3O


Utilizando valores da label a VI para essas grandezas, tem-se 

A > W * A H 

A H M a o = -242.000 J/mol 

A H M « -5.647.100 J/mol 

Cpco * a • b T 

Cp„ao = (30,0 t 10,7x10-aT) J/mol.K (20) 

Cp„, « (105,6 • 678,18x10-»T) J/mol.K 

5PO = S 

5 „ 3 0 = 188,d J/mol.K 

S P I * 237 J/mol.K 

Assim, para a desidroxilaç3o da Pirofilita, tem-se 

AG,(T, AH,a,b,5) * 5.405.100 • AH * 

• / (a - 75,6 • (b - 667,48x10-*) T) dT - T (S - 48,2) * 

298 

/ 
T I (<» - 75,6) T-» • b - 667,48x10-») dT 

298 

(21) 

portanto 

AG,(T, AH,a,b,S) » 5.457.266 • AH - 298 a - 44.402 b • 

• (-657,01 • 6,70 a • 298 b - 5) T • 

• (333.74x10-» - 0,5 b) T» • (75.6 - a) T InT 

sendo esta equacSo referente 6 desidroxilacSo da Pirofilita 

(22) 

P seguir será calculada AG,, para a recr i stal izaçlo da 

Pirofilita, referente a equacSo (21), onde as variáveis da equaçlo 

(15) passam a ter os seguintes valores 
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AHa,« * àH„ u • 10 A H C ^ - 3 AH,.* 

&Cp = Cp*M • 10 Cpcr- - 3 Cp** (23) 

A S „ * « S N u • 10 Ser - 3 S*o 

sendo os índices Mu e Cr relativos a Mulita e a Cristobalita 

respectivamente; o índice 298 referente a temperatura padrto das 

entalpias e entropias foi omitido por simplicidade. 

Utilizando-se valores extraídos da Tabela VI, tem-se 

A6n(T, AH.a.b.S) » -16.607.666 - 3 A H • 894 a • 133.206 b • 

• (5.773,4 - 20,09 a - 894,0 b • 3 S) T • 

• (1,5 b - 84,54x10-=) T» • (3 a - 954,90) T InT (24) 

Dessa forma tem-se A6 X e A G n referentes a desidroxi laç&o e • 

recristalizaçSo da Pirofilita, expressas pelas equaç0es (22) e (24) 

respectivamente. Essas equações s3o expressas em funçSo das 

variáveis A H, 5 e dos parâmetros a e b da capacidade térmica molar 

da Pirofilita Rnidra. SerSo feitas a seguir algumas considerações 

físicas com base na literatura, com a finalidade de se determinar 

intervalos plausíveis para cada uma das grandezas termodinâmicas 

mencionadas da Pirofilita Rnidra, uma vez que n3o existem esses 

dados experimentais na literatura. 

Inicialmente se deve lembrar que a reaçSo de desidroxilaç3o, 

equaçSo (20), é endotérmica e, portanto, o valor de sua entalpia de 

reaçSo ( AH d o.) deve ser positivo 

AH*.. » A H „ 0 • Ú H „ „ - A H „ , (25) 

portanto 

AH,«> > AH,,, - A H M a n (26) 

assim 

A H > -5.405.100 J/mol (27) 

Brindley (05), em 1963, constatou através de Análise Térmica 

Diferencial que a reaçSo de desidroxilaçSo da Pirofilita, dada pela 

equaçSo (20), ocorre na faixa de temperatura entre 650» e 850*C e 

que a recristaiizapSo da Pirofilita Anidra em Mulita e Cristobalita, 

dada pela equaçSo (21), se dá numa faixa muito estreita, em torno de 

1000°C. Isso implica que A G ( deve ser menor que AG x t no intervalo 

de temperatura entre a ambiente e 10Ü06C, temperatura a partir da 



qual Â G I I deve ser menor que Aü, , pois isto implica no fato da 

reação de reccistal ização ser mais provável de ocorrer comparada com 

a reação de desidroxilação. Esquematicamente se tem 

AG Z < AG I f AG| : & G n AG, > AG I Z 

— I 1 
T..b 1000-C 

Oessa forma tem-se que as curvas AG, e AG,, devem se cruzar a 

1000-C, isto 6, è I273K. Rssim, igualando as equações (22) e (24) 

para T=1273K tem-se 

a * (23.935.277 • 4 A H - 5.092 5 - 1.901.250 b) / 3.491,7 (26) 

Considerando agora o fato da reação de recristaiização da 

Pirofilita Anidra em Mulita e Cristobalita não ocorrer a temperatura 

ambiente, isto implica em que AG,, a T=296K deva ser positivo, 

assim, tomando a equação (24) para T=29ÔK e impondo ser maior que 

zero, tem-se 

A H < (894 5 - 16.515.656) / 3 (29) 

Rnalisando as inequações (27) e (29) na forma gráfica, tem-se 

como solução a região uniformemente hachuriada na Figura 47, 

delimitando um valor mínimo para a entropia (5-336 J/mol.K). Notar 

ainda que nessas condições AG, é necessariamente negativo & 

temperatura ambiente (296°C), pois considerando AG,(298)>Ü tem-se, 

através da equação (22) 

A H > 2SÔ 5 - 5.419.464 (30) 

desigualdade que, graficamente se encontra assinalada por pontos na 

Figura 47, e possue intersecção nula com a- região anteriormente 

mencionada. 

Uma imposição adicional que deve ser feita é a de que a e b 

sejam positivos, pois se a<0, ter-se-ia tempereturas onde Cp<0, o 

que não tem sentido físico; se b<0 ter-se-ia o decréscimo de Cp com 

o aumento da temperatura, o que não é cornunmente observado em 

argilominerais. Assim, tomando a equação (26) tem-se 

23.935.277 • 4 A H - 5.092 5 - 1.901.250 b > 0 

ou b < (23.935.277 • 4 A H - 5.032 5) / 1.901.250 (31) 



mas b > O, portanto 
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0 ( b < (23.335.277 t 4 AH - 5.092 5) / 1.301.250 (32) 

Essa inequaçSo deve ser analisada em três dimensões desde que 

tem-se três variáveis. Tomando seu lado direito como uma funclo de 

duas variáveis Z ( A H , 5 ) , tem-se 

Z( A H . 5 ) = (23.335.277 • 4 AH - 5.092 5) / 1.901.250 (33) 

Essa funçSo é a equação de um plano que corta o plano definido 

por ( AH,5) na reta tracejada na Figura 48, sendo que as inequacBcs 

(27), (23) e (32) slo satisfeitas simultaneamente na regiSo 

assinalada por pontos nesta mesma figura. Essa regiSo, na verdade, é 

tridimensional com o formato de uma pirâmide, como indica a Fiqur a 

13-

Q regiSo tridimensional, dada pela Figura 49, fornece um 

conjunto de pontos para cada um dos quais está associado um valor de 

5, um valor de A H e um valor de b, ficando assim o parSmetro a_ 

completamente definido pela equaçSo (20). Os intervalos máximos 

permitidos por essa regiSo para cada uma das grandezas mencionadas, 

slo dados a segui r 

-5.405.100 < AH < -5.359.000 J/mol 

336 < 5 < 491 J/mol.K . (34) 

0 < b < 317x10-» 

estando estes valores vinculados entre si pelas inequaçSes (27), 

(29) e (32) e o parâmetro £ definido pela equaÇ&o (28). 

Tomando um ponto próximo ao centro da regiSo indicada na Figura 

49 tem-se 

5 = 415 J/mol.K 

A H « -5.362.000 J/mol 

assim 0 < b < 155x10-» 

tomando b « 77x10-* 

pela equaçSo (28) a * 42 
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substituindo estes valores de 5, AH, b e » nas equaçdes (22) e (24) 

teu-se AGr • AGCC dados pela Figura 50. Dessa forma tem-se ue 

txtaplo de duas curvas das diferenças de Energia Livre de Gibbs 

referentes as reacVes de desidroxilaçSo da Pirofilita (curva 

contendo un Mínimo) e de recristalizaclo da Pirofilita Rnidra em 

Mulita e Cristobalita (curva contendo um máximo). 



IV - DI5CU55X0 

R curva de Análise Térmica Diferencial (RTD) da amostra PP 

apresentada na Figura 45 é uma curva bastante típica da Pirofilita 

(excetuando a banda exotermica até 300°C, que seré comentada mais 

adiante), onde uma banda endotérmica mal definida e de baixa 

intensidade se extende em uma larga faixa de temperatura, neste caso 

entre 560° e além de 1000*C. Pela literatura sabe-se que em uma 

curva de PTO de Pirofilita onde se atinja temperaturas superiores a 

1000°C, observa-se um pico exotérmico agudo e intenso; esse pico, 

segundo Brindley (05), se dá a 100O°C, sendo que no caso da amostra 

PR esta temperatura deve ser um pouco superior, pois a 1000°C a 

banda endotérmica ainda está presente. R banda endotérmica que surge 

em todas as curvas de RTD das 12 amostras de Pirofilitas (ver Tabet a 

V), corresponde ft reaçlo de desidroxilaçlo deste argilomineral e o 

pico exotérmico, citado acima, se refere h reaçlo de recris talizaçlo 

da Pirofilita Anidra em Mulita e Cristobalita. 

R maioria das curvas obtidas possuem uma banda exotermica entre 

a temperatura ambiente e 30O°C. Essa banda poderia ser justificada 

alegando-se haver material orgânico contido nas amostras, o que gera 

este tipo de deflexlo, mas a alvura das amostras praticamente 

descarta esta suposicto. Um fato mais concreto que corrobora com a 

nlo existência de material orgânico nas amostras é a análise química 

da amostra PR, denominada Pirofilita I (Diamantina) na referência 

(57). Rssim, qualquer pico ou banda na faixa de temperatura entre a 

ambiente e 300°C está sendo considerado como um artefato de operaçlo 

do equipamento. 

Observando a Tabela u, nota-se uma variaçlo considerável na 

temperatura onde se observa o máximo do pico de desidroxilaçlo da 

Pirofilita. Isto provavelmente se justifique pela variaçlo na 

granulometria de uma amostra para outra, sendo que amostras contendo 

cristais menores devem possuir picos a temperaturas inferiores, pois 

facilitam a reaçlo de desidroxilaçlo, desde que a maior área 

específica dos cristais menores facilita a eliminaç&o do vapor 

d'agua durante a desidroxilaçlo. 

Rs amostras PR, PB, PC, PD e PE possuem uma curva de RTD 

típica do argilomineral Pirofilita na faixa de temperatura da 

•nálisc; pico pouco dtfinido e de baixa intensidade, formando na 

verdade uma banda. Como indica a Tabela y, os picos ocorrem a 

diftrentis temperaturas, o que sugere uma variaçlo na granulometri a 
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entre as «nostras, R Difraclo de Raios-X dessas ««ostras (ver Tabela 

IV) acusa, além de Pirofilita, uma contaminaçlo de Caulinita, mas, 

devido a nlo alteraçlo das curvas de RTD, o teor de contaminaçlo 

deve ser pequeno; a ordem de grandeza do teor de Caulinita poderia 

ser estimado por RTD de misturas sintéticas desses argilominerais . 

Rs curvas de RTD das amostras PF e PG apresentam 

superposto a banda endotêrmica um pequeno pico também endotérmico a 

temperatura de 550°C e 520°C respectivamente. o que nlo ocorre em 

uma curva típica de Pirofilita. P Difraclo de Raios-X dessas 

amostras indica a presença de uma contaminaçlo de Quartzo em 

Pirofilita, o que provavelmente justifica esses picos nlo previstos. 

R curva de RTD da amostra PH é típica do argilomineral Pirofilita. 

enquanto que a Difraçlo de Raios-X, da mesma forma que para as 

amostras PF e PG, acusa alguns picos de Quartzo. Rssim, a amostra PH 

deve conter um teor de Qartzo menor que as amostras PF e PG. 

R curva de RTD da amostra PI apresentou um pico exotérmico a 

temperatura de 990°C, além de dois picos na banda endotêrmica. R 

DifraçSo de Raios-X dessa amostra indicou a presença de Pirofilita, 

Caulinita e Boemita, sendo que este último mineral, quando puro, 

possue um pico de desidroxilaçSo em RTD a 550°C, o que provavelmente 

explica o primeiro pico (a 600°C) da banda endotêrmica de sua curva. 

0 pico exotérmico a 990°C deve , muito provavelmente, ser devido • 

recristalizaçlo da Caulinita em Mulita, pois, quando pura, a 

Caulinita se recristaliza por volta de 950° a 980«>CI passando pela 

fase Espinélio. 

Rs amostras PJ e PL possuem uma curva de RTD típica de 

Pirofilita, sendo que a DifraçSo de Raios-X destas amostras acusa a 

presença do argilomineral Rectorita, cujo teor deve ser pequeno, 

pois nlo altera as curvas de RTD. R amostra PK apresenta uma curva 

bastante alterada, com a banda endotêrmica deslocada para 

temperaturas menores e um pico também endotérmico agudo e intenso I 

90O°C. R DifraçSo de Raios-X dessa amostra acusa a presença 

predominante de Rectorita com um certo teor de Pirofilita, o que 

justifica uma curva de RTD atípica de Pirofilita para essa amostra. 

R Análise Termoqravimétrica realizada permite um cálculo 

estimativo do teor de contaminaçlo das amostras PR e PI, como será 

visto a seguir. 

R curva contínua da Figura 46, referente a Rnálise 

Ttrmogravimétrica da amostra PR, possue um patamar muito próximo ao 

valor teórico de 95,00% para a Pirofilita pura, o que indica que 

realmente tsta amostra é bastante pura. 



O análise por Difraclo de Raios-X da ««ostra PR acusa a 

presença do argilomineral Caulinita; assim, com a finalidade de 

calcular o teor dessa contaminação, será considerado o valor de 

800°C coao uaa teaperatura de téraino da reaclo de desidroxilaçlo da 

Pirofilita, sendo que a Caulinita é tida coao totalaente 

desidroxilada a teaperatura de 650°C. 

Toaar a teaperatura de Ô00°C coao ji tendo a amostra PQ 

coapletaaente desidroxilada 6 coerente com a Analise Térmica 

Diferencial realizada para esta amostra, onde o pico da banda 

endotérmica, referente a esta reaçSo, se dl-a 820°C, o que significa 

que a partir desta teaperatura deve-se ter apenas Pirofilita ea sua 

forma anidra. 

Dessa forma, tem-se que a massa residual da amostra PQ apôs a 

queima de 800°C « de 94.61% (d,.), sendo que a Pirofilita Anidra 

possue 95,001 (d„) do peso aolccular da Pirofilita e a Metacaulinita 

(Caulinita desidroxilada) possue 66,041 (dc) do peso molecular da 

Caulinita. Para a realizaçlo desse calculo slo necessárias duas 

equaçOes: uma relativa ao fato da massa total (M) de uma dada 

quantidade da amostra ser dada pela soma da massa de Pirofilita (m* ) 

e da massa de Caulinita (mc) presentes 

M = m* • rac (35) 

e outra equação que afirma o mesmo para o caso onde a amostra se 

encontra completamente desidroxilada 

d, M s ciK fiip • demc ( 36 ) 

assim tem-se o sistema de duas equações a duas incógnitas 

m,/M * m c/M s 1 (37) 

dpi»,/M • dcnic-/M = d» 

cuja soluçlo é dada por 

me/M > (dp - d«) / (d, - de> (38) 

assim me/H * (95,00 - 94,01) / (95,00 - 86,04) (39) 

portanto mn/H • 21 (40) 

comprovando a alta pureza da amostra PA, o que é de suma 

importância, desde que esta »moskr» foi a escolhida como referencia 

para ser estudada por Microscopia e Difraçlo Eletrônicas. Uma 

amostra com alto grau de contaminaçSo pode levar a resultados 



alterados basicamente por dois aotivos: a Hicroscopia • a Oifraçlo 

Eletrônicas, coao jé descrito, analisa* partículas individualmente • 

portanto corre-se o risco estatístico de se confundir o 

arglloaineral COM contaainacOes. especialmente quando os produtos de 

reaÇfo slo coauns entre o argiloaineral e sua contaainaclo; outra 

possibilidade de alteraçlo de resultados está na influencia que os 

aineralizadores* porventura existentes pode* ter sobre as 

transformações de fase. 

0 curva tracejada da Figura 46. referente a Análise 

Teraograviaétrica da aaostra PI, apresenta um pataaar auito abaixo 

do valor previsto para o caso de uaa aaostra de Pirofilita pura. A 

análise por Difraçlo de Raios-X da aaostra PI identifica a presença 

de Pirofilita. Caulinita e Boemita, sendo que a reaclo de 

desidroxilaçlo deste últiao mineral é dada por (08) 

4SO«»-500°C 

ZAlO(OH) •a^Y-0l=03' • H»° í 4 1 ) 

c assia, a Y~*luaina foraada nesta reação possuo 84,9B% (d„ ) do peso 

aolecular da Boeaita. 

Para se poder calcular a quantidade de Boemita juntamente con 

Caulinita contida na amostra PI, sera tomado coao uma aproximacSo 

grosseira o valor aédio entre dr e d„ dado por 65,5% (de»)- Coao no 

caso anterior será tomada a temperatura de 8(1 Ü°C como término da 

reaflo de desidroxilacSo da aaostra PI, desde que a temperatura de 

desidroxilaçlo da Boemita é inferior a este valor. Assim, a massa 

residual da amostra PI, apôs a queima de 800°C é de 91,63 (d,) e 

portanto, pela equaçlo (38) tem-se 

(i*. « I O / H « (d» - dt>/(d, - de») 142) 

ou (fflR * mb)/M = (95,00 - 91,63)^(95,00 - 65,5) (43) 

portanto <.mn • nv)/M = 351 (44) 

que 6 um valor bastante significativo, como era de se esperar, desde 

que a curva de ATD desta amostra se apresentou bastante alterada. 

A DifracÜo de Raios-X pelo método do pô é uma análise 

estatística da amostra, da mesma forma que • Análise Térmica 

Diferencial e a Análise Termogravimétrica, pois analisa milhões de 

* Mineralizadores sSo substancias químicas inorgânicas que 
adicionadas ft argilominerais provocam a formaçSo de uma fase vítrea 
líquida. 
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aicrocristais simultftneamente, tendo a vantagem de poder acusar a 

ocorrência preferencial de certos componentes, mas, com freqüência, 

nlo revelando a presença de outros que estejam em menor concentraçto 

ou possuam um grau de cristalinidede baixo. Um trabalho bastante 

cuidadoso a respeito da nlo deteçlo de baixas concentrações de 

minerais por Difraçio de Raios-X, foi feito por Brindley at al (10)-

Ossim, a análise por Difraçio de Raios-X, pelo método do pó, 

deve ser usada com um certo cuidado; um exemplo é o fato de nlo se 

ter detetado o mineral Mulita até a temperatura de 1050° (ver Tabela 

IV), o que nlo significa que a reaçlo de recristaiizaçlo ainda nlo 

tenha iniciado, mas sim que a concentração deste mineral nlo foi 

suficientemente alta, ou ainda, que seu grau de cr is talinidade nlo 

tenha sido suficiente para ser detetada por esse tipo de análise. 

Porém, por Oifraçlo Eletrônica de Area Selecionada (5RD) o mineral 

Mulita foi detetado a partir de 600°C (ver Tabel a II;, o que 

comprova o início da transformação a uma temperatura muito menor que 

aquela detetada por Difraçio de Raios-X. 

0 mesmo ocorre para o caso do mineral Cr i s tobal i l a , onde •* 

análise por Difraçio de Raios-X acusa sua presença a partir de 

12Q0°C, enquanto por 50D este mineral foi detetado já a partir de 

800°C. Essa variação de temperatura para detecto do início da reaçlo 

de recristalizaçio será melhor comentada na discussão com base na 

Termodinlmi ca. 

Na análise por Difraçio de Raios-X das 12 amostras originais de 

Pirofilita (sem tratamento térmico), observa-se que todas contém o 

argilominerai Pirofilita com contaminações de outros minerais em 

diferentes teores. 

P seguir será feita uma discussío das transformações em estudo, 

com base nos resultados obtidos em Microscopia Eletrônica de 

Transmissão associada a Difraçio Eletrônica de Area Selecionada. 

^ Tabela I mostra que a recristaiizaçio da Pirofilita Pnidra em 

Mulita e Cristobalita se dá praticamente a 1O0O°C, com a 

cristalização da silica em Cristobalita simultânea à formaçlo da 

Mulita. 0 descarte de silica • a formaçlo de Cristobalita nlo slo 

normalmente fatos simultlneos, como por exemplo, nas transformações 

de fase da Caulinita, com a primeira recristalizaçlo a 925°C (09), 

onde a Metacaulinita se transformando em Espinélio e silica nlo-

cristalina, tem-se a ausência de cristaiinidade na silica, 

provavelmente por esta reaçlo não gerar uma quantidade de silica 



suficiente (13,5% em peso da MetacauIinita) para que esta se 

cristalize na forma de Cr istobalita; um fato que corrobora com essa 

afimativa é que a partir de 1050°C (09) o Espinélio se recristaliza 

em Hulita, liberando mais silica (a silica total liberada é 36,1% em 

peso da Metacaulinita), ocorrendo entSo a cristalizaçSo da 

Cristobalita. Nessa linha de pensamento pode-se concluir que a 

recristalizaçSo da Pirofilita em Hulita gera silica diretamente na 

forma de Cristobalita por descartar uma quantidade maior (58,5% em 

peso da Pirofilita Anidra), e portanto gerando suficiente silica 

para esta cristalização. Essa interpretaçlo sugere que a liberação 

de silica na forma cristalina nSo esteja ligada a temperatura em que 

isto ocorra, mas sim à quantidade percentual de silica liberada, com 

relação ao composto original. 

Outro fato importante que se nota na observação da Tabela I e a 

diminuiçSo do número de vezes que se deteta a Cristobalita com o 

aumento da temperatura, o que sugere uma diminuiçSo deste mineral 

apôs sua formaçSo na reação de recristalizaçSo. Alguns autores, como 

Welch (67), comprovaram a existência de duas formas de Mulita, uma 

mais a luminosa de fórmula 20 l30:, . 5i0-, e uma menos aluminosa de 

fórmula 3fU90<*. 25iü% . Considerando-se inicialmente a formação da 

forma mais aluminosa de Hulita na reação de recris talização, ter-se-

ia, com o aumento da temperatura, uma reação do tipo 

2RUO.-..S10, • 5iO a •»»• 3íU,.0,.25iO-, 

onde a forma mais aluminosa passa para a menos aluminosa com a 

absorção de silica, que no caso destas transformações se encontra na 

forma de Cristobalita. Dessa forma fica justificada a diminuição no 

número de vezes que se deteta Cristobalita, -com o aumento da 

temperatura. 

tt seguir será discutida a seqüência de transformações 

morfolôgicas associadas as identificações cristaloqráficas por SflD. 

fl Pirofilita de Diamantina original é constituída por placas 

lamei ares finas de perfil irregular e contornos angulares, muitas 

vezes superpostas umas as outras formando figuras de Moiré (Figuras 

13 e 1 5 ) . Nessas placas, ocasionalmente surgem formações denominadas 

"regiBes anômalas" ^ ÍLiLfliíIJL-lfP > P« r terem um aspecto diferente 

comparado a outras regiões do cristal; entretanto a 5RD desse tipo 

de formaçSo identificou apenas a presença de Pirofilita. 

Uma interpretação possível para essas regiões anômalas é a de 

considera-las como áreas cristalinas onde se inicia a desidroxilaçlo 

do argilomineral, o que torna necessário gerar trincas superficiais 



nas placas, para lioerar vapor d'ái|u«~i, resultaudo um uma «iiirüncit 

rugosa*. Essa interpretação torna compatíveis dois resultados 

obtidos nesta tese: o surgimento de regiões anômalas a temperatura 

ambiente e o resultado termodinâmico, que será discutido no final 

deste capítulo, onde a ocorrência da reação de desidroxilaçlo do 

argilominerai Pirofilita é expontlnea desde a temperatura ambiente, 

•pesar de pouco provável. Um fator que muito provavelmente propicie 

a desidroxilaçlo, prevista como pouco provável a temperatura 

ambiente, é a presença de alto vácuo no Microscópio Eletrônico 

durante a observaçtto da amostra. Essas trincas podem gerar defeitos 

cristalinos onde se devem iniciar as transformações de fase em 

estudo. Um fato que corrobora com essa interpretaçlo está na Figura 

43, onde a área delimitada por um circulo apresenta uma regiSo 

anOmala se confundindo com o que se denominou 'manchas irregulares" 

(Figura 22). que provavelmente constitue uma primeira etapa de 

transformacio morfol6gica, desde que surgem a partir de 700°C, mas 

ainda nío. detetáveis por 5AD, pois como indica a Tabela II, esta 

morfologia ainda é identificada cr istalográficamente como apenas 

Pirofilita. Na verdade, na temperatura de queima de 700°C, a partir 

da qual surgem as manchas irregulares, já se tem um certo percentual 

de Pirofilita em sua forma Anidra, pois a Análise Térmica 

Diferencial dessa amostra de Pirofilita de Diamantina (PP) acusa um 

início da banda endotérmica, correspondente a reacSo de 

desidroxilaÇÍo, à S60°C, como indica a Tabela V. Mas como já dito no 

capítulo anterior, nenhuma modificaçBo cristalográfica foi detetada 

por SAD em se tratando de Pirofilita e Pirofilita Anidra. 

Ainda com relaçlo a reacto de desidroxilafao, que se dá entre 

cerca de 560° e 1000°C (Tabela V) para o caso da amostra PA, 

observou-se um aumento de regiCes cobertas por figuras de Moiré com 

a elevaçlo da temperatura de queima. Esse fato pode ser interpretado 

dt duas formas diferentes: a primera delas .seria a coexistência cm 

um Único cristal dos minerais Pirofilita e Pirofilita Anidra, em 

diferentes camadas, que possuindo parâmetros di rede muito próximos 

(variaçío que nío chega a 2%, como medido por Brindley e Wardle 

(11)), podem gerar figuras de Moiré em paralelo, como as ilustradas 
n» Fioura 7fl> a sequnda interpretaçto seria o fato da saida de água 

durante a raaçlo de desidroxilaçlo gerar uma pequena rotaçlo de 

placas, inicialmente empilhadas com eixos cristalinos paralelos, 

produzindo uma figura de Moiré de rotaçlo, como ilustrado na Figura 

70, e como exemplificado num cálculo explicito realizado no capítulo 

«Um fato adicional que corrobora com essa hipótese é a piroexpanslo 
que ocorre com os monocristsis da Pirofilita de Ibitiara, Bahia 
(37). 
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anterior através das Figuras 20 a 21. Essas duas interpretações nlo 

se exclueai entre si, podendo na verdade ocorrtrea siaul taneaaente. 

R priaeira t ransforaaçlo aorfologica acoapanhada de 

trensforaaçlo cristalogrifica detetada por SOO. ê a foraaçlo dos 

"pontos eletronicaaente densos" (Figura 32), que surgea a partir de 

000°C. P associaçto dessa aorfologia coao seqüência das 

transformações foi baseada ea iaagens coao a apresentada na Figura 

27, onde aanchas irregulares se confundea coa pontos eletronicaaente 

densos, parecendo surqir de uai condensação destas aanchas 

irregulares, fl identificaçSo cristalogrifica. por SRO. do que se 

denoainou pontos eletronicaaente densos, indicou a presença de 

Pirofilita, Hulita e Cristobalita, acusando assia o início da reaçlo 

de recristalizaçao. 

0 transforaaçlo aorfolôgica subsequente é a foraaçlo das 

"fibras curtas ea direções preferenciais", foraando Ingulos de 120° 

entre si (Figura 33), que surgea a partir de 9Q0°C. fl Figura 30B 

aostra uaa regilo onde pontos eletronicaaente densos se confundea 

coa fibras curtas ea direçdes preferenciais, sugerindo que estes 

pontos coalesçaa para a foraaçlo das fibras. 0 identificaçSo 

cristalogrifica, por SRD, da regiões onde se encontraa fibras curtas 

ea direções preferenciais acusou a presença de Hulita e 

eventualaente de Cristobalita, aléa da Pirofilita residual. 

0 Sngulo de 120", que surge com freqüência entre as direções 

preferenciais dessas fibras curtas, nlo havia sido observado 

morfologicamente até o aoaento nas transformações térmicas do 

argilofflineral Pirofilita; entretanto é um fato bastante conhecido 

para o caso da Caulinita, como salienta Brindley e Nakahira na 

referência (09), sendo que a própria forma hexagonal, muito comum 

nas placas deste argiloaineral, sugere a ocorrência desse fngulo. No 

caso da Pirofilita de Diamantina, cuja foraa das placas é bastante 

irregular (ver Figura 13), esse Ingulo parece ligado, na verdade, a 

estrutura cristalina dos argiloainerais de uma foraa aais geral. 

Seri dada posterioraente uma interpretaçlo estrutural para a 

ocorrência desses Ingulos de 120°. 

P última morfoloqia detetada nestas transformações s3o os 

cristais aciculares, cujas dimensões aumentam com a temperatura de 

queima, variando entre 40nm (Figura 25) e 80nm (Figura 42). Essa 

morfologia ocorre a partir de 9O0°C, com freqüência juntamente com 

as fibras curtas em direções preferenciais (Figura 37), o que sugere 

que seja um estiqio de formaçlo dos cristais de Hulita. P análise 

por SRD desses cristais aciculares, isolados das fibras curtas em 



direçdes preferenciais* levou I identificaçlo cristalogrifica de 

Hulita e eventualmente Cr istobal i ta, o que concorda coei a 

interpretaçlo anterior de diainuiçlo da quantidade de Cristobalita 

devido a absorçlo de silica para se passar da foras aais aiuainos a 

da Hulita para a aenos aluainosa. 

Ua fato importante, salientado no capitulo anterior, é nlo se 

ter observado nenhuaa aorfologia que se pudesse associar a 

Cristobalita. Uaa interpretaçlo plausível que justifica esse fato 

seria considerar os cristais de Cristobalita, que se foraaa na 

reacSo de recristalizaçSo, pequenos o suficiente para que nlo 

pudessea ser observados nos auaentos utilizados; assia, a nlo 

observaclo de sua aorfologia seria natural. Fatos que corroboraa com 

essa interpretaçio podea ser citados, coao o estudo de 

transforaaçOes téraicas do Talco feito por Souza Santos e Yada (55), 

ea 13A8. onde a Cristobalita é vizualizada aorfologicaaente apenas a 

nível de iaagea do reticutado, nlo sendo caracterizada ea auaentos 

aenores; trabalhos estudando transforaaçOes téraicas dos 

argiloainerais Caulinita (38) e Haloisita (46), da aesaa foraa nlo 

conseguíraa caracterizar aorfologicaaente cristais de Cristobalita. 

Suaarizando a interpretaçio das transforaaçvcs aorfologicas, 

tea-se: 

Originalaente a aorfologia dos cristais da Pirofitita de 

Diaaantina se caracteriza por placas laaelares finas de perfis 

irregulares e contornos angulares. 

Rs regiões anômalas presentes nas placas slo areas cobertas por 

trincas foraadas pela saida de égua durante a desidroxilaçio. 

0 auaento de área coberta por figuras de Moiré. coa a elevaçlo 

da teaperatur» de queiaa se justifica pela presença siaultânea, ea 

diferentes camadas de ua aesao cristal, dos argiloainerais 

Pirofilita e Pirofilita Rnidra, coa parlaetros de rede auito 

próxiaos, aas distintos; e/ou ainda pela possibilidade de rotaçlo de 

caaadas ea placas de Pirofilita durante a eliainaçio de água na 

desidroxilaçSo. 

Rs aanchas irregulares constituem um estagio morfolôqico 

subsequente às regiões anômalas, sendo uma etapa intermediária, onde 

a recristalizaçlo ainda é incipiente, mas a morfologia já se 

encontra alterada. 

Of pontos eletronicamente densos parecem ser uma "condensaçfo" 

das aanchas irregulares, sendo qua cr istalograficamentt constituem o 



início propriamente dito da recristaiizaçlo, podendo ser 

considerados como núcleos de cristalização a partir dos quais serio 

formados os cristais de Mulita. 

Os fibras curtas em direções preferenciais provavelmente sejam 

geradas pela coalescGncia dos pontos eletronicamente densos, 

formando entre si ângulos de 120° que parecem ter uma correlação 

direta com a cristalografia da transformação, como será visto mais 

adiante. Dessa forma, essas fibras podem ser tomadas como um início 

de desenvolvimento dos cristais aciculares de Mulita. 

Os cristais aciculares s3o os cristais de Mulita já 

caracterizados, inicialmente pequenos (40nm), se desenvolvendo de 

uma forma aproximadamente contínua, até dimensões na faixa de 80nm. 

Os cristais de Cristobalita parecem ter dimensões pequenas o 

suficiente para que não permitam uma caracterização morfológica nos 

aumentos utilizados nesta tese. 

Rs transformações morfolôgicas e cristalográficas em estudo não 

se passam de uma forma separada em dadas temperaturas, podendo 

ocorrer em uma mesma queima mais de um tipo de morfologia e mais de 

um mineral ser identificado cristalográficamente por 5P0. Uma 

justificativa para essa não uniformidade nas transformações pode ser 

dada baseando-se na grande faixa granulométrica que parece compor a 

amostra; dessa forma, cristais menores tendem a sofrer 

transformações a temperaturas mais baixas devido a sua maior Area 

específica. Qssim, é apresentada uma síntese desses resultados na 

Tabela II. onde associou-se cada morfologia a temperatura a partir 

da qual ela surge, e a identificação cristaloqráfica feita por 50D. 

Essa ocorrência simultânea de diferentes minerais na 50D de um 

único cristal facilita a obtenção das relações topotáticas. que 

foram listadas na Tabela III e serSo interpretadas a seguir. 

Inicialmente sc-rlo discutidas as relações topotáticas obtidas 

entre os minerais Pirofilita e Mulita. 

0 mineral Mulita pertence ao sistema cristalino or torrOmbico , 

fifido seus perímetros de rede dados por (06) 

a • 7,584 Ô 

b » 7,633 S (45) 

c * 2,090 8 



Será tomado um sistema de coordenadas x,y,z urtonormal 

coincidente com os eixos a, b e c respectivamente do mineral Mulita, 

como ilustra a Figura 51. 

Segundo Nakahira e Kato (44) o eixo b da Pirofilita é paralelo 

ao eixo ç_ da Mulita, relação também apresentada na Figura 51 . 

Observando a Tabe t a III e a Fj gu r a 51 e lembrando que a direção 

(020),» corresponde a direção do eixo b da Pirofilita, tem-se que os 

ângulos apresentados na TabeIa III referentes as relaçdes 

topotáticas entre Pirofilita e Mulita, deverão ser dados petos 

ângulos formados entre o eixo z do sistema de coordenadas e a 

direção perpendicular aos conjuntos de planos (210)n, (111)» e 

(121)*, para que os resultados desta tese sejam coerentes com o de 

Nakahira e Kato. Esses ângulos podem ser calculados através de 

geometria analítica tridimensional. 

Tomando inicialmente o conjunto de planos (2IÜ>„, pela 

definição dos índices de Miller, a direção correspondente a este 

conjunto de planos pode ser representada pelo plano que corta os 

eixos do sistema de coordenadas nos pontos 

x„ = aM/2 ; y0 = b«/ 1 ; z„ - infinito (4B) 

assim a equação do plano será 

x/xc> • y/y„ + z/z„ =1 (47) 

portanto um vetor v*0 perpendicular a este plano será 

v-„ = (1/xD,1/y„,1/z„) (48) 

e o ângulo que este vetor formará com o eixo z do sistema de 

coordenadas será dado por 

9o s arc cos < (1 / z„ ) / 1 1 / x,.w + 1/y„" + 1/z,,a ) (49) 

e portanto 8o : arc cos O = 90° (50) 

desta forma, pela notação dada no capítulo II desta tese, tem-se 

(020)pA(210)„ = 90» (51 ) 

Q seguir serão calculados os ângulos correspondentes as 

direções (111 )„ e (121)* e posteriormente serão discutidos os 

resul t ados . 



O conjunto da planos ( 11 1 >M será representado pelo plano que 

corta os eixos do sistema de coordenadas nos pontos 

x« = a„/1 ; yt = b„ / 1 ; z, = c„ /1 (52) 

assim, utilizando a equac3o (49), tem-se 

8» = arc cos 0,86 = 28° (53) 

portanto, pela noaçío utilizada nesta tese, tem-se 

(020),"(111)„ = 28° (54) 

Finalmente, o conjunto de planos (121) n será representado pelo 

plano que corta os eixos do sistema de coordenadas nos pontos 

x3 = a„/1 ; y* = b„/2 ; za * c„/1 (55) 

utilizando a equação (49), tem-se 

6 3 = arc cos 0,76 - 40° (56) 

assim, p e l a notaçSo convencionada, tem-se 

( 0 2 0 ) „ " ( 1 2 1 ) , . = 4 0 ° ( 5 7 ) 

Observando novamente a Tabela III e considerando um erro 

experimental de até 4 o na medida desses ângulos, teremos para a 

relacüo topotâtica (020),. "(210)» um valor coerente com o calculado 

acima ( 80*90°), e dois valores (28° e 30°) que somados com &„ 

fornecem o angulo de 120°, observado morfolôgicamente em várias 

micrografias apresentadas (por exemplo Figura 34). Da mesma forma a 

relaçSo topotâtica (020)„*(121 )„ medida (77°), .somada com a obtida 

nos cálculos acima ( 6» =40°) fornece o Sngulo de 120°. Quanto a 

relação topotâtica (0Z0)P~(111)„, os ângulos medidos (29" e 29°) 

coincidem com o valor calculado ( ^ O O 0 ) . - Qinda na Tabela III 

existe um ângulo medido para a relação topotâtica (020)*"(210)„=50° 

nío justificado acima, que provavelmente tenha sido originado por 

uma superposição de placas onde a relação estrutural pode ser 

aleatória. 

Pi presença desse ângulo de 120" nas relações topotáticas das 

transformações térmicas da Pirofilita foi observada por Bradley e 

Grim (04), t merecem uma discussSo mais detalhada. Ps Figuras 52Q « 

B exemplificam o qua ocorre quando se deteta uma soma de ângulos 

gerando o valor de 120°. fl Figura 52Q mostra um plano que corta o 

sistema de eixos fornecido na Figura 51 de forma que contenha o eixo 

£ da Mulita e o vetor ?n , definido em (46); assim tem-se que o 



ângulo coerente com os resultados de Nakahira e Kato (44) é de 90«> 

(equação (50), enquanto que o angulo medido nesta tese foi de 30°. 

Na Figura 52B toma-se um eixo ç' gerado através de uma rotaçlo d« 

120° do eixo original ç, nesse plano, sendo que o resultado é a 

obtenção do ângulo de 30° medido nesta tese. Dessa forma pode-se 

concluir que o eixo ç da Mulita se dispõe em duas direções 

preferenciais formando um ângulo de 120° entre elas, como observado 

também na morfologia. 

Tomando agora as relações topotáticas entre a Pirofilita e a 

Cristobalita, segundo Nakahira e Kato (44) 

(OODp // (111)c ou (001)„A(111)caO«> 

onde a direção (001),, no caso desta tese, é a direção do feixe 

eletrônico incidente, pois as placas de Pirofilita de Diamantina 

crescem nas direções dos eixos a e b e se empilham na direção de 

(001),. e, portanto, durante as preparações geralmente se depositam 

com a direçõo de a e b perpendiculares ao feixe eletrônico. 

Considerando esse resultado, medidas referentes a direção (111 ) r 

seriam pouco prováveis por estar na direção do feixe eletrônico. 

Quanto aos valores obtidos para a relação topotática (020)r*(111 ) c , 

fornecidos pela Tabela III, tem-se duas vezes o valor de 0", uma vez 

o valor de 90° e três vezes o valor de cerca de 56°, que dentro da 

incerteza de 4° sugerida acima, pode ser tomado como 60°, que e a 

metade de 120°, surgindo novamente o anqulo morfologicamente 

observado. Quanto 6 relação topotática (020) P^(331) e ofateve-se duas 

vezes o valor de cerca de 18°. Assim, os resultados desta tese, 

quanto as relações topotáticas entr* Pirofilita e Cristobal i ta, não 

são compatíveis com os de Nakahira e Kato, fornecendo ainda novos 

resultados para estas relações, desde que se obteve algumas 

reincidências de valores em diferentes medidas. Entretanto a não 

obtenção dos mesmos resultados de Nakahira e Kato, para as relações 

topotáticas entre Pirofilita e Cristobalita, pode ser devido às 

condições experimentais serem bastante diversas das desta tese. 

Finalmente, considerando as relações topotáticas entre os 

minerais Pirofilita e Cr istobalita, segundo Nakahira e Kato 

Í110) n // (110),- ou U10) n
AC110)e'0 b 

sendo que o valor obtido nesta tese para este ângulo foi de 62°. 

Levando em conta o conjunto de valores obtidos para as relações 

topotáticas entre Mulita e Cristobalita fornecidos na Tabela III, 

nota-se que praticamente não há reincidência de valores em 

diferentes medidas, e nlo se observa a presença do ângulo de 120° em 



somas de valores obtidos. Esses resultados sugere* a nío existência 

de relações topotaticas entre os minerais Mulita e Cristobalita, o 

que difere dos resultados de Nakahira e Kato, nas concorda con os de 

Heller (27), que afirma que • 1200°C obteve Mulita preferencialmente 

orientada e Cristobalita com orientação ao acaso. 

Q seguir sera feita uma discussão das transformaçdes de fase do 

argilomineral Pirofilita com base na Termodinâmica. 

Inicialmente ser» considerada a entalpia de reaçlo de 

desidroxilaçlo ( &H d„.) da Pirofilita, no intervalo estipulado como 

plausível no capitulo anterior. Pela equaçlo (25) tem-se 

AH,,., = AH„„ • A H M a o - AH P (25) 

u t i l i z a n d o a Tabela VI e o máximo de AH em ( 3 4 ) tem-se 

A H . , . , r 4 6 . 1 0 0 J /mol ( 5 6 ) 

Para efeito de comparaçlo será calculado a entalpia de 

desidroxilaçlo da Caulinita ( 4 H d „ , c ) , cuja reaçlo é dada a seguir 

Caulinita Metacaulinita Vapor d'agua 

Pl20,. 25105.2^0 -»-Rlír03.25i03 + 2H30 (59) 

assim 

AH„„.C = AH„ C • 2 AH M 3 t. - AH C (60J 

onde os índices Ç e MÇ s3o relativos à Caulinita e Metacaulinita . 

Utilizando novamente a Tabela VI tem-se 

AH d.. c * 342.300 J/mol (61) 

Comparando (56) com (61) nota-se que .a entalpia de reaçSo de 

desidroxilaçSo da Caulinita é, no mínimo, 7 vezes maior do que a da 

Pirofilita, o que poderia justificar a dificuldade de sua medição, e 

portanto n3o ter sido obtida até hoje experimentalmente. 

Quanto ao AH,,,, mínimo para a Pirofilita, correspondente ao 

valor mínimo de A H P D em (34) é AH^^.sO, o que significa, na 

verdade um valor muito próximo do erro experimental. 

A seguir será calculada a entalpia de reação de recristaiizaçSo 

da Pirofilita Pnidra em Mulita e Cristobalita (equação (21)). 

AH„. e r = AH„ • 10 AH C r - 3 A H P O (62) 



ut i l i zando a Tabela VI e os extremos superior ( I ) e i n f e r i o r (2 ) do 

intervalo de A. rVo em (34) tem-se 

4 H » r # e r » -238.600 J/mol (63 ) 

4 H > r „ r . -100.300 J/mol (64 ) 

isto significa que a entalpia de reaçfto de recristalizacfto é pelo 

menos o dobro da máxima entalpia de reação de desidroxilaçlo 

(equação (5â>), o que justifica o pico bem definido para a 

recristalizaçfto na Analise Térmica Diferencial da Pirofilita, 

enquanto que para a desidroxilaçfto deste argilomineral, tem-se uma 

banda mal definida. Nota-se ainda que A Hr.tl. é negativo, o que era 

de se esperar pois a reaclo é exotérmica. 

Um outro detalhe que pode ser comparado com a Análise Térmica 

Diferencial, è o mínimo da curva A Gz . Esse mínimo, 

termodinamicamente falando, é a temperatura de maior prooabilidade 

de ocorrência da reação de desidroxilaçSo. Analisando algumas curvas 

de à0x, tomando diferentes pontos da regiSo da Figura 49, obteve-se 

uma variação máxima entre Ô00 e 890K, isto é, entre cerca de 530° e 

620°C. Essa faixa de temperatura coincide com a regiSo onde inicia a 

banda relativa ft desidroxilaçio da Pirofilita na ATO. 

Ainda com relação a diferença de Energia Livre de õibbs da 

reação de desidroxiLação da Pirofilita, tem-se que AG, 6 negativo 

em toda a faixa de temperatura em estudo, inclusive a temperatura 

ambiente, o que leva a crer que a desidroxilação pode ocorrer mesmo 

ft temperaturas baixas (muito próximas, ou mesmo à temperatura 

ambiente), com menor probabilidade que a ÕO0K ou 900K, mas pode 

ocorrer, o que é compatível com a observação morfolôgica de "regiões 

anômalas" a temperatura ambiente, desde que esta morfologia seja 

interpretada como um início da reação de desidroxilaçSo. 

Quanto ft iC,,, relativo à reação de recr ist ai izaçSo da 

Pirofilita, tem-se valores positivos a temperatura ambiente, como 

imposto nos cálculos do capítulo anterior, mas A G x T permanece ainda 

positivo até uma dada temperatura T 0 a partir da qual se torna 

negativo, e portanto provável de ocorrer, apesar de pouco provável, 

pois AGj< A Gx I • Essa temperatura T 0 varia numa faixa entre Ô20K e 

1110K (cerca de 550° ft 640°C), conforme o ponto tomado da região da 

Figura 49. Através de Microscopia Eletrônica de Transmissão 

associada ft DifraçSo Eletrônica de Area Selecionada foi constatada a 

presença de Mulita a partir da temperatura de queima de 800°C (ver 

Tabet a II), o que comprova a validade de ocorrência dessa reação ft 

esta temperatura. t importante observar qui tssa verificaçlo foi 



possível desde que a técnica utilizada permite a análise individual 

de cristais, enquanto que outras técnicas, coao por exemplo a 

DifracBo de Raios-X, nfto deteta componentes de baixa concentração, o 

que impossibilitaria a verificaçSo do evento. 

Helgeson (26), em 1969, propôs que a entropia e a capacidade 

térmica molar de silicatos podem ser calculadas de forma aproximada 

pelas somas das respectivas grandezas dos componentes óxidos do 

mineral, sendo que o erro nesta estimativa raramente ultrapassa a 

101. 

Os óxidos que compffi a Pirofilita Anidra (Rl303.4Si03) slo 

dados pelas formulas 

flU03 e SiO* 

mas o oxido Pl 30 3 é basicamente encontrado em duas formas 

cristalinas: Blumina-y e Corindom e o oxido 5i03 em quatro formas 

cristalinas: Quarzo- a e B e Cristobalita- a e 8 , sendo que os 

dados termodinâmicos de cada uma destas formas diferem entre si. 

Na Tabela VII é fornecida a capacidade térmica molar e a 

entalpia de cada um desses óxidos. 

Existem 6 possibilidades diferentes para se combinar esses 

óxidos de forma a obter a Pirofilita Anidra 

flUOa • 4 SiOa *-fllJ?03.45i02 (65) 

I Blumina-Y • Quartzo-a 

II Olumina-Y • Quartzo-3 

I I I Rlumina-Tf • Cr i s tobal i t a - o 

IV fllumina-Y • C r i s t o b a l i I D - S 

V Corindom • Quartzo-a 

VI Corindom • Quartzo-0 

VII Corindom • Cr istobalita-a 

VIII Corindom + Cristobalita-0 



Na T abet a m\f I 1 I slo fornecidas 4 capacidade térmica molar Cp e « 

entropia Sawm da Pirofilita Anidra calculadas através das soais 

a»o = a*, • 4 a„, (66) 

bm o = b«x • 4 b„, (67) 

sendo Cp = a *bT 

e ainda S P O - 5», • 4 5„ , (68) 

onde os índices fí\_ e 5i_ sío referentes aos ôxidos de alumínio e 

silício respectivamente. 

Rnalisando a Tabela VIII tem-se que os parâmetros a e b 

relativos a capacidade térmica molar (Cp) da Pirofilita Rnidra 

tiveram uma variação muito grande de uma combinação de oxido para 

outra, ultrapassando muito os 10% avaliados por Helgeson (26), o que 

sugere uma indefinição para estes parâmetros. Uuanto aos valores da 

entropia obtidos através das diferentes combinações de ôxidos, sío 

compatíveis entre si. 

Antes de interpretar o valor da entalpia de formaçSo obtido 

para a Pirofilita Rniara através da soma dos ôxidos, será 

interessante calcular esta mesma grandeza para a Pirofilita 

(Rl~03 .45i0a . Hj.0) , que difere do mineral anterior apenas por uma 

molécula de água, e portanto sua entropia de formaçSo será dada pela 

soma da entropia calculada para a Pirofilita Rnidra mais a da água 

em seu estado sólido (gelo) á 29ÔK, como sugerido por Helgeson. Esse 

autor cita dois valores experimentais para a entropia de formaçSo do 

gelo: 5,.,„=44,69J/mot.K e 5 „ . „=39J/mol .K , sendo que será tomado o 

valor médio 5 „ , 0=42J/mol. K, para a realização do cálculo 

aproximado. Rssim, a entropia de formação da Pirofilita obtida 

através da soma das entropias dos ôxidos será 

5,» » SPO • 5a.i<> 

assim, 5„ s (219 • 42) J/mol.K 

portanto S„ * 261 J/mol.K 

sendo seu valor experimental dado na Tabela VI 

5p. » 237 J/mol.K 

obedecendo os 10% de erro sugerido por Helgeson. 



Comparando agora a orde» de grandeza do valor da entropia de 

formaçlo da Pirofilita Pnidra calculado através da soma dos óxidos 

5„ 0 • 213 J/mol.K (69) 

coa a faixa de valores obtidos através dos cálculos termodinâmicos 

dado em (33) 

336 < S*„ < 491 J/mol.K 

verifica-se que a entropia da Pirofilita Pnidra é bem mais alta do 

que se esperava, ultrapassando a estimativa de 101 feita por 

Helgeson. Uma justificativa para isso está provavelmente no fato da 

Pirofilita Rnidra ser um mineral com uma certa desordem na estrutura 

devido a saida de hidroxilas de sua estrutura original. 

Mecanismos de reaçto 

Como introduzido no capítulo 1 desta tese, existem algumas 

controvérsias quanto ao mecanismo de desidroxilaç2o do argilominera l 

Pirofilita ser do tipo homoqênio. onde a perda de oxigénios das 

moléculas de água removidas durante a desidroxilaçlo é 

aproximadamente uniforme no cristal, ou do tipo não homoqênio, onde 

ocorrem migrações de protons e outros cations (no caso da Pirofilita 

tem-se RI" 3) durante a desidroxilaçSo, sendo que nenhum oxigênio l 

perdido na região do cristal onde ocorre a transformação topotática. 

ft seguir será feita uma discussão com relação ao assunto. 

ft desidroxilaç3o da Pirofilita gera um composto sólido 

denominado Pirofilita Pnidra ou Pnidrido de Pirofilita, cujo grau de 

cristalinidade 6 menor que o do argilominerai de origem, o que se 

comprova com dois fatos concretos: Nakahira e Kato (44) observara* 

uma diminuiçSo na distribuiçlo de intensidade das reflexões na 

DifraçSo de Raios-X e os cálculos termodinâmicos nesta tese indicam 

que a entropia de formação da Pirofilita Pnidra é superior ao que se 

esperaria através da soma das entropias dos óxidos, enquanto que 

para a Pirofilita o valor experimental ê coerente com o resultado d» 

soma das entropias dos óxidos. 

ft "desordem" gerada na estrutura cristalina desse mineral é 

devida justamente a desidroxi l açSo, onde a saida de moléculas de 

água nlo só desestabilizou o arranjo atômico da Pirofilita original 

por formar vazios na localidade dos átomos removidos, como também 

abriram passagem para a saida da água; essas moléculas de água sSo 

originadas da camada octaédrica central da estrutura 2:1, como 

sugerido por Mackenzie et ai (40), estando os esquemas estruturais 



d* Pirofilita original e desidroxilada fornecidos nas Figuras 53tt e 

8, respectivamente. 

R formaçlo da fase anidra na desidroxilafio do argilominera l 

Pirofilita é um indício de que nlo há uma transformaçlo topotatica 

con migraçSo de cations, pois caso hovesse ter-se-ia como produto um 

mineral de n ã u r yrju üc t r i s t ai in i üride , cum uiitrupia du formação 

•ais compatível com o fornecido pela soma das entropias dos ôxidos e 

sem achatamento de picos em diagramas de Difraçào de Raios-X. Rssim, 

a desidroxilaÇao do argilominerai Pirofilita parece se dar de forma 

a retirar oxigenios uniformemente da folha octaédrica de todo o 

cristal, sem a migraçlo de cations, o que caracteriza o mecanismo 

homoqcnio. 

3ri.ndi.ey e Wardle (11), em 1970, sugeriram que a folha silício-

oxigênio do argilomineral Pirofilita seja di-trigonal, e nSo 

hexagonal, o que significa que a base dos tetraedros desta folha nlo 

formam um hexagono regular, como indica a Figura 54. Esses mesmos 

autores ainda afirmam que, apôs a desidroxilaçIo, a folha sílício-

oxigênio da Pirofilita Rnidra se torna praticamente hexagonal. Essa 

forma hexagonal regular na folha tetraédrica da Pirofilita Anidra 

sugere fortemente que ê daí que surgem os ângulos de 120° observados 

tanto na morfologia, como nas relações topotlticas das 

transformações de fase deste argilominerai; o que implicaria que a 

formação da Mulita seja de forma a que o seu eixo ç siga as direções 

das arestas desses hexagonos regulares. 

Com base na idéia de que o eixo ç da Hulita segue as arestas 

dos hexagonos regulares formados pelos tetraedros 5iO*, pode-se 

sugerir ainda uma terceira direçlo saindo do plano destes hexftgonos 

e seguindo também uma aresta de um tetraedro, como uma orientação 

possível para o eixo c_ da Mulita, na recristalizaçSo em estudo. Essa 

interpretação é compatível com os resultados -de Bradley e Grim (04), 

desde que essa nova direção forma um angulo de 120° com as outras 

duas, por se tratar de tetraedros aproximadamente regulares. 

Uma visão mais geral englobando outros argilominerais levam a 

resultados semelhantes, como será citado a seguir, 

0 Angulo de 120° observado nesta tese, morfologica e 

estruturalmente, define duas direçdes preferenciais para o eixo ç da 

Mulita, sendo que Bradley e Grim (04) descreveram com bases 

estruturais uma terceira direção, formando ângulos de 120° com estas 

duas, para o caso da recristalização da Pirofilita Pnidra em Mulita. 

Brindley e Nakahira (09), em 1359, descreveram transformações 

térmicas da Caulinita gerando Hulita em trfis direçffes preferenciais 

http://3ri.ndi.ey


que formam 120° entre si; esse Sngulo, para o caso da Caulinita, já 

havia sido observado morfologica e estruturalmente. Paula Leite (46) 

observou morfolôgicamente a existência de ângulos de 120° na 

transformação térmica da Haloisita. Esses três argilominerais 

citados s3o silicatos de alumínio hidratados, sendo que o tratamento 

térmico de cada um gera compostos comuns: Mulita e Cristobalita . 

Outro ponto em comum entre eles é o fato de, muito provavelmente, se 

desidroxilarem através do mecanismo homogênio, gerando uma fase 

anidra. Essas semalhanças sugerem a existência de um modelo 

relativamente simples, onde o refinamento das estruras dos 

argilominerais nSo devam ser requisito fundamental para a soluçSo do 

problema. 

Qssim, seria interessante a verificação da existência ou nlo de 

uma correlaçJo entre o surgimento de ângulos de 120°, morfologica e 

estruturalmente, na recristaiizaçio, a ocorrência do mecanismo 

homogênio na desidroxilaçlo e a formação de uma fase anidra 

intermediária entre o argiLominerai original e a primeira 

recristalizaçSo, para o caso de silicatos de alumínio hidratados 

sugeitos a tratamento térmico. 



V - C0NCLÜ50E5 

a\* 

Q amostra Pfi (Pirofilita de Diamantina, MG) é uma Pirofilita 

com 96% de pureza, com 2% de contaminação de Caulinita, o que é 

bastante satisfatório para o estudo realizado por Hicroscopia 

Eletrônica de Transmissão associada a OifraçSo Eletrônica de Area 

Selecionada e os demais métodos experimentais utilizados. 

P seguir seguem as conclusões obtidas nesta tese: 

A) tts transformações morfologicas sofridas pela amostra PR, após a 

queima em temperaturas crescentes, podem ser descritas em 6 

estágios: 1«*) fase original caracterizada por placas lamelares finas 

de perfis irregulares e contornos angulares: 2") regiões anômalas , 

que aparecem a partir da temperatura ambiente, interpretadas como 

áreas cobertas por trincas onde o vapor d'agua é liberado no início 

da reaçío de desidroxilação; 3°) manchas irregulares, que surgem a 

partir de 700°C, sendo o inicio propriamente dito da tranformação 

morfo lógica; A-) pontos eletronicamente densos, que aparecem a 

partir de ÔOO°C e sSo interpretados como sendo formados a partir de 

uma condensação das manchas irregulares; 5°) fibras curtas em 

direções preferenciais, que formam, com freqüência, ângulos de 120° 

entre si e surgem a partir de Ü0U"C, sendo provavelmente urigínadas 

pela coalescência dos pontos eletronicamente densos; 6°) cristais 

aciculares, também surgindo a partir de 900*»C, sendo os cristais de 

rtulita longitudinais, se desenvolvendo continuamente desde 40 nm até 

60 nm. 

B) Durante a liberação de vapor d'agua na reação de desidroxilação 

da Pirofilita ocorrem rotações de camadas superpostas em uma mesma 

placa, gerando um aumento da área coberta por figuras de Moiré, com 

a elevação da temperatura. Uma outra interpretação para esse fato 

pode estar na coexistência dos argilominerais Pirofilita e 

Pirofilita Rnidra, que possuem parâmetros de rede muito próximos, 

mas distintos, o que propicia o surgimento de figuras de Moiré. 

Essas duas interpretações podem ocorrer simultaneamente. 

C) 8 amostra Pfl é composta por uma faixa granulométrica bastante 

grande, devido ao método de preparação utilizado. Esse fato propicia 

a ocorrência de alguns estágios de transformação ã temperaturas 

diferentes das esperadas, pois cristais menores possuem área 

específica maior que os cristais de dimensões maiores, o que leva a 

ocorrência de Pirofilita juntamente com os produtos de reação: 



Hulita • Cri s tobal i I a, permitindo a obtençSo de relações topotaticas 

entre as diferentes fases. 

0) Rs transformações cristalogrlficas sofridas pela amostra PR, coa 

o aumento da temperatura, detetadas por SRO, mostra que os ainerais 

Hulita e Cristobalita surge» a partir de 600°C, coe baixa 

ocorrência, tornando «ais fraquCntes 4 temperaturas entre 1000° e 

1100°C, estando este últiao intervalo de acordo coa os resultados 

obtidos por ORX. 0 estudo por SRO taabéa aostra a presença de 

Pirofilita residual até 1000°C e a diainuiçlo ea teor do aineral 

Cristobalita logo apôs a reaçXo de recristalizaçlo, o que sugere a 

existência inicialaente de uaa Hulita aais aluainosa, que coa o 

aumento da temperatura absorve silica na foraa de Cristobalita. 

E) Rs relações topotaticas referentes aos ainerais Pirofilita e 

Hulita obtijas slo coerentes coa o trabalho de Nakahira e Kato (44) 

que afiraa que o eixo b_ da Pirofilita é paralelo ao eixo ç_ da 

Hulita, e concorda igualmente coa o trabalho de Bradley e Grim (04) 

que define duas outras direções para o eixo ç da Mulita, onde cada 

uma forma com as outras duas íngulos de 120°; nesta tese observou-se 

morfológica e estruturalmente apenas duas direções formando Sngulos 

de 120° entre si, desde que as análises por MET e SRD foraa feitas 

apenas no plano contendo os eixos a_ e b_ da Pirofilita. 

F) Rs relações topotaticas referentes aos minerais Pirofilita e 

Cristobalita nSo slo compatíveis com os resultados obtidos por 

Nakahi ra e Kato. 

G) NSo se observou relações topotaticas constantes entre os ainerais 

Hulita e Cristobalita. 

H) Foram obtidos nesta tese intervalos para algumas grandeias 

termodinâmicas ainda nJo medidas experimentalmente para a Pirofilita 

Rnidra: 

-5.405.100 < AH < -5.359.000 J/mol 

336 < 5 < 491 J/mol.K 

0 < b < 317x10-» 

e definidas as grandesas AH, 5 e b_ pode-se obter a. a partir da 

equaçlo: 

a * (23.935.277 • 4 AH - 5.092 5 - 1.901.250 b) / 3.491,7 

sendo que a_ e b. s3o uma par ametriza(3o de Cp(T) dada por Cp(T):a + bT 



I) Considerando o intervalo obtido nesta tese para &H da Pirofilita 

Qnidra. a entalpia da desidroxilaçlo da Pirofilita, sera no aaxiao 

46.100 J/aol, o quo é cerca d* 7 vezes atnor que o análogo para o 

argiloaineral Caulinita e que justifica» provavelmente. o fato de 

nunca ter sido aiedida. 

J) R teaperatura correspondente ao aíniao da curva de A G> 

(diferença de energia livre de Gibbs referente a reaçlo de 

desidroxilaçlo da Pirofilita) parece estar relacionada coa a 

teaperatura de início da banda endotéraica da curva de OTD da 

Pirofilita, estando na faixa entre 530° e 620°C. 

K) 0 fato de A G , ser negativo a teaperatura aabiente significa que 

a reaçlo de desidroxilaçlo é espontânea a esta teaperatura, apesar 

de pouco provável, o que ê coapatível coa a ocorrência de "regiOes 

anômalas" nas placas de Pirofilita ja a teaperatura aabiente. 

L) 0 fato de AG,, (diferença de energia livre de Gibbs referente a 

reaçlo de recristalizaçlo da Pirofilita) ser positiva apenas até uaa 

dada teaperatura T., que se encontra entre 550° e 840°C. significa 

que a reaçlo de rccristaiizaçSo desse argiloaineral é espontlnea a 

partir desta teaperatura (T D), o que é coapatível coa a ocorrência 

de Mulita a A0O°C detetada por SflD nesta tese. 

M) 0 intervalo obtido para a entropia de foraaçSo da Pirofilita 

Rnidra nesta tese é bea superior ao valor obtido pela soma das 

entropias d?s óxidos de que compõe este argiloaineral. Esse fato 

sugere uaa desordem na estrutura cristalina, que é justificada pela 

saida de água da folha octaêdrica central das caaadas da Pirofilita, 

durante a desidroxilaç3o . 

N) P desidroxilaçSo da Pirofilita deve ocorrer através do mecanismo 

hoMogênio, desde que existem indícios de que a Pirofilita libera 

oxigênios, para a desidroxilaçlo, de uma forma uniforme em todo o 

cristal. 

0) 0 descarte de silica na forma cristalina (Cristobalita) ou nlo-

cristalina em transformações térmicas de argilominerais parece estar 

associado a quantidade percentual de massa de silica liberada, com 

relafJo ao composto original. Rssim, abaixo de um certo valor 

percentual limite de silica liberada, tem-se apenas silica nlo-

cristalina, sendo que este valor limite deve estar entre 14% • 36%, 

desde que a Caulinita, na primeira etapa de sua transformaçlo, 

libera 13,5% de silica na forma nlo cristalina e, em uma sigunda 

atapa, libtra 36,1% de silica na forma de Cristobalita; e a 



Pirofilita, por liberar diretamente cerca de 59% de silica, o faz 

diretamente na forma cristalina (Cristobalita). 

P) Os cristais de Cristobalita como produto de transformações 

térmicas de èrgilominerais provavelmente sSo de dimensões muito 

pequenas, podendo ser caracterizados morfo logicamente apenas em 

imagens de reticulado. 

Q) 0 surgimento do ângulo de 120° na morfologia das transformações 

de fase da Caulinita (03), Haloisita (46) e Pirofilita (observado 

nesta tese), parece estar relacionado com a estrutura cristalina dos 

argilominerais de uma forma geral. Um modelo que se propõe para as 

transformações térmicas da Pirofilita, é que o eixo ç da Mulita 

segue orientações dadas por arestas do tetraédro 5iCL, que por ser 

uma figura regular, possue ângulos de 120° entre suas arestas, o que 

justifica o surgimento deste ângulo morfológica e estruturalmente. 
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TRBELQ I : Ocorrência percentual de cada mineral, identificado 

através de DifraçSo Eletrônica, para cada temperatura de queima da 

PirofiLita de Diamantina (PP). 

Ocorrência percentual de 

Temperatura Pirofilita Mulita Cristobalita 

< &C) 

ambiente 100 0 0 

600 100 0 0 

700 100 0 Ü 

SOO 100 9 18 

900 100 0 0 

1000 91 45 55 

1100 0 100 17 

1200 0 100 0 

1300 0 100 50 
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TRBELO 111 Morfologias das transformações térmicas da Pirofilita de 

Diamantina (Pfl), associada a temperatura a partir da qual elas 

surgem e a identificação cristalogrâfica correspondente, por SPO. 

Morfologia Temperatura 50D 

(°C) 

Placas lamelares ambiente Pirofilita 

Manchas irregulares 700 Pirofilita 

Pontos eletronicamente 600 Pirofilita 

densos Mulita 

Cristobalita 

Fibras curtas em 300 Pirofilita 

direções preferenciais Mulita 

Cristobalita 

Cristais aciculares SOO Mulita 

Cri stobalit a 



TQBELQ. I.I I : Relações topotaticas entre os argi lominer ai s Pirofilita 

(P), Mulita (M) e Cristobalita ( O obtidos através de Difraçío 

Eletrônica de queimas da Pirofilita de Diamantina (PR). Os ângulos 

sSo dados em graus. 

M 

P X 

C 

(020),. 

(210)* 

20 

30 

50 
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(111)» 

29 

29 

(121 )„ 

77 
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56 

56 

57 

90 

(331 ) c 

16 

13 

M X C 

(110)* 

(210>„ 

(111 ) c 

6 

68 

87 

89 

27 

76 

(331 ) c 

39 

66 

22 

(220 ) r 

62 



TRBELR IV: Resultados referentes a análise por Difraçío de Raios-X 

das amostras de Pirofilitas disponíveis e das queimas referentes 

• amostra PR. 

Amostra IdentiíicaçSo Amostra Identificação 

PB 

PC 

PD 

PE 

PF 

PG 

PH 

PI 

Pirofilita+Caulinita 

Pirofilita*Caulinita 

PR orig. Pirofilita+Caulinita 

PR 600-C Pirofilita 

Pirofilita+Caulinita PR 650°C Pirofilita 

Pirofilita*Caulinita PR 700»C Pirofilita 

Pi rofilita*Quartzo 

Pirofilita+Quartzo 

Pi rofilita*Quartzo 

PR 750°C Pirofilita 

PR 800»C Pirofilita 

PR 650"C Pirofilita 

Pirof i U t a + Caulinita PR 900-C Pirofilita 

Boemiia PR Ü50»C P i r o f i l i t a 

PJ 

PK 

PL 

Pirofilita+Rectorita PR 100OC Pirofilita 

Rectorita+Pirofilita PR 1050-C Pirofilita 

Pirofilita+Rectorita PR 1100"C Pirofilita*Mulit a 

PR 1150-C Mulita 

PR 1200°C Mulita + Cristobalit a 

PR 125Ü°C Mulita*Cristobalita 

PR 130ü°C Mulita+Cristobalita 



TRBELR V; Tabela referente às curvas de Rnalise Térmica Diferencial 

das amostras de Pirofilita, relacionando a faixa de temperatura da 

banda endotérmica, o pico correspondente a esta banda e eventuais 

outros picos existentes para cada amostra. 

Amostras Banda Endotérmica Pico Endotêrmico Outros Picos 

C«>C) ("O <"CJ 

PR 560-alem de 1000 820 

PB 540-900 680 

PC 620-1000 840 

PD 500-850 740 

PE 570-780 670 

PF 470-630 780 550 endot. 

PG 490-além de 1000 920 520 endot. 

PH 550-750 650 

PI 540-990 600-920 990 exot. 

PJ 550-980 580 

PK 470-660 570 . 900 endot. 

490-além de 1000 560 



TQBELfl VI : Dados termodinâmicos: 5av* (J/mol.K), ÜM 7 V ( (J/mol) e Cp 

(J/mol.K) para algumas substâncias. 

Substâncias 5;.,, - AH:,„ Cp = a • bT 

a bxlO-» 

Pirofilita 237-- 5.647.1ÜÜ-- 105,6--- 676,18-

Caulinita- 169,5 4.037.300 240,5 147,7 

Metacaulinita- 137,2 3.211.000 229,5 36,8 

Mulita- 251,0 7.54Ô.000 352,4 63,68 

Cristobalita-B- 42,10 876.760 60,25 8,54 

H20 (vapor)- 188,8 242.000 30,0 10,7 

**M Calculados a partir da referência (34) 

** Referfincia (70) 

* Referencia (51) 
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TABELA VII: Capacidade térmica molar Cp (J/mol.K) • entropia S 

(J/aol.K) para alguns ôxidos. 

oxido 5,,* Cp - a « bT 

a b x 10-» 

CUuaiina-Y* 51,04 68.49 46,44 

CorindonftX 50,986 114,8 12,6 

duartzo-a « 42,10 46,94 34 ,3 

Quartzo-3 * 42,10 60,29 8 ,12 

C r i s t o b a l i t a - a « 42,10 17,3 88,12 

Cr is toba l i ta -B * 42,10 60,25 8,54 

* Referfincia (51) 

»« Referencia (13 ) 



TABELO VIII: Dados termodinâmicos da Pirofilita Rnidra referentes a 

6 possibilidades de combinac&es de óxidos citados no texto. Rs 

unidades utilizadas sto Cp e Sa»« em J/mol.K e T em K, sendo Cp(T) 

dado pela parametrizaçlo Cp(T)*a*bT. 

CombinaçSes Cp 5a,« 

de óxidos a b 

eq.(66) eq.(67) eq.(68) 

I 256,3 183.6 219.4 

II 309.7 78,92 219,4 

III 140,1 398,9 219,4 

IV 309,5 60,60 219,4 

V 302,6 150,0 219,4 

VI 356,0 45,28 219,4 

VII 186,4 365,3 219,4 

VIII 355,ô 46,96 219,4 
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LE6ENDQ DBS FIGURES 

Figura 1: Rrranjo hexagonal de tetraedros SiO*. Os pequenos círculos 

preenchidos representa*) átomos de Silício e as circunferências 

representai! os átoaos de Oxigênio. 

Figura 2: Arranjo hexagonal de octaédros; no caso do argiloaineral 

Pirofilita tea-se que o octaedro será Rl3(OH)«, sendo que o átoao de 

Alumínio se localiza no centro do octaedro. 

Figura 3: Arranjo da canada unitária estrutural 1:1 da Caulinita. 0 

Silício est* representado por um pequeno círculo preenchido, o 

Oxigênio por uaa circunferência, o Rluaínio por ua círculo seai -

preenchido e as Hidroxilas por duas circunferências concêntricas . 

Figura 4-, Fotografia da rocha original da aaostra de Pirofilita de 

Oiaaantina denoainada PR nesta tese. 

Figura 5: a) Esqueaa de ua Microscópio Eletrônico de TransaissSo 

(MET) projetando ea seu anteparo a iaagea do espéciaen; b) esquema 

de ua MET projetando ea seu anteparo ua diagraaa de DifraçSo 

Eletrônica de Area Selecionada (SRO) do espéciaen. 

Figura 6; a) MET na modalidade de campo claro; b) obtençlo da 

modalidade de campo escuro (CE) através da descentralizaçio da 

abertura da objetiva; c) modalida de CE através da inclináçJo do 

feixe eletrônico; d) modalidade de CE através da introdução de uma 

abertura na forma de anel. 

Figura 7; FormaçSo de figuras de Moiré. a) Figura de Moiré em 

paralelo, b) Figura de Moiré de rotação. 

Figura 8: Esquema da construção de um reticulado recíproco a partir 

de um reticulado real. 

Figura 9; Esquema de um feixe eletrônico difratado por um cristal. 

Figura 10; Esfera de Ewald superposta a um reticulado rec ^roco . 

Figura 11; Esquema d* um feixe eletrônico difratado por um cristal, 

produzindo ua ponto num diagrama de DifraçSo Eletrônica. 

Figura 12: Trajeto do feixe de Raios-X na difraçSo em um GoniÔmetro 

com contador Geiger. 
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Figura 13: Micrografia eletrônica da ««ostra PR original, coa 

aumento final de 16.000 X. Q seta grande indica u«a figura de Moirc. 

Figura 14; Diagra«a de DifracSo Eletrônica típico da aatostra PR. 

Figura 15: Micrografia eletrônica da ««ostra PR original, coa 

au«ento final de 70.000 X. Rs setas grandes indica» algu«as figuras 

de Moiré. 

Figura 16: Micrografia eletrônica da «nostra PR quei«ada a 600°C. 

con aumento final de 70.000 X. Rs setas grandes indica* figuras de 

Moiré, e as setjs médias apontam regiões anô«alas. 

Figura 17: Micrografia eletrônica da amostra PR queimada a 650°C, 

com aumento final de 70.000 X. Rs setas grandes indica* figuras de 

Moiré, e as setas médias apontam uma regilo anômala. 

Figura 18: Micrografia eletrônica da amostra PR queimada à 700°C, 

com aumento final de 77.000 X, na modalidade de campo claro. R mesma 

regüo é apresentada na modalidade de campo escuro na Figura 19. 

Figura 19: Micrografia eletrônica da amostra PR queimada a 700°C, 

com aumento final de 77.000 X, na modalidade de campo escuro. Rs 

setas grandes indicam figuras de Moiré. R mesma regiSo é apresentada 

na modalidade de campo claro na Figura 18. 

Figura 20: Micrografia eletrônica <l.i amostra Pfl queimofl.i a 700°L , 

com aumento final de 270.000 X. Rs setas finas indicam manchas 

irregulares e o círculo evidencia uma Figura de Moiré. 

Figura 21; Diagrama de Ditraçào Eletrônica da amostra PR queimada a 

700°C, referente a regilo assinalada na Figura 20, composto por três 

diagramas típicos da Pirofilita de Diamantina superpostos, estando 

dois deles formando um ângulo de 28° entre si. 

Figura 22: Micrografia eletrônica da amostra PR queimada a ÔO0°C, 

com aumento final de 196.000 X. Rs setas grandes apontam figuras de 

Moiré e as setas finas indicam manchas irregulares. 0 círculo marca 

a área selecionada de uma 5RD, cuja identificação cr istalográfica 

acusou a presença de Pirofilita. 

Figura 23; Micrografia eletrônica da amostra PR queimada à 800°C, 

com aumento final de 270.000 X. Rs setas curvas apontam pontos 

eletronicamente densos e a» teta» finas indicam manchas irregulares. 

Figura 24: Micrografia eletrônica da amostra PR queim da a 850«*C, 

com aumento final de 77.000 X. R mi crogr af-i a eletrônica apresenta 



uma partícula praticamente coberta por figuras de Moiré e as setas 

•édias aponta* atguaas regiões anômalas. 

Figura 25: Micrografia eletrônica da aeostr* PP queimada a 900°C, 

coa auaento final de 120.000 X, na aodatidade de caapo claro. Rs 

setas médias aponta* uaa regito anômala. as setas curvas indicam 

pontos eletronicamente densos e as setas pequenas apontam cristais 

acici'1. Í I O . M aes»« regi So é apresentada na modalidade de campo 

escuro na F i gu ra 26. 

Figura 26: Micrografia eletrônica da amostra PR queimada à 900°C, 

coa aumento final oe 120.000 X, na modalidade de campo escuro. Ps 

setas grandes indicam uma figura de Moiré, e as setas pequenas 

apontam cristais aciculares. P mesma r e g ü o é apresentada na 

modalidade de caapo claro na Figura 25. 

Figura 27: Micrcgrafia eletrônica da amostra PP queimada à 900°C , 

com aumento final de 462.000 X. Rs setas curvas indicam uma regiSo 

onde os pontos eletronicamente densos se confundem com manchas 

i rregulares. 

Figura 28: Hicrografia eletrônica da amostra PP queimada a 950°C , 

coa aumento final de 63.000 X. Figuras de Moiré cobrem boa parte das 

partículas da micrografia eletrônica e a seta curva indica uma 

regi3o com pontos eletronicamente densos. 

Figura 29: Micrografia eletrônica da amostra PP queimada a 1000°C, 

com aumento final de 70.000 X. A partícula presente está coberta por 

fibras curtas em direções preferenciais, formando ângulos de 120° 

entre si. 

Figura 30: P) Micrografia eletrônica da amostra PP queimada b 

1000°C, com aumento final de 70.000 X. Ps setas curvas indicam 

pontos eletronicamente densos e o restante da micrografia eletrônica 

apresenta fibras curtas em direções preferencias, formando ângulos 

dt 120° entre si, juntamente com cristais aciculares. B) P região 

assinalada pelo quadrado foi ampliada até um aumento final de 

140.000 X, onde se observa os pontos eletronicamente densos se 

confundindo com as fibras curtas em direções preferenciais, formando 

ângulos de 120° entre si . 

Figura 31: Micrografia eletrônica da amostra PP queimada a 1000°C, 

com aumento final de 216.000 X. No centro da partícula se observa as 

manchas irregulares, as setas curvas indicam pontos eletronicamente 

der.sos, as setas grossas apontam fibras curtas em direções 



preferenciais, t'ormandc- ângulos de I2U° entre si, e as setas 

pequenas indica* cristais aciculares ainda pouco definidos. 

F_i£ura _32: Micrografia eletrônica ÜJ amostra Píi queimada a I050"C . 

coa un aumento final ce 70.000 X. Rs setas curvas indicam pontos 

eletronicamente densos e as setas grossas aponta* fibras curtas em 

direções preferenciais, formando ângulos de 120° entre si. e com 

eventuais cristais aciculares. 

Figura 33: iiicrografia eletrônica da amostra PA queimada a 110Ü°C, 

com aumento final de 55.000 X. Rs partículas se encontram 

praticamente cobertas pelas fibras curtas em direções preferenciais, 

formando ângulos de 120° entre si e as setas curvas indicam uma 

região de pontos eletronicamente densos. 

Figura 34: Hicrografia eletrônica da amostra PR queimada a 1100*»C, 

com aumento final de 70.000 X. Rs partículas se encontram cobertas 

pelas fibras curtas em direções prclcrenciais, formando ângulos de 

120° entre si e as setas pequenas indicam alguns cristais 

aciculares. 

Figura 35: Micrografia eletrônica da amostra PR queimada a 1100°C, 

com aumento final de 136.000 X, ft partícula se encontra coberta 

pelas fibras curt** em direções preferenciais e as setas pequenas 

indicam alguns cristais aciculares. 

Figura 36: Micrografia eletrônica da amostra PR queimada a 1200°C, 

com aumento final de 60.000 X. Rs setas pequenas indicam cristais 

aciculares em direções preferenciais e as setas grossas apontam 

fibras curtas em direções preferenciais. 

Figura 37: Micrografia eletrônica da amostra PR queimada a 1200°C, 

com aumento final de 70.000 X. R partícula presente se encontra 

coberta por fibras curtas em direções preferenciais, formando 

Ingulos de 120" entre si, com eventuais cristais aciculares, como 

indicam as setas pequenas. 

Figura 30; Micrografia eletrônica da amostra PR queimada a 120Ür'C, 

com aumento final de 136.000 X. R partícula presente se encontra 

coberta por fibras curtas em direções preferenciais, formando 

ângulos de 120° entre si. 0 arco de círculo marca a área selecionada 

de uma SOU, cuja identificação cristalográfica acusou a presença de 

Mulita. 

Figura 39: Micrografia eletrônica da amostra PR queimada a 1250°C, 

com aumento final OR 60.000 X. Rs setas pequenas indicam cristais 

aciculares dispostos em uma dada direção e as setas grossas apontam 
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f i b r a s c u r t a s em d i r e ç õ e s p r e f e r e n c i a i s , formando ângulos de 12(1" 

e n t r e s i , j u n t a m e n t e coa alguns c r i s t a i s a c i c u l a r e s . 

F i g u r a *Q: H i c r o g r a f i a e l e t r ô n i c a 04 amostra Pft queimada 9 I 3 0 0 ° C , 

coa aumento f i n a l de 7 0 . 0 0 0 X, na Moda l idade de campo c l a r o . P 

p a r t í c u l a p r e s e n t e é composta por c r i s t a i s a c i c u l a r e s bem fo rm ados . 

Q mesma r e g i ã o 6 ap resen tada na M o d a l i d a d e de campo escuro na F i g u r a 

Ü-

Fiqura 41: Hicrografia eletrônica da amostra PR queimada a 1300°C, 

com aumento final de 70.000 X, na modalidade de campo escuro. R 

partícula presente é composta por cristais aciculares bem formados. 

R mesma regilo é apresentada na modalidade da campo claro na Figura 

«1-

Fiqora 42: Hicrografia eletrônica da amostra PR queimada a 1300°C, 

com aumento final de 424.000 X. P regilo se encontra coberta por 

cristais aciculares bem formados e crescidos. 

Figura 43: Hicrografia eletrônica da amostra PR queimada a 750°C, 

com aumento final de 70.000 X. 0 círculo delimita uma regiSo onde 

manchas irregulares se confundem com uma regiSo anômala. 

Figura 44; Diagrama de DifracSo Eletrônica da amostra PR queimada a 

1000°C, onde a identificaçlo cristalogafica por 5RD acusou a 

presença de Molita u Cristobalita. Três pontos estão indexados, 

sendo que os índices M e C correspondem aos minerais Mulita e 

Cristobalita respectivamente. 

Figura 45: Curva de Pnâlise Térmica Diferencial da amostra de 

Pirofilita PR. 

Figura 46; Curva de Rnalise termogravimétrica das amostras PR (curva 

continua) e PI (curva tracejada). R reta. paralela a abscissa, 

traçada no ponto 3S,00\, & referente a desidroxila(3o de Pirofilita 

pura. 

F_igura 47: SoluÇSo gráfica para a inequaÇio (30) - regiSo assinalada 

com pontos - e para o sistema de inequaçôes (27) e (29) - regiSo 

uniformemente hachuriada. 

Figura 48: Solução grafica para o sistema de inequações (27), (29) e 

(32). Na verdade essa regilo é tridimensional, com o formato de uma 

pirâmide (ver F igura 49). 

Figura 49: SoluçSo grafica para o sistema de inequações (27), (29) e 

(32). 0 eixo X fornece a entropia de formaçSo (5), o eixo Y fornece 
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a entalpia (AH) e o eixo Z fornece o parâmetro b da capacidade 

térmica molar (Cp=a+bT). 

Figura 50: Gráficos das curvas AG* e àQxl obtidos das equações (22) 

e (24) tomando-se os seguintes valores termodinâmicos para a 

Pirofilita finidra: 5 = 415 J/mol.K, A H = -5.382.000 J/mol e b = 

77x10--*, e pela equação (28) tem-se ainda que a - 42. 

Figura 51: Sistema de coordenadas x.y.z ortonormal coincidente cora 

os eixos a, b e ç do mineral Mulita. 5egundo Nakahira e Kato (44) o 

eixo b da Pirofilita é paralelo ao eixo ç da Mulita, como indicado. 

Figura 52: 0) Plano que corta o sistema de eixos fornecido na Fi gur a 

51 de forma que contenha o eixo c_ da Mulita e o vetor v „ , definido 

em (46). B) 0 eixo c' 6 gerado através de uma rotação de 120° do 

eixo original ç, sendo que o resultado é a obtenção do ângulo de 30° 

medido nesta tese. 

Figura 53: fl) Representação esquemática da estrutura de Pirofilita. 

Os círculos pequenos representam o Silício, os grandes representam 

as Hidroxilas e as circunferências representam o (J-cig€nio. ti) 

Representação esquemática de uma possível estrutura de Pirofilita 

Anidra. 

Figura 54: Projeção das redes de oxigênios basais adjacentes, 

superior e inferior, vistas ao longo do eixo c* do argiLominera l 

Pirofilita. 
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